รายงานการประเมินตนเอง
( Self Assessment Report : SAR )
ประจําปการศึกษา 2550 (ขอมูล 1 มิ.ย. 50 – 31 พ.ค. 51)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รายงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2551

-ก-

คํานํา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดจัดทํา “รายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ประจําปการศึกษา 2550” ฉบับเตรียมสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลมนี้ ขึ้น
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ใช เ ป น เครื่ อ งมื อ ตรวจสอบและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของ
มหาวิทยาลัย และเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลยอนกลับจากการประเมินตนเองและจากผูประเมินภายนอก
มาใช ป รั บ ปรุ ง และพั ฒ นากลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ท ธิ ผ ล อี ก ทั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ได กํ า หนดนโยบายเพื่ อ ขยายการมี ส ว นร ว มของทุ ก ฝ า ยทั้ ง
หนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก ไดแก บุคลากร คณาจารย นักศึกษา ศิษยเกา ตัวแทน
ผูปกครอง แหลงฝกงาน ชุมชน และผูที่มีสวนเกี่ยวของ ในการขับเคลื่อนและพัฒนาการปฏิบัติงาน
ใหเปนแผนเชิงรุก (Proactive) มุงสรางผลลัพธตามเปาหมาย (Results – Based Management) และ
ร ว มกั น ทํ า งานอย า งมี ค วามสุ ข โดยหลี ก เลี่ ย งการเพิ่ ม งานแบบแยกส ว นตามแต ล ะตั ว บ ง ชี้
(fragment) แตใชการมอบงาน/ผลงานที่มีอยูแลวแบบองครวมตามภาระหนาที่ของหนวยงาน
อนึ่ง ในปการศึกษา 2550 นี้ เปนปที่ทุกหนวยงาน ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จะตองจัดเตรียมพรอมเพื่อรองรับการตรวจประเมินภายนอก รอบ 2 จาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) ซึ่งเปนการ
ประเมินในภาพรวมของสถาบันและกลุมสาขาวิชา โดยมีการใหการรับรองหรือไมรับรองคุณภาพ
ด ว ย มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ในฐานะเป น หน ว ยงานสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
มาโดยตลอด และมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาการดําเนินงานใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับ
สากล เพื่อคุณภาพของผลผลิตตามพันธกิจ อันจะสงผลตอความเจริญกาวหนาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรณภูมิ และของประเทศชาติ อยางยั่งยืน ถาวรสืบไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
31 พฤษภาคม 2551
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สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
สารบัญแผนภาพ
สารบัญตาราง
สวนที่ 1 : ขอมูลเบื้องตนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1. ประวัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1.1 ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัย
1.2 ประวัติความเปนมาของพื้นที่จัดการศึกษาทั้ง 4 แหง ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ
2. ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
2.1 ปณิธานการผลิตบัณฑิต
2.2 วิสัยทัศน พันธกิจ และภารกิจ
3. สีประจํามหาวิทยาลัยและตนไมประจํามหาวิทยาลัย
3.1 สีประจํามหาวิทยาลัย
3.2 ตนไมประจํามหาวิทยาลัย
4. โครงสรางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
4.1 องคกรบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย
4.2 การแบงสวนราชการ
5. สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
6. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน
6.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
6.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี
6.3 หลักสูตรระดับปริญญาโท
7. บุคลากร
7.1 บุคลากรสายวิชาการ
7.2 บุคลากรสายสนับสนุน
8. นักศึกษา
9. อาคารและครุภัณฑ/หองปฏิบัติการ

หนา
ก
ข
ช
ซ
1
1
2
3
5
5
6
7
7
7
7
7
8
10
12
12
13
15
16
16
18
18
19
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สารบัญ (ตอ)
10. งบประมาณ
11. ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

หนา
21
23

สวนที่ 2 : ผลการดําเนินงาน และผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑและเทียบกับ 25
เปาหมายในรอบปปจจุบัน ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบคุณภาพ
25
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
25
ตัวบงชี้ที่ 1.1 (ตัวบงชี้ของ สมศ. 5.3)
29
ตัวบงชี้ที่ 1.2
30
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
30
ตัวบงชี้ที่ 2.1
40
ตัวบงชี้ยอยที่ 2.1.1 (ตัวบงชี้ของ สมศ. 1.2)
41
ตัวบงชี้ยอยที่ 2.1.2 (ตัวบงชี้ของ สมศ. 1.7)
41
ตัวบงชี้ยอยที่ 2.1.3 (ตัวบงชี้ของ สมศ. 1.8)
42
ตัวบงชี้ยอยที่ 2.1.4 (ตัวบงชี้ของ สมศ. 6.1)
43
ตัวบงชี้ที่ 2.2
53
ตัวบงชี้ยอยที่ 2.2.1 (ตัวบงชี้ของ สมศ. 6.6)
54
ตัวบงชี้ยอยที่ 2.2.2 (ตัวบงชี้ของ สมศ. 6.7)
55
ตัวบงชี้ที่ 2.3
61
ตัวบงชี้ที่ 2.4 (ตัวบงชี้ของ สมศ. 6.2)
62
ตัวบงชี้ที่ 2.5 (ตัวบงชี้ของ สมศ. 6.3)
64
ตัวบงชี้ที่ 2.6 (ตัวบงชี้ของ สมศ. 6.4)
65
ตัวบงชี้ที่ 2.7 (ตัวบงชี้ของ สมศ. 6.5)
69
ตัวบงชี้ที่ 2.8
72
ตัวบงชี้ที่ 2.9 (ตัวบงชี้ของ สมศ. 1.1)
73
ตัวบงชี้ที่ 2.10 (ตัวบงชี้ของ สมศ. 1.3)
74
ตัวบงชี้ที่ 2.11 (ตัวบงชี้ของ สมศ. 1.4)
75
ตัวบงชี้ที่ 2.12
76
ตัวบงชี้ยอยที่ 2.12.1 (ตัวบงชี้ของ สมศ. 1.5)
77
ตัวบงชี้ยอยที่ 2.12.2 (ตัวบงชี้ของ สมศ. 1.6)

-ง-

สารบัญ (ตอ)
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.1
ตัวบงชี้ที่ 3.2
ตัวบงชี้ยอยที่ 3.2.1 (ตัวบงชี้ของ สมศ. 6.8)
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 4.1
ตัวบงชี้ที่ 4.2
ตัวบงชี้ที่ 4.3
ตัวบงชี้ยอยที่ 4.3.1 (ตัวบงชี้ของ สมศ. 2.2)
ตัวบงชี้ยอยที่ 4.3.2 (ตัวบงชี้ของ สมศ. 2.3)
ตัวบงชี้ยอยที่ 4.3.3 (ตัวบงชี้ของ สมศ. 2.4)
ตัวบงชี้ยอยที่ 4.3.4 (ตัวบงชี้ของ สมศ. 2.5)
ตัวบงชี้ที่ 4.4
ตัวบงชี้ยอยที่ 4.4.1 (ตัวบงชี้ของ สมศ. 2.1)
ตัวบงชี้ยอยที่ 4.4.2 (ตัวบงชี้ของ สมศ. 2.7)
ตัวบงชี้ที่ 4.5 (ตัวบงชี้ของ สมศ. 2.6)
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ที่ 5.1
ตัวบงชี้ยอยที่ 5.1.1 (ตัวบงชี้ของ สมศ. 3.3)
ตัวบงชี้ยอยที่ 5.1.2 (ตัวบงชี้ของ สมศ. 3.7)
ตัวบงชี้ที่ 5.2
ตัวบงชี้ยอยที่ 5.2.1 (ตัวบงชี้ของ สมศ. 3.2)
ตัวบงชี้ที่ 5.3 (ตัวบงชี้ของ สมศ. 3.1)
ตัวบงชี้ที่ 5.4
ตัวบงชี้ที่ 5.5 (ตัวบงชี้ของ สมศ. 3.5)
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 6.1
ตัวบงชี้ยอยที่ 6.1.1 (ตัวบงชี้ของ สมศ. 4.1)
ตัวบงชี้ที่ 6.2 (ตัวบงชี้ของ สมศ. 4.3)

หนา
78
78
81
84
85
85
91
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
105
111
113
116
118
120
121
123
124
124
127
128
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สารบัญ (ตอ)
ตัวบงชี้ที่ 6.3 (ตัวบงชี้ของ สมศ. 4.4)
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 7.1 (ตัวบงชี้ของ สมศ. 5.1)
ตัวบงชี้ที่ 7.2
ตัวบงชี้ที่ 7.3 (ตัวบงชี้ของ สมศ. 5.2)
ตัวบงชี้ที่ 7.4
ตัวบงชี้ยอยที่ 7.4.1 (ตัวบงชี้ของ สมศ.
ตัวบงชี้ยอยที่ 7.4.2 (ตัวบงชี้ของ สมศ.
ตัวบงชี้ที่ 7.5 (ตัวบงชี้ของ สมศ. 5.5)
ตัวบงชี้ที่ 7.6
ตัวบงชี้ที่ 7.7
ตัวบงชี้ที่ 7.8
ตัวบงชี้ที่ 7.9
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 8.1
ตัวบงชี้ยอยที่ 8.1.1 (ตัวบงชี้ของ สมศ.
ตัวบงชี้ยอยที่ 8.1.2 (ตัวบงชี้ของ สมศ.
ตัวบงชี้ยอยที่ 8.1.3 (ตัวบงชี้ของ สมศ.
ตัวบงชี้ยอยที่ 8.1.4 (ตัวบงชี้ของ สมศ.
ตัวบงชี้ยอยที่ 8.1.5 (ตัวบงชี้ของ สมศ.
ตัวบงชี้ยอยที่ 8.1.6 (ตัวบงชี้ของ สมศ.
ตัวบงชี้ยอยที่ 8.1.7 (ตัวบงชี้ของ สมศ.
ตัวบงชี้ยอยที่ 8.1.8 (ตัวบงชี้ของ สมศ.
ตัวบงชี้ที่ 8.2 (ตัวบงชี้ของ สมศ. 5.4)
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 9.1 (ตัวบงชี้ของ สมศ. 7.1)
ตัวบงชี้ที่ 9.2
ตัวบงชี้ที่ 9.3 (ตัวบงชี้ของ สมศ. 7.2)

5.9)
5.11)

3.4)
3.6)
4.2)
5.6)
5.7)
5.8)
5.10)
6.9)

หนา
129
131
131
134
138
141
143
146
148
150
152
153
156
159
159
163
164
165
166
166
167
168
169
170
172
172
179
182
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สารบัญ (ตอ)
องคประกอบที่ 10 อัตลักษณของสถาบันครอบคลุมปจจัย
ที่มีผลตอคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 10.1
ตัวบงชี้ที่ 10.2
ตัวบงชี้ที่ 10.3
ตัวบงชี้ที่ 10.4
ตัวบงชี้ที่ 10.5
สวนที่ 3 สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
บทสรุปผูบริหาร
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ
ภาคผนวก
ขอมูลพื้นฐานประจําปการศึกษา 2550 (Common Data set)

หนา
187
187
188
190
191
193
195
195
197
212

-ช-

สารบัญแผนภาพ
แผนภาพที่ 1.1 แสดงพื้นทีจ่ ัดการศึกษา 4 แหง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
แผนภาพที่ 1.2 แสดงโครงสรางการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
แผนภาพที่ 1.3 แสดงโครงสรางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
แผนภาพที่ 1.4 แสดงแผนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยหนั ตราและศูนยวาสุกรี
แผนภาพที่ 1.5 แสดงแผนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี
แผนภาพที่ 1.6 แสดงแผนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยสุพรรณบุรี

หนา
1
9
9
10
11
11
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สารบัญตาราง
หนา
16

ตารางที่ 1.1 จํานวนหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2550
จําแนกตามกลุม สาขา
ตารางที่ 1.2 แสดงขอมูลอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 17
โดยจําแนกตามวุฒิการศึกษา
ตารางที่ 1.3 แสดงขอมูลอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 17
โดยจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
ตารางที่ 1.4 แสดงขอมูลบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
18
สุวรรณภูมิ
ตารางที่ 1.5 แสดงขอมูลนักศึกษาและอาจารยประจํา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
19
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ตารางที่ 1.6 แสดงพื้นทีก่ ารใชงานของ 6 คณะและสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
19
สารสนเทศ
ตารางที่ 1.7 แสดงคาใชจายของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
22
ตารางที่ ส 1. ตารางสรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะ
203
ตัวบงชี้ของ สกอ.
ตารางที่ ส 2. ตารางสรุปการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะ
206
ตัวบงชี้ของ สกอ.
ตารางที่ ส 3. ตารางสรุปการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
209
เฉพาะตัวบงชีข้ อง สกอ.

สวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1. ประวัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนหนึ่งในเกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ซึ่งไดรับการสถาปนาเปนมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีฐานะเปน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ มีพื้นที่จัดการศึกษา 4 แหง คือ ศูนยหันตรา ซึ่งเปนที่ตั้งของ สํานักงาน
อธิการบดี ตั้งอยูที่ ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนยวาสุกรี
ตั้งอยูที่ ตําบลทาวาสุกรี อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนยนนทบุรี ตั้งอยู
ที่ ตําบลสวนใหญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และศูนยสุพรรณบุรี ตั้งอยูที่ตําบลยานยาว อําเภอ
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ศูนยหันตรา

ศูนยวาสุกรี

ศูนยนนทบุรี

ศูนยสุพรรณบุรี

แผนภาพที่ 1.1 แสดงพื้นทีจ่ ัดการศึกษา 4 แหง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

-21.1 ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัย
แตเดิมในพื้นที่จัดการศึกษา จํานวน 3 แหง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุว รรณภู มิ
เป น วิ ท ยาลั ย ในสั งกัด กรมอาชีว ศึก ษา ที่ป ระกอบดว ย วิทยาลัย เกษตรกรรม
พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยพณิชยการพระนครศรีอยุธยา และวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ซึ่งตอมา
ในป พ.ศ. 2520 ไดมีพระราชบัญญัติโอนกิจการบางสวนของกรมอาชีวศึกษาไปเปนของวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา รวม 28 แหง ซึ่งรวมวิทยาลัยทั้ง 3 แหง ดังกลาวดวย พรอมกันนี้
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา
และตั้งเปน วิทยาเขตทั้ง 28 แหง ในปเดียวกัน ดังนั้น วิทยาเขตเกษตรพระนครศรีอยุธยา วิทยาเขต
พณิชยการพระนครศรีอยุธยา และวิทยาเขตเทคนิคนนทบุรี จึงสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา ซึ่งมีฐานะเปนกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแตป พ.ศ. 2520 เปนตนมา ตอมา
ในป 2531 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานชื่อใหมวา
“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” และตอมาในป พ.ศ. 2532 กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศ
เปลี่ยนชื่อวิทยาเขตในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เฉพาะวิทยาเขตในสวนภูมิภาค รวม 17
วิทยาเขต สงผลใหทั้ง 3 วิทยาเขต เปลี่ยนชื่อใหมเปน วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา
วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาวาสุกรี และวิทยาเขตนนทบุรี ตามลําดับ ตอมาในป พ.ศ.2538 ไดมี
ประกาศจัดตั้งวิทยาเขตสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จํานวน 5 แหง คือ วิทยาเขตเชียงราย
วิทยาเขตสกลนคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตศาลายา และวิทยาเขตศรีวิชัย นับเปนจุดเริ่มตน
ของการกอกําเนิดวิทยาเขตสุพรรณบุรี ซึ่งเปนพื้นที่จัดการศึกษา แหงที่ 4 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดังที่กลาวไวขางตน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ไดขยาย
การศึกษาออกไปในสวนภูมิภาคตาง ๆ จนถึง 35 วิทยาเขต รวมทั้งมีศูนยกลางการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีซึ่งตั้งอยูที่ตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และมีการจัด
การศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีและปริญญาตรี ในทุกวิทยาเขต
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในวิทยาเขตตาง ๆ มีปญหาในดานการบริหารจัดการ
คอนขางมาก เพราะแมวาวิทยาเขตจะเปดสอนระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาตาง ๆ ได แตก็เปนการ
เปดในนามของคณะซึ่งตั้งอยูที่ศูนยกลางฯ จังหวัดปทุมธานี เปนหลักทําใหขาดความคลองตัวใน
การบริหารจัดการโดยเฉพาะอยางยิ่ง การใหบริการสนองตอบความตองการของประชาชนในแตละ
ภูมิภาค ดังนั้นหลังจากที่ประเทศไทยมีกฎหมายการศึกษาฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 สงผลใหสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนระดับปริญญามาอยูในสังกัดเดียวกัน
คือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
จึงไดดําเนินการปรับปรุงแกไข พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2518 โดยมีการ
รวมกลุมวิทยาเขตในสังกัดซึ่งอยูในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทย ออกเปน 9 กลุม และเสนอ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อจัดตั้งเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

-3จํานวน 9 แหง โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง ใน
จํานวน 9 แหงนั้น ซึ่งเกิดจากการรวมทั้ง 4 วิทยาเขต เขาดวยกัน คือ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา
หันตรา วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี วิทยาเขตนนทบุรี และวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมี
ที่ตั้งสํ านักงานอธิการบดี อยู ใ นพื้ น ที่วิทยาเขตพระนครศรีอยุ ธ ยา หั นตรา
และหลั ง จากที่
กฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการระดับคณะ สถาบัน สํานัก ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ มีผลใชบังคับแลว ทั้ง 4 แหง วิทยาเขตไดหลอมรวมเปนมหาวิทยาลัย โดยจัดตั้งคณะ
สถาบัน สํานัก ลงในพื้นที่ทั้ง 4 วิทยาเขตแทนและเพื่อใหสะดวกในการสื่อสาร ระหวางภายใน
องคกรและภายนอกองคกร จึงเรียกทั้ง 4 พื้นที่ วามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยหันตรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยวาสุกรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี
ตามลําดับ
1.2 ประวัติความเปนมาของพื้นที่จัดการศึกษาทั้ง 4 แหง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล สุวรรณภูมิ
1) ประวัติความเปนมาของวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา
วิทยาเขต พระนครศรีอยุธยา หันตรา เริ่มแรกกอตั้งเปนโรงเรียนประถมวิสามัญ
เกษตรกรรม เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2476 ณ ตําบลทาวาสุกรี อําเภอกรุงเกา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ตอมาในป พ.ศ. 2481 ไดยายไปอยูในหมูที่ 8 ถนนปาโทน ตําบลประตูชัย
ในป พ.ศ. 2483 ไดเปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนเกษตรกรรมอยุธยา และรับนักเรียนจบชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 มาเรียนตออีก 2 ป และอบรมเพิ่มเติมอีก 1 ป จนกระทั่งป พ.ศ. 2487 ไดขยายเปดรับนักเรียน
เกษตรกรรมชั้นกลาง (มีสิทธิเทียบเทากับนักเรียนที่จบหลักสูตรครูมูลหรือ ม. 6 ในสมัยนั้น) ในป
พ.ศ. 2504 ไดขยายการจัดการเรียนการสอนมาเปนหลักสูตร ประโยคอาชีวชั้นสูง แผนก
เกษตรกรรม (ม.ศ. 6 แผนกเกษตรกรรม) และในป พ.ศ. 2508 ไดขยายการจัดการเรียนการสอนมา
เปนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกเกษตรกรรม และยกฐานะเปนวิทยาลัย
เกษตรกรรม สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ชื่อวิทยาลัยเกษตรพระนครศรีอยุธยา
รวมทั้งปรับปรุงหลักสูตร ม.ศ. 6 แผนกเกษตรกรรม เปนหลักสูตรประโยควิชาชีพ (ปวช.) ในป
เดียวกันนี้มีการยายสถานที่ตั้งของวิทยาเขตฯ มา ณ ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งในระยะแรกใชพื้นที่ทั้งสองสวนคือตําบลประตูชัย และตําบลหันตรา ในการ
จัดการเรียนการสอน จนกระทั่งป พ.ศ. 2529 ไดยายสวนของการเรียนการสอนมา ณ ตําบลหันตรา
และไดจัดการศึกษาลักษณะโพลีเทคนิค โดยเปดสอนหลักสูตร ปวส. สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
เกษตร ตอมาในป พ.ศ. 2531 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาไดรับพระราชทานนามใหมวา
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และไดเปลี่ยนชื่อวิทยาเขตเกษตรพระนครศรีอยุธยาเปน “วิทยาเขต
พระนครศรีอยุธยา หันตรา” รวมทั้งไดขยายการจัดการศึกษาถึงระดับปริญญาตรีมาจนถึงปจจุบันนี้

-42) ประวัติความเปนมาของวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ตั้งอยูเลขที่ 19 หมู 3 ถนนอูทอง ตําบลทาวาสุกรี
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมเปนโรงเรียนการชางสตรี ตั้งขึ้นเมื่อป
พ.ศ. 2481 โดยเปดสอนชั้นมัธยมการชางสตรี ในป พ.ศ. 2495 และตอมามีการเปดสอนระดับ
อาชีวศึกษาชั้นสูง ในป พ.ศ. 2502 วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2509 โรงเรียนการชางสตรีไดเปดสอน
วิชาพณิชยการเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน โดยเปลี่ยนจากโรงเรียนการชางสตรี
เปนโรงเรียนพณิชยการวาสุกรี สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม
พ.ศ. 2520 ไดโอนจากกรมอาชีวศึกษาไปสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา โดยเปลี่ยนชื่อ
เปนวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา ป พ.ศ. 2530 สภาวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ไดอนุมัติใหเปดสอนระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการ
บัญชีหลักสูตร 2 ป ตอเนื่อง นับเปนการศึกษาระดับปริญญาตรีรุนแรก วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.
2531 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ไดพระราชทานนามใหมวา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
และเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 วิทยาเขตพณิชยการพระนครศรีอยุธยา ไดเปลี่ยนชื่อเปน
วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ตามชื่อตําบลที่ตั้งจนถึงปจจุบัน
3) ประวัติความเปนมาของวิทยาเขตนนทบุรี
วิทยาเขตนนทบุรี แรกเริ่มกอตั้ง มีสถานศึกษาอยู 2 แหง จนกระทั่งป พ.ศ. 2518
กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศใหรวมโรงเรียนชางกลนนทบุรีและโรงเรียนการ
ชางนนทบุรีเปนวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ซึ่งทั้ง 2 โรงเรียนนี้ ตั้งอยู ถนนนนทบุรี 1 อําเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี อยูหางกันประมาณ 1 กิโลเมตร ตอมาไดโอนมาสังกัดวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี มีพื้นที่จัดการศึกษา 2 เขต คือ
• เขตเหนือ อยูตรงขามวัดแจงศิริสัมพันธ ถนนนนทบุรี 1 ตําบลบางกระสอ
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
• เขตใต อยูต ิดกับวัดทายเมือง ถนนนนทบุรี 1 ตําบลสวนใหญ อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี
วิทยาเขตฯ เปดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร
2 ป รอบบาย แผนกชางเครื่องกล ชางกลโรงงาน ชางโลหะ ชางไฟฟากําลัง ชางอิเล็กทรอนิกส
ชางโยธา ตอมาในป พ.ศ. 2520 กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการโอนวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีมา
สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาและใหชื่อใหมวา “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
วิทยาเขตเทคนิคนนทบุรี”
เปดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งรับจากผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. เมื่อวันที่ 15

-5กันยายน 2532 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ไดประกาศเปลี่ยนชื่อวิทยาเขตเทคนิคนนทบุรีใหม
เปน “วิทยาเขตนนทบุรี” และไดขยายการจัดการศึกษา ถึงระดับปริญญาตรีมาจนถึงปจจุบันนี้
4) ประวัติความเปนมาของวิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี เปนสถาบันการศึกษาสายวิชาชีพ สังกัดสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ ไดเริ่มดําเนินการกอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2536 จากแนวความคิดของ
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศ ซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีในขณะนั้น ไดรองขอใหกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้ง สถาบันการศึกษา
ระดับสูง สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลที่จังหวัดสุพรรณบุรี ดวยพิจารณาเห็นวาสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล เปนสถาบันการศึกษาที่มีความหลากหลายในการจัดการเรียนการสอนสาขา
วิชาชีพ ทั้งในระดับต่ํากวาปริญญา และปริญญาตรี ทั้งนี้เพื่อเปนการรองรับการขยายตัวทางดาน
อุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีมีเสนทางในการคมนาคม
ที่สะดวกและติดตอกับจังหวัดที่มีความเจริญดานอุตสาหกรรม เชน กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี
อางทอง สิงหบุรี พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท และเพื่อเปนการกระจายโอกาสทางการศึกษาออกสู
ชนบท ไดประกอบพิธีวางศิลาฤกษ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 โดย ฯพณฯ บรรหาร
ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
สุพรรณบุรี มีพื้นที่แบงเปน 2 เขต คือ เขตที่ 1 มีพื้นที่ ประมาณ 103 ไร ตั้งอยูเลขที่ 450 หมู 6
ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท ตําบลยานยาว อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เปนพื้นที่จัดการเรียน
การสอนในคณะวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิชาไฟฟา คณะวิชาโยธา และเขตที่ 2 มีพื้นที่ 401 ไร อยู
หางจากพื้นที่ เขตที่ 1 ประมาณ 2 กม. เปนพื้นที่จัดการเรียนการสอนในคณะวิชาไฟฟาและคณะ
วิชาเครื่องกล เริ่มเปดรับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนมา
2. ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2.1 ปณิธานการผลิตบัณฑิต
บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คือ “คนดี มีความรู รักสูงาน”
ความหมายของ “คนดี” : เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม อันประกอบดวย
• มีความซื่อสัตย กตัญู
• มีเมตตา รูจ ักการเสียสละ
• มีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตน
• รักชาติ รักองคกร
• ดํารงตนอยูใ นสังคมไดอยางมีความสุข
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• เปนผูมีคุณภาพทางวิชาการและวิชาชีพ
• มีความรอบรู ทันสมัย สามารถนําความรูไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
• สามารถคิดวิเคราะห และแกปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางเปนระบบ
• มีวิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกกระทําแตในสิ่งทีด่ ี
ความหมายของ “รักสูงาน”
• มีความรับผิดชอบ มีวินยั
• มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร
• รูจักการใชชีวิตที่พอพียง พอประมาณ
2.2 วิสัยทัศน พันธกิจ และภารกิจ
วิสัยทัศน
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
“มุงเนนความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนาคนดานวิชาชีพสูมาตรฐานสากล
และเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน”
พันธกิจ
1) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีคณ
ุ ภาพ คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในระดับสากล ตอบสนองความตองการของ
ประเทศ
2) สรางงานวิจยั สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เพื่อถายทอดเทคโนโลยีและสรางมูลคาเพิ่ม
ใหสอดคลองกับความตองการของสังคม
3) บริการวิชาการที่หลากหลาย มีคุณภาพและตอบสนองความตองการของสังคม
4) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและอนุรักษสิ่งแวดลอม
5) บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนางาน ใหเปนทีพ่ ึงพอใจของผูร ับบริการ
ภารกิจ : มหาวิทยาลัย มีภารกิจหลัก 5 ประการ คือ
1) ผลิตนักศึกษาใหมีความคิด ริเริ่มสรางสรรค ชํานาญดานวิชาชีพและเทคโนโลยี
ตามมาตรฐานสากล เพือ่ ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน
2) เปนศูนยบริการทางวิชาการ วิชาชีพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3) สรางสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และผลงานวิจยั ที่เปนประโยชนตอสังคม
4) ทํานุบํารุงศาสนา สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษสิ่งแวดลอม รวมทั้งสงเสริม
ระบอบประชาธิไตย อันมีพระมหากษัตริยเ ปนประมุข
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ตามมาตรฐานสากลพัฒนากลไกคุณภาพการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
3. สีประจํามหาวิทยาลัยและตนไมประจํามหาวิทยาลัย
3.1 สีประจํามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดสีทอง เปนสีประจํามหาวิทยาลัย
ตามความหมายของ สุวรรณภูมิ ซึ่งหมายถึง แผนดินทอง หรือดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ มั่งคั่ง
เจริญรุงเรือง มีคาประดุจทองคํา
3.2 ตนไมประจํามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลือกตนลีลาวดีสุวรรณภูมิ เปนตนไม
ประจํามหาวิทยาลัย ซึ่งมีความทนทานตอทุกฤดูกาล ยิ่งมีอายุยืนยาวยิง่ มีคุณคา ลีลาวดีสุวรรณภูมิ
มีดอกสีเหลืองทอง กลิ่นหอมจรุงใจ จึงหมายความวาชาวสุวรรณภูมิทกุ คนจะมีความอดทน มีความ
ดีงาม มีคุณคา ประดุจตนลีลาวดีสุวรรณภูมิ นั่นเอง
4. โครงสรางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการ
จัดระบบการใชทรัพยากรรวมกันในพื้นที่จัดการศึกษาทั้ง 4 ศูนย โดยมีหนวยงานกลางทําหนาที่
สนั บ สนุ น ภารกิ จ ด า นต า งๆ ของสถาบั น และมี สํ า นั ก งานตรวจสอบภายในที่ ขึ้ น ตรงต อ สภา
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีโครงสรางการจัดองคการ ดังนี้
4.1 องคกรบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย
4.1.1 สภามหาวิทยาลัย
มีอํานาจและหนาที่ในการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการวางนโยบายเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การใหบริการวิชาการแกสังคม การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม กํากับมาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา การออกระเบียบ
ขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงินและทรัพยสิน การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและ
การอนุมัติปริญา การแตงตั้ง ถอดถอนผูบริหารของมหาวิทยาลัย และการอนุมัติงบประมาณ
รายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
4.1.2 สภาวิชาการ
มีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลดานวิชาการ ไดแก หลักสูตร การเรียนการสอน
การวิจัย และการประกันคุณภาพการศึกษา เสนอความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการรวม
และการยกเลิกสาขาวิชา รวมถึงการสงเสริมการวิจัย และการบริการวิชาการที่สอดคลองกับภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยและความตองการของชุมชน
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มีพันธกิจหรือหนาที่ตามกฎหมาย เชน ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในกิจการของ
มหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัย อธิการบดี หรือสภามหาวิทยาลัย สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของคณาจารยและขาราชการในการปฏิบัติหนาที่ตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ พิทักษผล
ประโ ยชนของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่อธิการบดีหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย
และเรียกประชุมคณาจารยและขาราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัยและนําเสนอความ
คิดเห็นตอสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
4.2 การแบงสวนราชการ
4.2.1 สํานักงานอธิการบดี
หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี มีฐานะเทียบเทากอง 12 สวนงาน ไดแก
กองกลาง กองคลัง กองบริหารงานบุคคล กองนโยบายและแผน กองประชาสัมพันธ
กองอาคารสถานที่ กองพัฒนานักศึกษา ศูนยศิลปวัฒนธรรม กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี โดยมีภารกิจในงานสนับสนุน
และการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และประสานนโยบายของมหาวิทยาลัย ทุกๆ ดาน
กับสวนงานบริหารในแตละคณะและสถาบัน/สํานัก
4.2.2 คณะ
มีจํานวน 6 คณะ ไดแก คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุ ต สาหกรรมเกษตร คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร และคณะศิลปศาสตร โดยที่แตละ
คณะ ประกอบดวยสวนธุรการและสาขาวิชาที่เปดสอน
4.2.3 สถาบัน
มีจํานวน 1 สถาบัน คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา มีภารกิจสนับสนุนดานการวิจัยและ
บริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัย
4.2.4 สํานัก
มีจํานวน 2 สํานัก คือ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีภารกิจสนับสนุนดานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้มหาวิทยาลัย ยังมีการจัดตั้งหนวยงานภายในเทียบเทากอง ที่ผานการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 2 หนวยงาน คือ สํานักคุณภาพการศึกษาทําหนาที่ควบคุม กํากับดูแล
งานประกั น คุ ณ ภาพทั้ ง ภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย และสํ า นั ก สหกิ จ ศึ ก ษา ทํ า หน า ที่
รับผิดชอบการฝกงานนักศึกษาในรูปแบบความรวมมือกับสถานประกอบการอยางเปนระบบ
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ยาลัยยเทคโนโลยี
เทคโนโลยีรราชมงคลสุ
าชมงคลสุววรรณภู
รรณภูมมิ ิ
สภามหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยเทคโนโลยี
เทคโนโลยีรราชมงคลสุ
าชมงคลสุววรรณภู
รรณภูมมิ ิ
มหาวิ

สภาคณาจารย
สภาคณาจารย
และขาาราชการ
ราชการ
และข

สภาวิชชาการ
าการ
สภาวิ
งานตรวจสอบภายใน
สํสําานันักกงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการควบคุมมภายใน
ภายใน
คณะกรรมการควบคุ

งานอธิกการบดี
ารบดี
สํสําานันักกงานอธิ

คณะ
คณะ

สถาบันน
สถาบั

สํสําานันักก

กองกลาง
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน

ครุ
ครุศ
ศาสตร
าสตรออุต
ุตสาหกรรม
สาหกรรม

กองพั
กองพัฒ
ฒนานั
นานัก
กศึ
ศึก
กษา
ษา

เทคโนโลยี
เทคโนโลยีก
การเกษตร
ารเกษตร
และอุ
และอุต
ตสาหกรรมเกษตร
สาหกรรมเกษตร

กองการเจ
กองการเจาาหน
หนาาที
ที่ ่

วิวิจจัย
ัยและพั
และพัฒ
ฒนา
นา

ส
สงงเสริ
เสริม
มวิวิช
ชาการ
าการ
และงานทะเบี
และงานทะเบีย
ยน
น

บริ
บริห
หารธุ
ารธุรรกิ
กิจจและเทคโนโลยี
และเทคโนโลยีสสารสนเทศ
ารสนเทศ

กองคลั
กองคลังง
กองบริ
กองบริห
หารทรั
ารทรัพ
พยากร
ยากร นนทบุ
นนทบุรรี ี

วิวิท
ทยาศาสตร
ยาศาสตรแและเทคโนโลยี
ละเทคโนโลยี

กองบริ
กองบริห
หารทรั
ารทรัพ
พยากร
ยากร สุสุพ
พรรณบุ
รรณบุรรี ี

วิวิศ
ศวกรรมศาสตร
วกรรมศาสตรแและ
ละ
สถาป
สถาปต
ตยกรรมศาสตร
ยกรรมศาสตร

กองบริ
กองบริห
หารทรั
ารทรัพ
พยากร
ยากร วาสุ
วาสุก
กรีรี
กองประชาสั
กองประชาสัม
มพั
พัน
นธธ

หมายเหตุ :

ศิ
ศิล
ลปศาสตร
ปศาสตรป
ประยุ
ระยุก
กต
ต

กองอาคารสถานที
กองอาคารสถานที่ ่
ศู
ศูน
นยยศ
ศิลิลปวั
ปวัฒ
ฒนธรรม
นธรรม

วิวิท
ทยบริ
ยบริก
การและ
ารและ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยีสสารสนเทศ
ารสนเทศ

สํสําานั
นัก
กคุ
คุณ
ณภาพการศึ
ภาพการศึก
กษา
ษา

สํสําานั
นัก
กสหกิ
สหกิจจศึ
ศึก
กษา
ษา

สวนราชการที่จัดตั้งโดย
พ.ร.บ. / กฎกระทรวง /
ประกาศกระทรวง
สวนราชการที่จัดตั้งเปนการภายใน
โดยสภามหาวิทยาลัย

แผนภาพที่ 1.2 แสดงโครงสรางการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สภามหาวิททยาลั
ยาลัยยเทคโนโลยี
เทคโนโลยีรราชมงคลสุ
าชมงคลสุววรรณภู
รรณภูมมิ ิ
สภามหาวิ
อธิกการบดี
ารบดี
อธิ
สภาคณาจารย
สภาคณาจารย
และข
ราชการ
และขาาราชการ

สภาวิชชาการ
าการ
สภาวิ
นวยการ
ผูผูออําํานวยการ
สํ
า
นั
ก
ตรวจสอบภายใน
สํานักตรวจสอบภายใน

รองอธิกการบดี
ารบดี
รองอธิ
ยอธิกการบดี
ารบดี
ผูผูชชววยอธิ

คณะกรรมการควบคุมมภายใน
ภายใน
คณะกรรมการควบคุ

นวยการสําานันักกงาน
งาน
ผูผูออําํานวยการสํ
อธิ
ก
ารบดี
อธิการบดี

คณบดี
คณบดี

นวยการ
ผูผูออําํานวยการ
สถาบั
สถาบันน

นวยการ
ผูผูออําํานวยการ
สํ
สําานันักก

ผู
อ
ผูอ
 ําํานวยการกอง
นวยการกอง

รองคณบดี
รองคณบดี

รองผู
อ
รองผูอ
 ําํานวยการ
นวยการ
สถาบั
สถาบัน
น

รองผู
อ
รองผูอ
 ําํานวยการ
นวยการ
สํ
สําานั
นัก
ก

แผนภาพที่ 1.3 แสดงโครงสรางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

-105. สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีพื้นที่จดั การศึกษาอยู 4 ศูนย โดยรวม
พื้นที่จัดการศึกษาทั้งหมด 1,283 ไร คือ
5.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา มีพื้นที่ 707 ไร
• ที่ตั้ง 60 หมูที่ 3 ถนน สายเอเซีย (นครสวรรค - กรุงเทพฯ) ตําบล หันตรา
อําเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
5.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยวาสุกรี มีพื้นที่ 31 ไร
• ที่ตั้ง 19 ถนน อูทอง ตําบล ทาวาสุกรี อําเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
5.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี มีพื้นที่ 35 ไร
• ที่ตั้ง 7/1 ถนน นนทบุรี 1 ตําบล สวนใหญ อําเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี
5.4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี มีพื้นที่ 510 ไร
• ที่ตั้ง 450 หมู 6 ถนน สุพรรณบุรี – ชัยนาท ตําบล ยานยาว อําเภอ สามชุก
จังหวัด สุพรรณบุรี
แผนที่ตงั้ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ : พื้นที่จดั การศึกษาทัง้ 4 ศูนย

แผนภาพที่ 1.4 แสดงแผนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา
และศูนยวาสุกรี
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แผนภาพที่ 1.5 แสดงแผนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี

แผนภาพที่ 1.6 แสดงแผนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี

-126. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดจัดการศึกษา
ทั้งในระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา มีจํานวนหลักสูตรที่เปดสอน
ทั้งหมด 82 หลักสูตร โดยจําแนกเปนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 28 หลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 50 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
6.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
6.1.1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม : หลักสูตรที่เปดสอน
1) สาขาวิชาชางยนต
2) สาขาวิชาชางกลโรงงาน
3) สาขาวิชาชางโลหะ
4) สาขาวิชาชางไฟฟา
5) สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
6) สาขาวิชาชางกอสราง
7) สาขาวิชาเทคนิคคคอมพิวเตอร
8) สาขาวิชาชางผลิตเครื่องมือและแมพิมพ
9) สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
6.1.2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร : หลักสูตรที่เปดสอน
1) สาขาวิชาพืชศาสตร
2) สาขาวิชาสัตวศาสตร
3) สาขาวิชาประมง
4) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
5) สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
6.1.3 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ : หลักสูตรที่เปดสอน
1) สาขาวิชาการบัญชี (รับผูสําเร็จระดับ ปวช. : สาขาการบัญชี)
2) สาขาวิชาการบัญชี (รับผูสําเร็จระดับ มัธยมศึกษา ปที่ 6)
3) สาขาวิชาการตลาด (รับผูสําเร็จระดับ ปวช. : สายบริหารธุรกิจทุกสาขา)
4) สาขาวิชาการตลาด (รับผูสําเร็จระดับ มัธยมศึกษา ปที่ 6)
5) สาขาวิชาการจัดการ (รับผูสําเร็จระดับ ปวช. : สายบริหารธุรกิจทุกสาขา)
6) สาขาวิชาการจัดการ (รับผูสําเร็จระดับ มัธยมศึกษา ปที่ 6)
7) สาขาวิชาการเลขานุการ (รับผูสําเร็จระดับ ปวช. : สายบริหารธุรกิจทุกสาขา)
8) สาขาวิชาการเลขานุการ (รับผูสําเร็จระดับ มัธยมศึกษา ปที่ 6)

-139) สาขาวิชาการเงิน (รับผูส ําเร็จระดับ ปวช. : สายบริหารธุรกิจทุกสาขา)
10) สาขาวิชาการเงิน (รับผูส ําเร็จระดับ มัธยมศึกษา ปที่ 6)
11) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (รับผูสําเร็จระดับ ปวช. : สายบริหารธุรกิจ
ทุกสาขา)
12) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (รับผูสําเร็จระดับ มัธยมศึกษา ปที่ 6)
6.1.4 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร : หลักสูตรที่เปดสอน
- สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม
6.1.5 คณะศิลปศาสตร : สาขาที่เปดสอน
- สาขาวิชาการทองเที่ยว
6.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี
6.2.1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
• หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) : หลักสูตร 5 ป
สาขาที่เปดสอน
1) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
3) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
4) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
• หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) : หลักสูตรเทียบโอน
สาขาที่เปดสอน
5) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
6) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
7) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
8) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
9) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
• หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) : หลักสูตรเทียบโอน
สาขาที่เปดสอน
10) สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
11) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา
12) สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
13) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ

-146.2.2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : หลักสูตร 4 ป สาขาที่เปดสอน
1) สาขาวิชาพืชศาสตร - พืชสวน
2) สาขาวิชาพืชศาสตร - พืชไรนา
3) สาขาวิชาสัตวศาสตร
4) สาขาวิชาประมง
5) สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
6) สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน
7) สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : หลักสูตรเทียบโอน สาขาที่เปดสอน
8) สาขาวิชาพืชศาสตร - พืชสวน
9) สาขาวิชาพืชศาสตร - พืชไรนา
10) สาขาวิชาสัตวศาสตร
11) สาขาวิชาประมง
12) สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
13) สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน
14) สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
6.2.3 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) : หลักสูตร 4 ป สาขาที่เปดสอน
1) สาขาวิชาการบัญชี
2) สาขาวิชาการตลาด
3) สาขาวิชาการจัดการ
4) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
5) สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร
• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : หลักสูตร 4 ป สาขาที่เปดสอน
6) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) : หลักสูตรเทียบโอน สาขาที่เปดสอน
7) สาขาวิชาการบัญชี
8) สาขาวิชาการตลาด
9) สาขาวิชาการจัดการ
10) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

-156.2.4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : หลักสูตร 4 ป สาขาที่เปดสอน
1) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
2) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
3) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) สาขาวิชาเคมี
6.2.5 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) : หลักสูตร 4 ป (เทียบโอน)
สาขาวิชาที่เปดสอน
1) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
3) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
4) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
5) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
• หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) : หลักสูตร 5 ป
6) สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม
6.2.6 คณะศิลปศาสตร : สาขาที่เปดสอน
• หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) : หลักสูตร 4 ป สาขาที่เปดสอน
1) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
2) สาขาวิชาการทองเที่ยว
• หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) : หลักสูตรเทียบโอน สาขาที่เปดสอน
3) สาขาวิชาการทองเที่ยว
6.3 หลักสูตรระดับปริญญาโท (คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
• หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) : สาขาที่เปดสอน
1) สาขาวิชาการบัญชี
2) สาขาวิชาการตลาด
3) สาขาวิชาการจัดการ
4) สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

-16ตารางที่ 1.1 จํานวนหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2550 จําแนกตามกลุมสาขา

กลุมสาขา (สมศ.)

อนุปริญญา

จํานวนหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

รวม

1. วิทยาศาสตรสุขภาพ
2. วิทยาศาสตรกายภาพ
และชีวภาพ
3. วิศวกรรมศาสตร

-

4

-

-

4

-

5

-

-

7

4. สถาปตยกรรมศาสตร
5. เกษตรศาสตร
6. บริหาร พาณิชยศาสตร
การบัญชี การจัดการ
การทองเที่ยว และ
เศรษฐศาสตร
7. ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร
8. ศิลปกรรม วิจิตรศิลป
และประยุกตศิลป
9. มนุษยและสังคมศาสตร
10. สหวิทยาการ

1
5
12

1
14
10

4

-

19
26

9
-

13
-

-

-

22
-

1
-

3
-

-

-

4
-

28

50

4

-

82

รวม

7. บุคลากร
7.1 บุคลากรสายวิชาการ
อาจารยผูสอนประจําของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จํานวนทั้งสิ้น
575 คน โดยมีสัดสวนวุฒิการศึกษา ปริญญาเอก : ปริญญาโท : ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ
เทากับ 2.96 : 71.13 : 25.91 และมีสัดสวนตําแหนงทางวิชาการ อาจารย : ผูชวยศาสตราจารย :
รองศาสตราจารย คิดเปนรอยละเทากับ 81.39 : 17.22 : 1.39

-17ตารางที่ 1.2 แสดงขอมูลอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โดยจําแนกตามวุฒกิ ารศึกษา
คณะ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ครุศาสตรอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการเกษตรฯ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีฯ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตรฯ
ศิลปศาสตร
รวม
รอยละ

วุฒิการศึกษา (คน)
ป.เอก
ป.โท
ป.ตรี
37
30
9
61
12
2
120
30
3
61
24
2
75
20
1
55
33
17
409
149
2.96
71.13
25.91

สัดสวนวุฒกิ ารศึกษา
ป.เอก : ป.โท : ป.ตรี
0 : 1.23 : 1
1 : 6.78 : 1.33
1 : 60 : 15
1 : 20.33 : 8
1 : 37.5 : 10
1 : 55 : 33
1 : 24.05 : 8.76

หมายเหตุ
67
82
152
88
97
89
575

ขอมูล ณ วันที่ 31 มี.ค 2551 (6 คณะ)
ตารางที่ 1.3 แสดงขอมูลอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โดยจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงทางวิชาการ (คน)
อาจารย ผศ.
รศ.
ครุศาสตรอุตสาหกรรม
57
9
1
เทคโนโลยีการเกษตรฯ
38
37
7
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีฯ 139
13
0
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
74
14
0
วิศวกรรมศาสตรฯ
92
5
0
ศิลปศาสตร
68
21
0
รวม
468
99
8
รอยละ
81.39 17.22 1.39
คณะ

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

ขอมูล ณ วันที่ 31 มี.ค 2551 (6 คณะ)

สัดสวนตําแหนงทางวิชาการ หมายเหตุ
อาจารย : ผศ. : รศ.
57 : 9 : 1
5.43 : 5.29 : 1
10.69 : 1 : 0
5.29 : 1 : 0
18.4 : 1 : 0
3.24 : 1 : 0
58.50 : 12.38 : 1

-187.2 บุคลากรสายสนับสนุน
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีจํานวน
ทั้งสิ้น 449 คน โดยจําแนกเปนขาราชการ 31 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 4 คน พนักงาน
ราชการ 10 คน ลูกจางประจํา 93 คน และลูกจางชั่วคราว 311 คน

ตารางที่ 1.4 แสดงขอมูลบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สังกัด
1. คณะครุศาสตรฯ
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
3. คณะบริหารธุรกิจฯ
4. คณะวิทยาศาสตรฯ
5. คณะวิศวกรรมศาสตรฯ
6. คณะศิลปศาสตร
7. สํานักงานอธิการบดี
8. สถาบันวิจยั และพัฒนา
9. สํานักวิทยบริการฯ
10. สํานักสงเสริมวิชาการฯ
รวม

ขาราชการ
พลเรือน
29
2
31

บุคลากรสายสนับสนุน
พนักงาน
พนักงาน
มหาวิทยาลัย ราชการ
3
1
4
6
4
10

ลูกจาง
ประจํา
1
10
1
77
3
1
93

ลูกจาง
ชั่วคราว
12
19
23
9
1
12
172
4
52
7
311

รวม
13
32
24
10
1
12
288
4
55
10
449

ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2550 (กองบริหารงานบุคคล)
8. นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
(FTES) เทากับ 10,289.05 คน และจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 542 คน คิดเปน
อัตราสวน อาจารย : นักศึกษา เทากับ 1 : 18.98

-19ตารางที่ 1.5 แสดงขอมูลนักศึกษาและอาจารยประจํา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

1 : 25.86
1 : 8.07
1 : 22.52
1 : 22.98
1 : 7.23

จํานวน
อาจารย
ปฏิบัติงานจริง
65
75
143
82
90

จํานวน
นักศึกษา
(FTES)
1,680.83
605.47
3,220.68
1,884.89
650.35

1 : 25.82
1 : 18.98

87
542

2,246.83
10,289.05

อัตราสวนอาจารย : นักศึกษา
มาตรฐาน สถานะปจจุบนั

คณะ
1.
2.
3.
4.
5.

ครุศาสตรอุตสาหกรรม
1 : 25
เทคโนโลยีการเกษตรฯ
1 : 20
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีฯ 1 : 25
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1 : 20
วิศวกรรมศาสตรและ
1 : 20
สถาปตยกรรมศาสตร
6. ศิลปศาสตร
1 : 25
รวม
1 : 23.47

หมายเหตุ

ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551
9. อาคารและครุภัณฑ/หองปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรณภูมิ มีพื้นที่การใชงานของ 6 คณะ และ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่สํารวจได ซึ่งมีหองสํานักงาน 70
หอง
หองเรียนจํานวน 134 หอง หองปฏิบัติการ จํานวน 200 หอง และอื่นๆ 33 หอง ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
ตารางที่ 1.6 แสดงพื้นทีก่ ารใชงานของ 6 คณะและสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

ประเภทการใชงาน
สํานักงาน
หองเรียน
หองปฏิบัติการ
หองประชุม
หองเก็บเครื่องมือและวัสดุกลาง

จํานวนหอง
2
40
58
1
7

ขนาดพื้นที่
80.00 ตารางเมตร
1,600.00 ตารางเมตร
4,640.00 ตารางเมตร
40.00 ตารางเมตร
1,400.00 ตารางเมตร

-20คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

ประเภทการใชงาน
สํานักงาน
หองเรียน
หองปฏิบัติการ
หองประชุม
หองเก็บของ

จํานวนหอง
20
35
21
1
4

ขนาดพื้นที่
940.53 ตารางเมตร
3,031.37 ตารางเมตร
1,409.54 ตารางเมตร
40.00 ตารางเมตร
185.96 ตารางเมตร

จํานวนหอง
21
16
31
1
1

ขนาดพื้นที่
1,008.00 ตารางเมตร
768.00 ตารางเมตร
2,976.00 ตารางเมตร
112.00 ตารางเมตร
84.00 ตารางเมตร

จํานวนหอง
14
17
40
5

ขนาดพื้นที่
1,126.00 ตารางเมตร
1,038.76 ตารางเมตร
3,942.87 ตารางเมตร
200.22 ตารางเมตร

จํานวนหอง
4
15
45
1

ขนาดพื้นที่
100.00 ตารางเมตร
480.00 ตารางเมตร
1,056.00 ตารางเมตร
24.00 ตารางเมตร

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

ประเภทการใชงาน
สํานักงาน
หองเรียน (ศูนยสุพรรณบุรี)
หองปฏิบัติการ
หองประชุม (ศูนยสุพรรณบุรี)
ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง (ศูนยวาสุกรี)

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.

ประเภทการใชงาน
สํานักงาน
หองเรียน
หองปฏิบัติการ
อื่นๆ

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.

ประเภทการใชงาน
สํานักงาน
หองเรียน
หองปฏิบัติการ
หองประชุม

-21คณะศิลปศาสตร
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.

ประเภทการใชงาน
สํานักงาน
หองเรียน
หองปฏิบัติการ
หองพักอาจารย

จํานวนหอง
5
11
5
8

ขนาดพื้นที่
160.00 ตารางเมตร
352.00 ตารางเมตร
160.00 ตารางเมตร
256.00 ตารางเมตร

จํานวนหอง
4
6
4 อาคาร (4 ศูนย)
4

ขนาดพื้นที่
176.00 ตารางเมตร
533.00 ตารางเมตร
6,096 ตารางเมตร
1,098.00 ตารางเมตร

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.

ประเภทการใชงาน
สํานักงาน
หองประชุม
หองหองสมุด
ศุนยการเรียนรูดวยตนเอง

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2551
หมายเหตุ : หองพยาบาลและหองกิจกรรม อยูในความรับผิดชอบของกองอาคารสถานที่และ
กองบริหารทรัพยากร 3 ศูนย โดยทัง้ 6 คณะ ใชพนื้ ที่รวมกัน
10. งบประมาณ
ในปงบประมาณ 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดรบั จัดสรร
งบประมาณจํานวนทั้งสิ้น 622,415,540.00 บาท โดยแบงเปนงบประมาณแผนดิน ประจําป 2550
จํานวน 497,790,700.00 บาท คิดเปนรอยละ 80.00 และงบประมาณผลประโยชน ประจําป 2550
จํานวน 124,624,840.00 บาท คิดเปนรอยละ 20.00
มีงบประมาณดําเนินการ จํานวนทั้งสิ้น 448,422,196.91 บาท โดย แบงเปนงบประมาณ
แผนดินประจําป 2550 จํานวน 372,001,371.35 บาท และงบประมาณผลประโยชน ประจําป
2550 จํานวน 76,420,825.56 บาท
และมีรายรับจากการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ จํานวน 7,605,987.75 บาท และ
เงินรายไดอื่น ๆ จํานวน 7,486,629.20 บาท

-22ตารางที่ 1.7 แสดงคาใชจายของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รายการคาใชจาย

ปการศึกษา

ปงบประมาณ
แผนดิน
ผลประโยชน

1. คาใชจายทัง้ หมดของมหาวิทยาลัย โดยไมนับ
433,919,788.81
รวมครุภัณฑ อาคาร สถานที่ และทีด่ ิน
2. คาใชจายทัง้ หมดของมหาวิทยาลัย โดยไมนับ
372,001,371.35 76,420,825.56
รวมครุภัณฑ อาคาร สถานที่ และทีด่ ิน
3. คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานที่ และ
142,409,780.00 15,436,180.00
ที่ดิน
4. คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและ
16,205,537.01
วิชาชีพ
5. คาใชจายและมูลคาในการทํานุบํารุง
2,873,809.20
ศิลปวัฒนธรรม
6. คาใชจายเพือ่ พัฒนาอาจารย
4,973,041.25
7. คาใชจายทีใ่ ชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร
และศูนยสารสนเทศ

39,101,190.62 12,952,526.29

ขอมูล ณ วันที่ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2551 (กองคลัง)
ตารางที่ 1.8 แสดงเงินเหลือจายสุทธิและสินทรัพยถาวรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
ปงบประมาณ 2550
แผนดิน
ผลประโยชน

รายการ

รวมเงิน

1. เงินเหลือจายสุทธิ (ปงบประมาณ)

175,813,831.07

44,363,872.60

220,177,703.67

2. สินทรัพยถาวร (ปงบประมาณ)

142,409,780.00

15,436,180.00

157,845,960.00

ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2551 (กองคลัง)

-2311. ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สืบเนื่องจากตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่วา “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริห ารการศึ กษาที่ ตองดํา เนินการอยางตอเนื่อง โดยจะตองมีก ารจัด ทํารายงาน
ประจําป เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดใหมกี ารประกันคุณภาพภายใน (Internal
Quality Assurance) เพื่อใชเปนการสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมิน
การดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่
กําหนด โดยระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย จําแนกออกเปน 2 ระบบ ไดแก ระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ตามกระบวนการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)
กลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย
1) จัดทําเอกสารคุณภาพเกีย่ วกับกระบวนการระบบบริหารคุณภาพ ไดแก คูมือคุณภาพ
(QM) คูมือขั้นตอนการทํางาน (PM) วิธีการปฏิบัติงาน (WI) มาตรฐานขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (SOP) และเอกสารนโยบายและวัตถุประสงคดานคุณภาพ (KPI) ของ
ทุกหนวยงาน
2) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพประจําหนวยงานในอยู 2 ระดับ ไดแก
(1) ระดับมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการบริหารโครงการระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (2) ระดับคณะ/สาขาวิชา
สํานัก/สถาบัน กองและศูนย โดยมีคณะกรรมการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3) การประกาศเกณฑมาตรฐานองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน 44 ตัวบงชี้ ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ในปการศึกษา 2550 และสําเนาแจกจายคูมือการ
จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจําปการศึกษา 2550
4) กระบวนการในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยอางอิงระบบบริหาร
คุณภาพภายใต ขอกําหนด ISO 9001 : 2000
5) การประเมินตนเองและการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและประเมินจากองคกรภายนอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได
กําหนดความรับผิดชอบในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไว ดังนี้

-241) ระดับมหาวิทยาลัย : ไดมอบหมายใหสํานักคุณภาพการศึกษา เปนหนวยงานรับผิดชอบ
โดยมอบหมายให ฝ า ยประกั น คุ ณ ภาพ และคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนผูตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (คณะ/สาขาวิชา สํานัก/สถาบัน กองและศูนย) และประเมิน
ภายนอกมหาวิทยาลัยพรอมกันดวย
2) ระดับคณะ/สาขาวิชา สํานัก/สถาบัน กองและศูนย ไดมอบหมายใหคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหนวยงานตางๆ ที่ประกอบดวย คณบดี ผูอํานวยการ และหัวหนา
หนว ยงาน (หรื อผู แ ทน) อาจารยแ ละพนั ก งานราชการ เปน ผู รับผิ ดชอบการประกั น คุณ ภาพ
การศึกษาของแตละหนวยงานใหเปนไปตามนโยบายหนวยงาน/โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย โดยมีการกําหนดรูปลักษณและเนื้อหาของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และภายนอกที่มีความเชื่อมโยงกัน
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สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑและเทียบกับ
เปาหมายในรอบปปจ จุบัน ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบคุณภาพ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
: มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ
แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนิน
งานตามแผนใหครบทุกภารกิจ
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เปาหมาย : ระดับ 5 ขอแรก
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวบงชี้ที่ 5.3
ตัวชี้วัดของ กพร. : เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป
ใหสอดคลองกันและกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตร
และแผนพัฒนาของชาติ
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละ
ตัวบงชี้เพือ่ วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอย
ปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบัน
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค
เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบัน
และแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการ
ดําเนินงานอยางตอเนือ่ ง

ตัวบงชี้ที่ 1.1

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 5 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
5 - 6 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

-26ผลการดําเนินงาน :
ในปงบประมาณ 2550 ผลงานผานระดับ 7 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยฯ มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน โดยผูบริหารระดับสูงไดมีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม (1.1– 1.1 –R04) และเผยแพรโดยผานสื่อของมหาวิทยาลัย
ในรูปแบบตางๆ (1.1– 1.2 –R04)
2. มีกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ โดยผูบริหารระดับสูงและผูที่เกีย่ วของไดมีสวนรวม
ในการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ทั้งระยะกลางและระยะยาว (1.1– 2.1 –R04) เพื่อกําหนด
ทิศทางในการพัฒนาและเปนแนวทางในการบริหารงาน (1.1– 2.2 –R04) และไดนําเสนอราง
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย (1.1– 2.3 –R04)
ผูบริหารระดับสูงและผูท ี่เกี่ยวของไดมีสวนรวม (1.1– 2.4 –R04) ในการปรับปรุง
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ (1.1– 2.5 –R04) ใหสอดคลองกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร และแผนพัฒนาของชาติ (1.1– 2.6 –R04) และเสนอเขาพิจารณาในที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย (1.1– 2.7 –R04 , 1.1– 2.8 –R04)
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน โดยผนวกใชตัวบงชี้ของ สกอ. สมศ. กพร.
และกําหนดเปาหมาย (target) ของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนทุก
ภารกิจ (1.1– 3.1 –R04)
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ (1.1– 4.1 –R04)
5. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ ภายใน 2 สัปดาห
หลังสิ้นไตรมาส (1.1– 5.1 –R04 , 1.1– 5.2 –R04 , 1.1– 5.3 –R04) และเสนอรายงานผลการติดตาม
เขาพิจารณาในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย (1.1– 5.4 –R04 , 1.1– 5.5 –R04 , 1.1– 5.6 –R04)
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนปฏิบัติราชการ เปาประสงค
เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมใน
อนาคตอยางสม่ําเสมอ (1.1– 6.1 –R04)
7. มีการนําผลการประเมินและการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง (1.1– 7.1 –R04)
การบรรลุเปาหมาย :
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 1.1 : มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผน
ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุ ก
ภารกิจ” ไวที่ระดับ 5 ขอแรก ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (1.1– ป. –R23)
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คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน :
1.1– 1.1 –R04 โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนพัฒนาระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วันที่ 10 สิงหาคม 2549 ณ
ศูนยประชุมสถาบันวิจยั จุฬาภรณ
1.1– 1.2 –R04 ขอความ ปรัชญา ปณิธาน และวิสยั ทัศน ในคูมือนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปการศึกษา 2550 หนาที่ 4 -5 แผนพับ
ประชาสัมพันธ แผนพัฒนาระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) หนา 14
1.1– 2.1 –R04 โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนพัฒนาระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วันที่ 10 สิงหาคม 2549 ณ
ศูนยประชุมสถาบันวิจยั จุฬาภรณ กรุงเทพมหานคร
1.1– 2.2 –R04 รางแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะที่ 10
(พ.ศ. 2550 - 2554) ฉบับตุลาคม 2549
1.1– 2.3 –R04 รายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2550 วันที่ 25 พฤษภาคม
2550
1.1– 2.4 –R04 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนพัฒนาระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550 –
2554) วันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2550 ณ โรงแรมรอแยลฮิลส กอลฟ รีสอรท
แอนด สปา จังหวัดนครนายก
1.1– 2.5 –R04 รางแผนพัฒนา ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ฉบับปรับปรุง วันที่ 14 กันยายน 2550
1.1– 2.6 –R04 แผนภูมแิ สดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ
เปาหมายใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต 7โครงการ
และงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1.1– 2.7 –R04 รายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 10/2550 วันที่ 16 สิงหาคม
2550 ระเบียบวาระที่ 5.1.1 หนา 10 – 11

-281.1– 2.8 –R04 รายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 11/2550 วันที่ 16 สิงหาคม
2550 ระเบียบวาระที่ 5.1.1 หนา 12 - 13
1.1– 3.1 –R04 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
1.1– 4.1 –R04 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจา ยงบประมาณประจําป พ.ศ. 2550
ไตรมาศ 4
1.1– 5.1 –R04 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจา ยงบประมาณประจําป พ.ศ. 2550
ไตรมาศ 1-2
1.1– 5.2 –R04 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจา ยงบประมาณประจําป พ.ศ. 2550
ไตรมาศ 3
1.1– 5.3 –R04 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจา ยงบประมาณประจําป พ.ศ. 2550
ไตรมาศ 4
1.1– 5.4 –R04 รายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 7/2550 วันที่ 29 พฤษภาคม
2550 ระเบียบวาระที่ 4.4 หนา 5 - 6
1.1– 5.5 –R04 รายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 10/2550 วันที่ 16 สิงหาคม
2550 ระเบียบวาระที่ 4.10 หนา 9 - 10
1.1– 5.6 –R04 รายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 13/2550 วันที่ 29 พฤศจิกายน
2550 ระเบียบวาระที่ 4.3 หนา 6 - 7
1.1– 6.1 –R04 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําเสนอของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2551 และเงินผลประโยชนประจําป 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
1.1– 7.1 –R04 เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 งบประมาณายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
เลมที่ 8 (5) กระทรวงศึกษาธิการ
1.1– ป. –R23 เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 1

-29ตัวบงชี้ที่ 1.2 : รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชีข้ องการปฏิบัติงานที่กําหนด
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เปาหมาย : รอยละ 80
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวชี้วัดของ กพร. : ตัวชี้วัดที่ 3
เกณฑมาตรฐาน :
คะแนน 1
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 60 - 74

คะแนน 2
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 75 - 89

คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 90 - 100

ผลการดําเนินงาน :
ในปงบประมาณ 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ระดับสถาบัน) ไดมี
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด 34 ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมาย 24
ตัวชี้วัด และไมบรรลุเปาหมาย 10 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 70.58 %
การบรรลุเปาหมาย :
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดเปาหมาย
ของ “ตัวบงชี้ที่ 1.2 : รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด” ไวที่
รอยละ 80 (1.2– ป. –R23)
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
1 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน :
1.2– 1.1 –R04 แบบจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550 รอบไตรมาสที่ 4
1.2– 1.2 –R04 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550
1.2– 1.3 –R04 สรุปรายงานภาวะการหางานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ รุนปการศึกษา 2549
1.2– 1.2 –R04 รายงานสรุปผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบณ
ั ฑิตของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รุนปการศึกษา 2548
1.2– ป. –R23 เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 1
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ตัวบงชี้ที่ 2.1 : มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เปาหมาย : ระดับ 6 ขอแรก
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวบงชี้ที่ 1.2, 1.7, 1.8 , 6.1 ตัวชีว้ ัดของ กพร. : ตัวชี้วดั ที่ 4.1.2, 4.1.5, 22
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร
2. มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต
3. มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตร
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง
4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละ
ของหลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานฯ รอยละของบทความจาก
วิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร รอยละของบัณฑิตทีท่ ํางานตรงสาขา
5. มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไป
ปรับปรุงหลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร
6. หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเรื่อง
และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะ แผน (ก ) และ
ปริญญาเอก ) ที่เปดสอนมีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตร
ทั้งหมด
เกณฑการประเมิน : เกณฑทั่วไป
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 5 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
5 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
ครบ 6 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน :
มีผลงานผานระดับ 7 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
1. ระดับสถาบัน มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร โดยสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน สวนงานพัฒนาหลักสูตร เปนผูทําหนาที่ใหการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตร ในปงบประมาณ 2550 ไดรับงบประมาณสําหรับใชในการพัฒนาหลักสูตร จํานวน

-311,750,000 บาท มหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องโดยมีการจัดทําโครงการ
ปรับปรุงหลักสูตรเปนระยะๆ ดังนี้ 1) โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตร
ของเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะศิลป
ศาสตร 2) โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร และคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม 3) โครงการวิพากษหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํารางหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร 5) โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพฐานสมรรถนะของคณะวิศวกรรมศาสตร
และสถาปตยกรรมศาสตรและคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (2.1– 1.1 –R17) และมีหลักสูตรที่เปด
สอนไดผานการอนุมัติเปนที่เรียบรอย (2.1– 1.2 –R17) สวนในการดําเนินการระดับคณะตางๆ เชน
1.1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีระบบและกลไกการเปด
และปดหลักสูตร โดยดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพ (PM 01) แผนผังการปฏิบัติงานงาน
ดานวิเคราะหความตองการทางวิชาการ (2.1-1.1-R10) มีการแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหความ
ตองการทางวิชาการ ประจําปการศึกษา 2550 (2.1-1.2-R10) คณะกรรมการไดดําเนินการประชุม
และออกแบบสอบถามความตองการเขาศึกษาในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร ดังรายงานผลการประชุมเรื่องการวิเคราะหความตองการทางวิชาการ (2.1-1.3-R10) ทําการ
สอบถามความคิด เห็น ทําการตรวจสอบความพรอมในการเปด รับนัก ศึก ษา และสรุปผลการ
วิเคราะหความตองการทางวิชาการ (2.1-1.4-R10) และสรุปผลการเปดสอนของคณะดังตาราง
สรุปผลการเปดสอนของคณะ/สาขาวิชา (2.1-1.5-R10) และจากการเปดหลักสูตรสําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาประมง ภาคสมทบ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมีกลไกในการเปด
ดังนี้คือ กลุมนักวิชาการประมง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณที่สนใจไดแจงความ
จํานงขอใหคณะเปดสอนโดยการยื่นเรื่องขอใหเปดสอน ดังบันทึกขอความ ที่ อย 0006/พิเศษ เรื่อง
ขอใหพิจารณาเปดการศึกษาระดับ ปริญญาตรี คณะประมง (ภาคพิเศษ) (2.1-1.6-R10) ทางคณะ
ได ทํ า เรื่ อ งหารื อ ไปยั ง สํ า นั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น ตาม บั น ทึ ก ข อ ความ ที่ ศธ
0585.03/597 เรื่องขอเปดการสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาประมง (ภาคสมทบ) (2.1-1.7-R10)
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนทําเรื่องขอเปดไปยังทานอธิการบดี ดังบันทึกขอความ ที่ ศธ
0585.10/700 เรื่องการขอเปดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาประมง ภาคสมทบ ปการศึกษา
2550 (2.1-1.8-R10) เมื่อไดรับการอนุมัติแลว ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรไดดําเนินการเสนอโครงการเปดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาประมง ดังบันทึกขอความ
ที่ ศธ 0585.03/632 เรื่องขอสงโครงการเปดสอนระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาประมง ภาคสมทบ
ปการศึกษา 2550 (2.1-1.9-R10) เมื่อไดรับการอนุมัตจึงดําเนินการเปดสอน สําหรับกลไกการปด

-32หลักสูตรนั้นทางคณะไดกําหนดหลักการไวจากรายงานประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร (2.1-1.10-R10)
1.2 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบและกลไกการเปดและปด
หลักสูตร โดยดําเนินการภายใตการสั่งการของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนซึ่งหลักสูตร
ที่ใชในปการศึกษา 2550 เปนหลักสูตรที่ไดรับการรับรองการเปดสอนจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2550 สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติการปรับปรุงแกไข
ในการประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2550 (2.1-1.1-R11) ในสวนของกระบวนการ
ดําเนินการกําหนดแผนการรับในแตละปการศึกษา มีการสํารวจความตองการรับนักศึกษา ประจําป
การศึกษา (2.1-1.2-R11) สําหรับกรณีการเปดสอนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติแลว แตเพิ่มการเปดรับ
ณ ศูนยอื่น ๆ ที่ยังไมเคยเปดสอนตองเขียนโครงการขออนุมัติอธิการบดี (2.1-1.3-R11) และระบบ
กลไกการปดหลักสูตร คือ ถาสาขาวิชาใด/หลักสูตรใด ไมมีผูสมัครเขาศึกษาตอในปการศึกษานั้น
หรือมีผูสมัครไมถึงเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด ใหปดหลักสูตรนั้นโดยขออนุมัติจากอธิการบดี แต
ที่ ผ า นมาคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศไม มี ก ารป ด หลั ก สู ต ร ดั ง นั้ น จึ ง ไม มี
เอกสารอางอิง
1.3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตรโดย
การสํารวจและวิเคราะหความตองการใชบัณฑิตในหลักสูตรสาขาวิชาที่เปด (2.1-1.1-R12 ) มีการ
เตรียมความพรอมของคณะในหลักสูตรที่มีแผนจะเปด ทั้งดานคณาจารย สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
หองปฏิบัติการ และอุปกรณการศึกษาที่เกี่ยวของ (2.1-1.2-R12)
1.4 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มีระบบและกลไกการเปดและ
ปดหลักสูตร โดยการสํารวจและวิเคราะหความตองการใชบัณฑิตในหลักสูตรสาขาวิชาที่เปดอยู
และสาขาวิชาที่จะเปดขึ้นใหม (2.1-1.1- R13) วิเคราะหความพรอมดานทรัพยากรการศึกษา ไดแก
คณาจารย หองปฏิบัติการ หองสมุด ระบบสารสนเทศ กอนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่
เปดอยู และหลักสูตรที่จะใหม ใหเปนไปตาม เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 ของ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเกณฑการรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาของสภาวิศวกร
และสภาสถาปนิก (2.1-1.2- R13)
1.5 คณะศิลปศาสตร มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร เชน การวิเคราะห
แผนการรับนักศึกษาในแตละปการศึกษาเทียบเคียงกับจํานวนนักศึกษาที่รับจริง เพื่อเตรียมความ
พรอมในการเปดหรือปดหลักสูตร ทั้งนี้ในปการศึกษา 2550 คณะไดปดหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการทองเที่ยว เนื่องจากมีจํานวนนักศึกษารับเขานอยกวาผูที่ตองการศึกษา
ตอในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน นอกจากนี้คณะยังไดจัดเตรียมความพรอมทั้งดาน
คณาจารย แ ละสิ่ ง สนั บสนุน การเรีย นรู ดา นต างๆ ใหเ ป น ไปตามเกณฑ ม าตรฐานกอนการเป ด
หลักสูตร (2.1-1.1-R14)

-332. มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต ของทั้ง
6 คณะ (2.1-2.1-R09 , 10 , 11 , 12 , 13 และ 14)
3. มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง อาทิ
3.1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ไดมีการเตรียมความพรอม
กอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุก
เรื่ อ งจากรายงานผลการสอบถามความต อ งการเข า ศึ ก ษาในคณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร มทรส. ของนักเรียน และนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2550 (2.1-3.1-R10) มี
การสํารวจครุภัณฑกอนการเปดสอน บันทึกขอความการสํารวจครุภัณฑ (2.1-3.2-R10)
3.2 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมกี ารเตรียมความพรอมกอนการ
เปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง เชน
1) มีการเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนการสอน โดยใหคณาจารยทุกทาน
เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (National Qualification for High Education in Thailand : NQF)
(2.1-3.1-R11) และรายงานการประเมินผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (National Qualification for
High Education in Thailand : NQF) (2.1-3.2-R11)
2) มีการสํารวจคุณสมบัติของบัณฑิตที่สถานประกอบการพึงประสงค เพื่อนําผล
จากการวิเคราะหมาพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับผลการวิเคราะห (2.1-3.3-R11)
3) มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) และปริญญาตรี ประจํ าปการศึ ก ษา 2550 เพื่อทํ า หนาที่ ใ ห คํา ปรึก ษา แนะนํ า หลั ก สูต ร
การเรียน ปลูกฝงและสอดแทรกคุณธรรม จรรยาบรรณแกนักศึกษา (2.1-3.4-R11)
4) มีการเตรียมความพรอมดานครุภณ
ั ฑสาํ หรับการเรียนการสอน โดยขอความ
อนุเคราะหจากผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากร วาสุกรี ในการดําเนินการ (2.1-3.5-R11)
5) มีการเตรียมความพรอมดานการจัดซื้อโตะวางอุปกรณมัลติมีเดีย เพื่อใชวาง
ชุดมัลติมีเดียที่จัดซื้อ เพื่อเตรียมความพรอมในการสอน โดยใชสื่อ Electronic (2.1-3.6-R11)
3.3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดมีการเตรียมความพรอมกอนการเปด
หลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง เชน
1) มีปรัชญาหรือวัตถุประสงค ตลอดจนทักษะและคุณลักษณะบัณฑิต ที่พึง
ประสงคของหลักสูตรที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย (2.1-3.1R12)

-342) จัดทําแผนงานและกิจกรรม ดานการเรียนการสอน และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา ที่สอดคลองกับปรัชญา วัตถุประสงค ทักษะและ คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงคของหลักสูตร (2.1-3.2-R12)
3) มีการวางระบบการดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด โดยการจัดใหนักศึกษาทุกคนมี
อาจารยที่ปรึกษา (2.1-3.3-R12)
4) สํารวจความตองการทรัพยากรที่จําเปนตองใชในหลักสูตร (2.1-3.4-R12)
5) กําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่สอดคลองกับพันธกิจ
และแผนการดําเนินงานของหลักสูตรอีกทั้งจัดกลไกบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ไดแก
กําหนดปริมาณ คุณสมบัติ และภาระงานของอาจารยผูสอน อาจารยประจําหลักสูตร อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร (2.1-3.5-R12)
6) ติดตามประเมินความพอเพียงของอัตรากําลังเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานอยาง
สม่ําเสมอ (2.1-3.6-R12)
7) เสนอแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีคุณภาพ
โดยกําหนดแผนและกระบวนการพัฒนาอาจารยในดานการเรียนการสอนและการวิจัย (2.1-3.7R12) และมีการประเมินทรัพยากรบุคคล (2.1-3.8-R12)
3.4 คณะวิศวกรรมศาสตรละสถาปตยกรรมศาสตร ไดมีการเตรียมความพรอมกอน
การเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548
ดังนี้
1) มีการกําหนดปรัชญา หรือวัตถุประสงค ตลอดจนทักษะและคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตร (2.1-3.1- R13) ที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะ
ตลอดจนสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและความตองการของสังคมสวนรวม (2.1-3.2- R13)
2) มีการจัดทําแผนการศึกษา ตลอดหลักสูตร (2.1-3.3-R13) ทุกสาขาวิชา ที่
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2550
3) มีการจัดระบบการดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด โดยการจัดใหนักศึกษาทุกคนมี
อาจารยที่ปรึกษาในอัตราสวนไมมากกวา 24 : 1 (2.1-3.4- R13)
4) มีการกําหนดกลไกการบริหารหลักสูตร ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.
2548 เชน กําหนดคุณสมบัติ และภาระงานของอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน (2.1-3.5
- R13) และกําหนดคุณสมบัติและภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนใหเหมาะสมกับภาระงาน
(2.1-3.6- R13)
3.5 คณะศิลปศาสตร ไดมีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรโดยการวิเคราะหขอมูลจากผลการดําเนินงานตามหลักสูตรเดิมตามระบบกลไก

-35การบริหารหลักสูตร มีการกําหนดปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร ตลอดจนทักษะและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต โดย
การเชิญผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสียรวมเปนกรรมการวิพากษหลักสูตร
(2.1-3.1-R14) จํานวน 3 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวและ
การโรงแรม (2.1-3.2-R14) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สากล(2.1-3.3-R14) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาภาษา กลุมวิชาสังคมศาสตร กลุมวิชา
มนุษยศาสตร(2.1-3.4-R14) เพื่อใชในปการศึกษา 2551
4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละของ
หลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานฯ รอยละของบทความจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร
รอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา อาทิ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มี
การวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละของหลักสูตรที่ไม
เปนไปตามเกณฑ (2.1.4-1-R10) และรอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงตามสาขา (2.1.4-2-R10)
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมีการปฏิบัติราชการที่เปนไปตามการรายงานผล
การปฏิบัติราชการตาม คํารับรอง ประจําปการศึกษา 2550 ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน
(2.1-4.1-R11) และมีสรุปรายงานภาวะการหางานทําของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ รุน ปการศึกษา 2549 เพื่อประเมินผลอัตราการไดงานทําของบั ณฑิ ต รอยละของ
บัณฑิตที่ไดงานทําตรงสาขา และรอยละของบัณฑิตที่ทํางานไดรับคาตอบแทนตามเกณฑที่กําหนด
(2.1-4.2-R11) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตร
ประจําปการศึกษา เชนรอยละของหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน (2.1-4.1-R12) และรอยละ
ของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา (2.1-4.2-R12) คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มี
การวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา นํามาวิเคราะห เชน อัตราการได
งานของบัณฑิต และรอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา (2.1-4.1- R13) และคณะศิลปศาสตร
มีการวิเคราะหการดําเนินงานตามหลักสูตร เชน โครงสรางหลักสูตร รายละเอียดกระบวนวิชา
ทรัพยากรสนับสนุน อาคารสถานที่ คณาจารย นักศึกษา บัณฑิต นําผลวิเคราะหมารายงานผลตาม
ตัวบงชี้ของ สมศ. สกอ. กพร. เชน รอยละของหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน (2.1-4.1-R14)
อัตราการไดงานของบัณฑิต (2.1-4.2-R14) รอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา เปนตน
5. มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุง
หลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร เชน
5.1 มีการปรับปรุงหลักสูตรครบรอบตามระยะเวลาที่ สกอ. กําหนด โดยกอนการ
ปรั บ ปรุงหลัก สูต รมีก ารประเมิ น หลัก สู ต รเดิ มและนํ า ผลประเมิน มาใชใ นการพิจ ารณาในการ
ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2551 (2.1-5.1-R 09 , 10 , 11 ,12 ,13 )

-365.2 การปรับปรุงหลักสูตรตามกลไก โดยสงมอบขอมูลหลักสูตรที่ปรับปรุงให
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อนุมัติ (2.1-5.2-R11)
6. หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเรื่อง และมีการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร เชน โดยหลักสูตรที่ใชในป
การศึกษา 2550 ไดรับการรับรองจาก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกหลักสูตร มีการ
ประทับตรารับรองเมื่ อวัน ที่ 7 มิถุนายน 2550 และมีการปรับปรุงหลัก สูตรใหมใ หเขาเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2548 ทุกหลักสูตร (2.1-6.1-R 17)
การบรรลุเปาหมาย :
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 2.1 : มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร” ไวที่ระดับ 6 ขอแรก ตาม
เกณฑมาตรฐาน สกอ. (2.1– ป. –R23)
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน
รายการหลักฐาน :
2.1– 1.1 –R17
2.1– 1.2 –R17
2.1– 1.1 – R10
2.1– 1.2 – R10
2.1– 1.3 –R10
2.1– 1.4 –R10
2.1– 1.5 – R10
2.1– 1.6 – R10
2.1– 1.7 –R10

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

รายงานโครงการพัฒนาหลักสูตร
เอกสารจาก สกอ. เกี่ยวกับหลักสูตรที่ไดรับการรับรอง
แผนผังการปฏิบัติงานงานดานวิเคราะหความตองการทางวิชาการ
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหความตองการทางวิชาการ ประจําป
การศึกษา 2550
รายงานผลการประชุมเรื่องการวิเคราะหความตองการทางวิชาการ
สรุปผลการวิเคราะหความตองการทางวิชาการ
ตารางสรุปผลการเปดสอนของคณะ/สาขาวิชา
บันทึกขอความ ที่ อย 0006/พิเศษ เรื่องขอใหพิจารณาเปดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะประมง (ภาคพิเศษ)
บันทึกขอความ ที่ ศธ 0585.03/597 เรื่องขอเปดการสอนระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาประมง (ภาคสมทบ)

-372.1– 1.8 –R10

บันทึกขอความ ที่ ศธ 0585.10/700 เรื่องการขอเปดสอนระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาประมง ภาคสมทบ ปการศึกษา 2550
2.1– 1.9 – R10 บันทึกขอความ ที่ ศธ 0585.03/632 เรื่องขอสงโครงการเปดสอนระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาประมง ภาคสมทบ ปการศึกษา 2550
2.1– 1.10 –R10 รายงานการประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
2.1– 1.1 – R11 หลักสูตรที่ไดรับการรับรองการเปดการสอนจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2550 โดยสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติการ
ปรับปรุงแกไขในการประชุม ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2550
2.1– 1.2 –R11 กระบวนการดําเนินการกําหนดแผนการรับ และการสํารวจความตองการรับ
นักศึกษา ประจําปการศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมทุกดานแกนักศึกษาที่รับเขา
และนักศึกษาที่เรียนอยูใ นปจจุบัน
2.1– 1.3 – R11 รายงานการเปดรับนักศึกษาเพิ่ม และโครงการขออนุมัติอธิการบดี
2.1– 1.1 –R12 สรุปผลการสํารวจและวิเคราะหความตองการใชบัณฑิตในหลักสูตรสาขาวิชา
2.1– 1.2 –R12 แผนการเปดหลักสูตร
2.1– 1.1 –R13 สรุปผลการสํารวจความตองการใชบัณฑิต ในเลมแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ
ที่ 10 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ป2550-2554 หนา 3
ภาคผนวก ก
2.1– 1.2 –R13 เอกสารแสดงการจัดเตรียมความพรอมดานคณาจารยและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู
2.1– 2.1 –R14 เอกสารการดําเนินงานตามคูม ือขั้นตอนการทํางานงานวิเคราะหความตองการ
ทางวิชาการ (PM01) FM01-01 FM01-02 FM01-03
2.1– 2.2 –R09 แผนการรับนักศึกษาปการศึกษา 2550 (คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม)
2.1– 2.2 –R10 แผนการรับนักศึกษาประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ (คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ)
2.1– 2.2 –R11 เปาหมายในแผนการผลิตบัณฑิตของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทุกสาขาวิชา ในปการศึกษา 2550
2.1– 2.2 –R12 เปาหมายในแผนการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตร ในเลมรายงานผลการศึกษา
(คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
2.1– 2.2 –R13 แผนการผลิตนักศึกษา ปการศึกษา 2550-2554 ของคณะฯ ในเลม แผนพัฒนา
การศึกษาระยะที่ 10 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
ป 2550 – 2554 หนา 7
2.1– 2.2 –R14 แผนการรับนักศึกษาระยะ 5 ป (2550-2554) คณะศิลปศาสตร

-382.1– 3.1 –R10

2.1– 3.2 –R10
2.1– 3.1 –R11

2.1– 3.2 –R11

2.1– 3.3 –R11
2.1– 3.4 –R11
2.1– 3.5 –R11
2.1– 3.6 –R11
2.1– 3.1 –R12
2.1– 3.2 –R12
2.1– 3.3 –R12
2.1– 3.4 –R12
2.1– 3.5 –R12
2.1– 3.6 –R12
2.1– 3.7 –R12
2.1– 3.8 –R12
2.1– 3.1 –R13
2.1– 3.2 –R13
2.1– 3.3 –R13
2.1– 3.4 –R13

รายงานผลการสอบถามความตองการเขาศึกษาตอในคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และ อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ของ
นักเรียน นักศึกษา
บันทึกขอความใหสาขาสํารวจครุภณ
ั ฑ.............................
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
หลักสูตรใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศ
ไทย (National Qualification for High Education in Thailand : NQF)
รายงานการประเมินผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตร
ใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
(National Qualification for High Education in Thailand : NQF)
สรุปผลการสํารวจคุณสมบัตขิ องบัณฑิตทีส่ ถานประกอบการพึงประสงค
คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา สําหรับปการศึกษา 2550 แสดงการวางระบบ
การดูแลนักศึกษาที่จัดใหนกั ศึกษาทุกคนมีอาจารยที่ปรึกษา
ขอมูลการเตรียมความพรอมดานครุภณ
ั ฑสําหรับการเรียนการสอน
โครงการการจัดซื้อโตะวางอุปกรณมัลติมีเดีย
ปรัชญา วัตถุประสงค ทักษะและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตร
ในเลมหลักสูตรของแตละหลักสูตร
แผนงานและกิจกรรมของคณะ(วิทยฯ) ประจําปการศึกษา 2550
ประกาศของคณะ เรื่องการจัดอาจารยที่ปรึกษา สําหรับปการศึกษา 2550
ผลการสํารวจความตองการทรัพยากรที่จําเปนตองใชในหลักสูตร
เกณฑกําหนดภาระงานของคณะฯ
แผนอัตรากําลัง/บันทึกขอจางจากสาขาวิชา
แผนพัฒนาบุคลากร
สรุปผลการประเมินบุคลากร
วัตถุประสงคของหลักสูตรในเลม หลักสูตรฯ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550)
ทั้ง 6 สาขาวิชา ของคณะฯ
วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค ในเลมแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 10
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ป2550-2554 หนา 2
แผนการศึกษา ประจําปการศึกษา 2550 ทั้ง 6 สาขาวิชา
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรีที่ 73/2550
เรื่อง แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2550

-392.1– 3.5 –R13
2.1– 3.6 –R13
2.1–3.1–R14
2.1–3.2–R14
2.1–3.3–R14
2.1–3.4–R14
2.1– 4.1 –R10
2.1– 4.2 –R10
2.1– 4.1 –R11
2.1– 4.2 –R11

2.1– 4.1 –R12
2.1– 4.2 –R12
2.1– 4.1 –R13
2.1–4.1–R14
2.1–4.2–R14
2.1– 5.1 –R09
2.1– 5.1 –R10
2.1– 5.1 –R11
2.1– 5.2 –R11

รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน ในเลมหลักสูตรฯ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2550) ทั้ง 6 สาขาวิชา
เอกสารภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร
เอกสารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
หลักสูตรใหม ป พ.ศ. 2551
เอกสารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2551
เอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาภาษา กลุมวิชาสังคมศาสตร
กลุมวิชามนุษยศาสตร หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2551
การวิเคราะหหลักสูตรที่เปดสอน ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและรอยละของอาชีพประเภทงาน และลักษณะงาน
ที่ตรง/ไมตรงกับสาขาวิชาทีเ่ รียนมาจําแนกตามคณะ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง ประจําปการศึกษา 2550
สรุปผลรายงานการหางานทําของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ รุนปการศึกษา 2549 จัดทําโดย ฝายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตารางแสดงรอยละของหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ตารางแสดงรอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา
รายงานสรุปอัตราการไดงานทําของบัณฑิต และรอยละของบัณฑิตที่ทํางาน
ตรงสาขา
เอกสารแสดงรอยละของหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
เอกสารสรุปภาวะการไดงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา 2549
หลักสูตรที่พัฒนาใชในปการศึกษา 2551
สรุปความตองการทางวิชาการของหลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรในการปรับปรุงหลักสูตรใหม
ผลการประเมินหลักสูตรเดิมที่นํามาใช เพื่อประกอบการพิจารณาสําหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2551
ขอมูลหลักสูตรที่ปรับปรุงที่สงใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(เลมหลักสูตร)

-402.1– 5.1 –R12
2.1– 5.1 –R13
2.1– 6.1 –R17
2.1– ป. – R23

ตัวบงชี้ยอยที่ 2.1.1
ตัวบงชี้ของ สมศ.
เกณฑมาตรฐาน :
•
•
•

รายงานการประชุมของคณะกรรมการประจําคณะเกี่ยวกับการนําผลการ
วิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรเพื่อไปปรับปรุงตอไป
เลมหลักสูตรฯ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) ทั้ง 6 สาขาวิชา
เอกสารจาก สกอ. เกี่ยวกับหลักสูตรที่ไดรับการรับรอง
เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 1

: รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
: ตัวบงชี้ที่ (1.2)
เปาหมาย : รอยละ 75
รอยละ 1 - 59 = 1 คะแนน
รอยละ 60 - 79 = 2 คะแนน
รอยละ ≥ 80 = 3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน :
จากการสํารวจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุววรณภูมิ
ที่สําเร็จการศึกษาในป 2549 จํานวนทั้งสิ้น 2,288 คน มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 2,223 ชุด
พบวา มีงานทําจํานวน 1,784 (รวมงานเดิม) คน และไดทํางานตรงสาขา จํานวน 1,077 คน
คิดเปนรอยละ 60.37 (2.1.1– 1.1 – R 06)
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สมศ.

ผลการประเมิน 2 คะแนน

รายการหลักฐาน :
2.1.1– 1.1 – R 06 สรุปรายงานภาวะการหางานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ รุน ปการศึกษา 2549
2.1.1– ป. –R23
เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 1

-41ตัวบงชี้ยอยที่ 2.1.2 : รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโท ที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด
เปาหมาย : ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวบงชี้ที่ (1.7)
เกณฑมาตรฐาน :
• รอยละ 1 - 24 = 1 คะแนน
• รอยละ 25 - 39 = 2 คะแนน
• รอยละ ≥ 40 = 3 คะแนน
ผลการดําเนินงาน : การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สมศ.

ผลการประเมิน

-

คะแนน

รายการหลักฐาน : -

ตัวบงชี้ยอยที่ 2.1.3 : รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอก ที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด
เปาหมาย : ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวบงชี้ที่ (1.8)
เกณฑมาตรฐาน :
• รอยละ 1 - 39 = 1 คะแนน
• รอยละ 40 - 59 = 2 คะแนน
• รอยละ ≥ 60 = 3 คะแนน
ผลการดําเนินงาน : การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สมศ.
รายการหลักฐาน : -

ผลการประเมิน

-

คะแนน

-42ตัวบงชี้ยอยที่ 2.1.4 : รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวบงชี้ที่ (6.1)
เปาหมาย : รอยละ 100
เกณฑมาตรฐาน :
• รอยละ 1 - 79 = 1 คะแนน
• รอยละ 80 - 99 = 2 คะแนน
• รอยละ 100 = 3 คะแนน
ผลการดําเนินงาน :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดเปดสอนทั้งหมด 6 คณะ รวมทัง้ หมด
68 หลักสูตร โดยที่ระดับต่ํากวาอุดมศึกษา (ปวส.) ที่ไดผานการอนุมัติหลักสูตร จํานวน 23
หลักสูตร และระดับอุดมศึกษา ที่ไดผานการอนุมัติหลักสูตร จํานวน 45 หลักสูตร รวมเปน
จํานวนหลักสูตรที่ไดผานการอนุมัติ จํานวน 68 คิดเปนรอยละ 100% (หนวยนับตามจํานวนเลม
หลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติฯ)
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สมศ.
รายการหลักฐาน :
2.1.4–1.1– R 17
2.1.4–1.2– R 17
2.1.4–1.3– R 17
2.1.4–1.4– R 17
2.1.4–1.5– R 17
2.1.4–1.6– R 17
2.1.4–1.7– R 17
2.1.4– ป. –R 23

ผลการประเมิน 3 คะแนน

ที่ ศธ 0581.13/912 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2550 (ปวส.)
ที่ ศธ 0606/2044 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2550 (ปวส.)
ที่ ศธ 0606/484 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2551 (ปวส.)
ที่ ศธ 0506(2)/2641 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2549 (ป.ตรี)
ที่ ศธ 0506(2)/7993 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2550 (ป.ตรี)
ที่ ศธ 0506(2)/15522 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2550 (ป.โท)
ที่ ศธ 0506(2)/13090 ลงวันที่ 12 กันยายน 2550 (ป.ตรี)
เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 1

-43ตัวบงชี้ที่ 2.2 : มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เปาหมาย : ระดับ 5 ขอแรก
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวบงชี้ที่ 6.6, 6.7
ตัวชี้วัดของ กพร. : ตัวชีว้ ดั ที่ 23
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและ
เปาหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร
2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญทุกหลักสูตร
3. มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรู
ทุกหลักสูตร
4. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบตอ
ความตองการของผูเรียน
5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดให
ผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร
6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูท ุกหลักสูตร
7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน อยางตอเนื่อง
ทุกหลักสูตร
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 5 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
5 - 6 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน :
มีผลงานผานระดับ 7 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของ
การจัดการศึกษาทุกหลักสูตร เชน
1.1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีการประชุมชี้แจงคณาจารยวัตถุประสงคและ
ปาหมายของการ จัดการศึกษา เรื่องหลักสูตร (2.2– 1.1 –R09)

-441.2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มอบหมายใหอาจารยจดั ทํา
โครงการสอน แผนการสอน โดยในโครงการสอน และแผนการสอนมีการกําหนดจุดมุงหมาย
รายวิชา คําอธิบายรายวิชา เพื่อใหอาจารยผูสอนรูถึงวัตถุประสงคและเปาหมาย ดังแบบฟอรม
แผนการสอน (Course Syllabus) ปการศึกษา 2550 (2.2-1.1-R10) ตารางสรุปแผนการสอนภาค
เรียนที่ 1/2550 (2.2–1.2 R10) ตารางสรุปแผนการสอนภาคเรียนที่ 2/2550 (2.2–1.3 R10) ตัวอยาง
โครงการสอน หลักสูตรสัตวศาสตร วิชาวิเคราะหอาหารสัตว ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 (2.2–
1.4-R10) ตัวอยาง Course Syllabus หลักสูตรสัตวศาสตร วิชา โภชนศาสตรสัตว ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2550 (2.2–1.5-R10)
1.3 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการใหความรู ความเขาใจกับ
อาจารยผูสอนเกี่ยวกับวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติ โดยทุกสาขาวิชาไดจัดทําเปนเอกสารแจงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษา
ทุกหลักสูตร ใหคณาจารยในสังกัดทุกทานอยางชัดเจน (2.2-1.1-R11)
1.4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการจัดประชุมชี้แจงการพัฒนาการเรียนการ
สอน การวัดประเมินผลระดับ รายวิชาใหสอดคลองตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัด
การศึกษาทุกหลักสูตร (2.2-1.1-R12) และแผนการสอนที่มีการระบุวัตถุประสงคในการจัดการเรียน
การสอน (2.2-1.2-R12)
1.5 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มีการประชุมชี้แจงใหอาจารย
ผูสอนมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับหลักสูตรที่ทางคณะฯ เปดสอนทุกหลักสูตร เพื่อใหอาจารย
ผูสอนนําไปดําเนินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ ใหสอดคลองและเปนไปตาม
เปาหมายและวัตถุประสงคของหลักสูตร (2.2–1.1– R13)
1.6 คณะศิลปศาสตร อาจารยประจํารอยละ 80 จัดทําแผนการสอนรายวิชาที่แสดงวา
มีความรูความเขาใจ รูเ ปาหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึก ษาระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (2.2–1.1–
R14)
2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ทุกหลักสูตร อาทิ
2.1 หลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เปนหลักสูตรที่
เนนใหผูเรียนไดปฏิบัติ มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญทุกหลักสูตร มีจํานวนวิชามากกวารอยละ 75 ที่ใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง มีวิชาปญหา
พิเศษใหนักศึกษาฝกแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจริง มีวิชาสัมมนาที่ใหนักศึกษาไดรวมกําหนดหัวขอ
ลงมือศึกษาคนควาและทํารายงานดวยตนเอง และนํารายงานมานําเสนอใหผูเรียนคนอื่นๆ ไดรับรู
มีวิชาฝกทักษะ ฝกงาน ที่นักศึกษาตองลงฝกปฏิบัติจริงในพื้นฐานตางๆ และฝกวิชาชีพที่สูงขึ้น มี
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นักศึกษาไดเลือกเรียนไดดวยตนเองตามความสนใจ ดังรายละเอียดของหลักสูตรที่เปดสอนในป
การศึกษา 2550 (2.2-2.1-R10)
2.2 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในสวนของสาระการจัด การเรียนการสอนนั้น ตองมีความตอเนื่อง กาวหนา
และหลากหลายในแตละระดับ โดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ใหเหมาะสมแกวัยและศักยภาพ
ตามมาตราที่ 28 พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ โดยสาระของหลักสูตรที่เปนวิชาการและวิชาชีพ มุงพัฒนา
คนใหมีความสมดุลทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบตอสังคม
รวมทั้งใหมุงพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและการคนควาวิจัย เพื่อพัฒนาองคความรูและพัฒนาสังคม
ทั้งนี้คณาจารยมีการจัดการเรียนการสอน ที่เหมาะสม ยืดหยุน คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของ
นักศึกษา เพื่อกระตุนความใฝรู สงเสริม การแสวงหาความรูของนักศึกษา โดยในแตละสาขาวิชาเลือก
จัดใหมีการอภิปรายกลุมยอย (2.2-2.1-R11) การสัมมนา การทํากรณีศึกษา (2.2-2.2-R11) จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงงาน มีการฝกประสบการณภาคสนามทั้งแบบจําลองและแบบภายใต
สถานการณการปฏิบัติงานจริง (2.2-2.3-R11)
2.3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร ดังนี้
1) การออกแบบการเรียนการสอน มุงจัดการเรียนการสอนซึ่งมีความยืดหยุน และ
หลากหลายที่จะตอบสนองตอความตองการของผูเรียน โดยการออกแบบการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีบทบาทในกิจกรรมการเรียนการสอนมากกวาผูสอน (2.2-2.1-R12)
2) จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร โดยสงเสริมให
คณาจารยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม ยืดหยุน คํานึงถึงความแตกตาง เฉพาะตัว
ของนักศึกษา เพื่อกระตุนความใฝรู สงเสริมการแสวงหาความรูของนักศึกษา เชน ในทุกหลักสูตรได
จัดใหมีการอภิปรายกลุมยอย (2.2-2.2-R12) การสัมมนา (2.2-2.3-R12) การทํากรณีศึกษาหรือ
โครงงานหรือวิจัยที่นักศึกษาเลือกทําแบบกลุมหรือรายบุคคลตามความสนใจ (2.2-2.4-R12) ชั่วโมง
เรียนภาคปฏิบัติ ทั้งในหองปฏิบัติการ (2.2-2.5-R12) ตลอดจนการฝกงานในสถานประกอบการจริง
(2.2-2.6-R12)
2.4 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มีการสงเสริมใหคณาจารย เลือก
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับสภาพรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี และการปฎิบัติ โดย
คํานึงถึงความแตกตางของผูเรี ยน โดยเนนผูเรียนเปน สําคัญ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ น
รูปแบบตางๆ เชน การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem-Based Learning : PBL) การเรียนรูจากการ
ทํางาน (Work – Based Learning) (2.2–2.1– R13) รวมทั้งมีรายวิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรม ที่
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และการออกฝกงานภาคฤดูรอนสําหรับนักศึกษาหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (2.2–2.2– R13)
2.5 คณะศิลปศาสตร ไดมีการวิเคราะหศกั ยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปน
รายบุคคล มีความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยลดการถายทอดความรู
แตเพิ่มการปฏิบัติจริงและการแลกเปลี่ยนความรูระหวางผูเรียน (2.2–2.1– R14)
3. มีการใชส่อื และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรู
ทุกหลักสูตร อาทิ
3.1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีการใชสื่อและเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร โดยมีหอ งสมุด สื่อ อุปกรณการเรียน
การสอน คอมพิวเตอร ระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกศและงบประมาณสนับสนุน (2.2-3.1-R10)
3.2 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรู ดังนี้
1) มีการเรียนการสอนโดยใชประโยชนจากเครือขายคอมพิวเตอร (Internet)
มาสนับสนุนในบางรายวิชา โดยมีรายวิชาที่ใชสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหมในการเรียนการสอน
รวมทั้งมีการใช e – mail เพื่อสื่อสารระหวางอาจารยและนักศึกษา (2.2-3.1-R11)
2) ใชเอกสารผลงานทางวิชาการของหนวยงาน สถาบัน องคกรวิชาการ วิชาชีพ
ที่เสนออยูบน website หรือ blog เปน reference (2.2-3.2-R11)
3) จัดใหมีหอ งปฏิบัติการสํานักงานอัตโนมัติ เพื่อใหนักศึกษาเขามาใชบริการ
สืบคนขอมูลเพิ่มเติมไดดวยตนเอง (2.2-3.3-R11)
3.3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใน
การสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร ดังนี้
1) มีการเรียนการสอนโดยใชประโยชนจากเครือขายคอมพิวเตอร (Internet) เชน
สนับสนุนใหรายวิชานําประมวลรายวิชา สรุปคําสอน แบบฝกหัด การบาน ชิ้นงาน ตัวอยางขอสอบ
เกาไปไวบน Website (2.2-3.1-R12)
2) มีหองสมุด สื่อ อุปกรณการเรียนการสอน คอมพิวเตอร ระบบสืบคนขอมูล
อิเล็กทรอนิกส และงบประมาณสนับสนุน พรอมตารางการเปดใหบริการนักศึกษาใชหองสมุดและ
หองคอมพิวเตอรตอวันที่เพียงพอที่จะศึกษาหาความรู เพิ่มเติมไดดวยตนเอง (2.2-3.2-R12)
3) มีผลงานอาจารยที่เปนงานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ และการเรียนรูของผูเรียนและนํา
ผลไปใชพัฒนาผูเรียน (2.2-3.3-R12)
3.4 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร ดังนี้
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การมอบหมายใหนักศึกษา ศึกษา คนควา ผานเครือขายอินเตอรเน็ต ในหัวขอที่อาจารยผูสอน
แนะนํา การนําแผนการสอน (Course Syllabus) สื่อการสอนในรูปแบบ Power Point หรือรูปแบบ
อื่นๆ ไปไวบน Website ของคณะฯ เพื่อใหนักศึกษา Down Load (2.2-3.1–R13) ใช e - mail และ
กระดานขาว ในการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางนักศึกษากับนักศึกษาและนักศึกษา
กับอาจารย (2.2-3.2-R13)
2) มีหองสมุดที่สามารถสืบคน รายการหนังสือที่ตองการผานระบบคอมพิวเตอร
(2.2-3.3–R13) มีหองการเรียนรูดวยตนเอง (Self Access) ใหบริการนักศึกษาในการสืบคนขอมูลผาน
ระบบอินเตอรเน็ต เพื่อเพิ่มเติมความรูดวยตนเอง (2.2-3.4–R13)
3.5 คณะศิลปศาสตร มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อ
สงเสริมการเรียนรู เชน สือ่ การสอนอิเล็กทรอนิคส e - learning รายวิชา ภาษาอังกฤษเทคนิค
(2.2-3.1–R14)
4. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบตอ
ความตองการของผูเรียน อาทิ
4.1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดวิชาชีพเลือกและ
วิชาเลือกเสรีใหนักศึกษาไดเลือกเรียนหลากหลายตามความชอบ ความถนัด และความสนใจของ
ผูเรียน ดังรายละเอียดของหลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2550 (2.2-4.1-R10)
4.2 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิทยาศาสตรฯ มีวิธีการ
จัดการเรียนการสอน ดังนี้
1) ยืดหยุน ดานรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ชวงเวลาเรียนและ/หรือดานสถานที่
เชน นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนตางศูนย ไดตามความประสงค (2.2-4.1-R11) และ (2.2-4.1-R12)
2) ยืดหยุน ดานวิธีการวัดผลและการประเมินผล (2.2-4.2-R11) และ (2.2-4.2-R12)
โดยใชวิธีการวัดผลที่หลากหลาย
3) ยึดหลักการมีปฏิสัมพันธทางวิชาการระหวางนักศึกษากับอาจารย และระหวาง
นักศึกษากับนักศึกษาทั้งในและนอกหองเรียนอยางสม่ําเสมอ เพื่อสงเสริมการเรียนรูอยางกระตือรือรน
(2.2-4.3-R11) / (2.2-4.3-R12)
4.3 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร โดยมีการจัดการเรียนการสอน
ดังนี้
1) ยืดหยุน ดานหลักสูตร โดยใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาตามที่สนใจใน
กลุมวิชาชีพเลือก และหมวดวิชาเลือกเสรี (2.2-4.1-R13) ยืดหยุนดานเวลาและสถานที่เรียนโดยให
ผูเรียนสามารถเลือกลงทะเบียนเรียน รายวิชาในกลุมเรียน(Section) ไดทั้ง 4 ศูนย ของมหาวิทยาลัย
ที่เปดสอนในรายวิชานั้นๆ (2.2-4.2–R13)

-482) การเรียนการสอนยึดหลักการมีปฏิสัมพันธทางวิชาการระหวางนักศึกษากับ
อาจารย (2.2-4.3-R13)
4.4 คณะศิลปศาสตร โดยมีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1) ผูเรียนเลือกเรียนไดตามความสนใจ ฝกประสบการณภาคสนาม/ฝกปฏิบัติใน
หองปฏิบัติการ
2) ผูเรียนไดจัดทําโครงงานหรือโครงการวิจยั สวนบุคคล
3) มีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะผานเครือขายคอมพิวเตอร Problem
Based Learning/Project Based Learning จัดสัมมนาและ/หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ (2.2-4.1–R14)
5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน และ
อิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร อาทิ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มี
การประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการ
ของผูเรียนทุกหลักสูตร ดังแผนการสอนและบันทึกการสอน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการจัดทําแฟมประวัติ (Portfolio) ผูเรียนเปนรายบุคคล (2.2-5.1-R11) เพื่อชวยให
คณาจารยสามารถวิเคราะหระดับการมีสวนรวมในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ และมีระบบการปรับปรุงและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง (2.2-5.2-R11 , 2.2-5.3-R11 และ
2.2-5.4-R11) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีระบบการวัดและการประเมินผลที่นํามาใชในการ
ปรับปรุงและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง โดยสามารถติดตามผลการประเมินของผูเรียน และ
วิเคราะหจุดออนที่ควรปรับปรุงหรือแกไขในวิธีการสอนใหมีประสิทธิภาพ (2.2-5.1-R12) คณะ
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มีการจัดทําแฟมประวัติของผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อ
ชวยใหคณาจารยสามารถ วิเคราะหระดับการมีสวนรวมในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียน เปนสําคัญ ศักยภาพของผูเรียนแตละรายที่จะทําใหการจัดการเรียนการสอน หรือ ให
คําแนะนําตอบสนองศักยภาพและความสามารถของผูเรียนเฉพาะราย (2.2-5.1–R13) และคณะ
ศิลปศาสตร มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน
อิงพัฒนาการของผูเรียน มีการนําผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนให
เต็มตามศักยภาพ และมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนา
ผูเรียน (2.2-5.1–R14)
6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูทุกหลักสูตร (2.2-6.1–R 09 , 10 ,11 , 12 , 13 , 14)
7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง ทุกหลักสูตร
เชน นําผลการติดตามผลการเรียน ความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูมาใชในการพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ (2.2-7.1-R12) ของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-49การบรรลุเปาหมาย :
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 2.2 : มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ” ไวที่ระดับ 5 ขอแรก ตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. (2.2– ป. –R 23)
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน :
2.2– 1.1 –R09 รายงานการประชุมชี้แจงคณาจารยวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัด
การศึกษา เรื่องหลักสูตร
2.2– 1.1 –R10 แบบฟอรมแผนการสอน (Course Syllabus) ปการศึกษา 2550
2.2– 1.2 –R10 ตารางสรุปแผนการสอนภาคเรียนที่ 1/2550
2.2– 1.3 –R10 ตารางสรุปแผนการสอนภาคเรียนที่ 2/2550
2.2– 1.4 –R10 ตัวอยางโครงการสอน หลักสูตรสัตวศาสตร วิชา วิเคราะหอาหารสัตว ภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2550
2.2– 1.5 –R10 ตัวอยาง Course Syllabus หลักสูตรสัตวศาสตร วิชา โภชนศาสตรสัตว ภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2550
2.2– 1.1 –R11 บันทึกขอความภายในแตละสาขาวิชาเพื่อแจงใหอาจารยทุกทานไดทราบถึง
วัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษา เพื่อใหสอดคลองการจัด
การศึกษาทุกหลักสูตร
2.2– 1.1 –R12 รายงานการประชุมชีแ้ จงเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
2.2– 1.2 –R12 แผนการสอนที่มีการระบุวัตถุประสงคในการจัดการเรียนการสอน
2.2– 1.1 –R13 รายงานการประชุมอาจารยผูสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรและหลักสูตร
สถาปตยกรรมศาสตร
2.2– 1.1 –R14 เอกสารหลักสูตรที่เปดสอนในคณะศิลปศาสตร
2.2– 2.1 –R10 รายละเอียดของหลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2550 คณะเทคโนโลยี
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
2.2– 2.1 –R11 บันทึกการสอนหรือโครงการสอน หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงการออกแบบ
การเรียนการสอน และจัดกิจกรรมการเรียนรูที่อาจารยปรับลดเวลาที่ใชในการ
สอนแบบบรรยายบางสวน มาใชเปนเวลาใหนกั ศึกษาไดลงมือจัดทําแบบฝกหัด
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2.2– 2.2 –R11

2.2– 2.3 –R11

2.2– 2.1 –R12
2.2– 2.2 –R12
2.2– 2.3 –R12
2.2– 2.4 –R12
2.2– 2.5 –R12
2.2– 2.6 –R12
2.2– 2.1 –R13
2.2– 2.2 –R13
2.2– 2.1 –R14
2.2– 3.1 –R10
2.2– 3.1 –R11

2.2– 3.2 –R11

การบาน ชิ้นงานในหองเรียนและแลกเปลีย่ นเรียนรูรวมกับเพื่อนนักศึกษา โดย
อาจารยชวยตอบขอซักถาม ตรวจและเฉลยผลงานพรอมกับอภิปรายหรือแนะนํา
หลักการ วิธีการ ประเด็นทีน่ ักศึกษาอาจจะยังเขาใจคลาดเคลื่อน และสะทอน
ออกมาในการทําชิ้นงาน แยกตามรายวิชาในแตละหลักสูตร
การรายงานผลการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่จัดใหมีการทํา
กรณีศึกษา หรือโครงงานหรือวิจัยทีน่ ักศึกษาเลือกทําแบบกลุมหรือรายบุคคล
ตามความสนใจ แยกตามรายวิชาในแตละหลักสูตร
บันทึกการสอนหรือโครงการสอนหรือหลักฐานอื่น ๆ ทีแ่ สดงการออกแบบ
การเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่จัดใหมีชวั่ โมงเรียนภาคปฏิบัติ
ทั้งในหองปฏิบัติการ ในการฝกประสบการณภาคสนามทั้งแบบจําลองและแบบ
ภายใตสถานการณการปฏิบัติงานจริง
โครงการสอน/แผนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2550 และ 2/2550
แผนการสอนที่มีการอภิปรายกลุมยอย
แผนการสอนวิชา สัมมนา
การทําโครงงานที่นักศึกษาเลือกทําแบบกลุม /รายบุคคลที่สนใจ
ชั่วโมงเรียนหองปฏิบัติการ
การฝกงานในสถานประกอบการจริง
แผนการสอน (Course Syllabus) ที่ระบุกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสถาปตยกรรม
ศาสตรบัณฑิต
แผนการสอนรายวิชาประจําคณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2550
ตารางคาใชจายทั้งหมดทีใ่ ชในระบบหองสมุดคอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศ
ตอนักศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print - Out แสดงการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่จัด
ใหมีการใชประโยชนจากเครือขายคอมพิวเตอร (Internet) ในบางรายวิชา และมี
การใช e – mail เพื่อการสื่อสาร อภิปรายแลกเปลี่ยนการเรียนรูรวมกันระหวาง
นักศึกษากับนักศึกษา และนักศึกษากับอาจารย แยกตามรายวิชา ในแตละ
หลักสูตร
Print - Out แสดงการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่จัด
ใหมีการใชเอกสาร ผลงานทางวิชาการของหนวยงาน สถาบัน องคกรวิชาการ
วิชาชีพที่เสนออยูบน website หรือ blog เปน reference

-512.2– 3.3 –R11
2.2– 3.1 –R12
2.2– 3.2 –R12
2.2– 3.3 –R12
2.2– 3.1 –R13
2.2– 3.2 –R13
2.2– 3.3 –R13
2.2– 3.4 –R13
2.2– 3.1 –R14
2.2– 4.1 –R10
2.2– 4.1 –R11

2.2– 4.2 –R11
2.2– 4.3 –R11

2.2– 4.1 –R12
2.2– 4.2 –R12
2.2– 4.3 –R12
2.2– 4.1 –R13
2.2– 4.2 –R13
2.2– 4.3 –R13
2.2– 4.1 –R14

บันทึกการเขาใชบริการหองปฏิบัติการสํานักงานอัตโนมัติ
print-out web page รายวิชาที่นําเสนอบน website
ขอมูลจากสํานักวิทยบริการ
ผลงานวิจัยเพือ่ พัฒนาสื่อและการเรียนรู
ตัวอยาง Print out หนาจอ Website
ตัวอยาง Print out กระดานขาว
ตัวอยาง Print out หนาจอระบบการสืบคนหนังสือหองสมุด
ภาพหองเรียนรูดวยตนเอง (Self Access)
สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส e-learning รายวิชา ภาษาอังกฤษเทคนิค
อาจารยประจํารายวิชา อาจารยแจมจันทร บุญโญปกรณ
รายละเอียดของหลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2550 คณะเทคโนโลยีการ
เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประกาศการลงทะเบียนเรียนตางศูนยและการออกแบบการเรียนการสอน
รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่จัดใหมกี ารยืดหยุนดานวิธีการวัดผลและการ
ประเมินผล แยกตามรายวิชาในแตละหลักสูตร
Print - Out วิธีการวัดผลและประเมินผลแยกรายวิชาที่มีความหลากหลาย
การออกแบบการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรูทจี่ ัดใหมีปฏิสัมพันธ
ทางวิชาการระหวางนักศึกษากับนักศึกษา ทั้งในและนอกหองเรียน อยาง
สม่ําเสมอ เพื่อสงเสริมการเรียนรูอยางกระตือรือรน แยกรายวิชาในแตละ
หลักสูตร
บันทึกการสอนและขอสังเกตของรายวิชาที่แสดงการยืดหยุนดานรูปแบบการจัด
การเรียนการสอน ชวงเวลาเรียน และ/หรือ ดานสถานที่เรียน
ใบสรุปผลการเรียนของรายวิชาที่แสดงการยืดหยุนดานวิธีการวัดผลและ
การประเมินผลโดยมีวิธีการที่หลากหลาย
บันทึกการสอนและขอสังเกตของรายวิชาที่แสดงยึดหลักการมีปฏิสัมพันธทาง
วิชาการระหวางนักศึกษากับอาจารย
โครงสรางหลักสูตร ในเลมหลักสูตรฯ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550)
ตารางรายวิชาเปด
เอกสารแสดงการมีปฏิสัมพันธทางวิชาการระหวางนักศึกษากับอาจารย
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบจัดประสบการณการเนนผูเรียนเปน
สําคัญ รายวิชา ระเบียบวิธีวิจยั และรายวิชา เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
อาจารยประจํารายวิชา ผศ.นิทรา ปญจมาศ

-522.2– 5.1 –R11
2.2– 5.2 –R11
2.2– 5.3 –R11
2.2– 5.4 –R11
2.2– 5.1 –R12
2.2– 5.1 –R13
2.2– 5.1 –R14

2.2– 6.1 –R09
2.2– 6.1 –R10
2.2– 6.1 –R11

2.2– 6.1 –R12
2.2– 6.1 –R13
2.2– 6.1 –R14
2.2– 7.1 –R12
2.2– ป. – R 23

แสดงการจัดแฟมประวัติ (Portfolio) ผูเรียนเปนรายบุคคล ในแตละหลักสูตร
รายงานผล (Report) แสดงการติดตามผลการประเมินของผูเรียน
รายงานผล (Report) แสดงการวิเคราะหจุดออนที่ควรปรับปรุงหรือแกไข
ดานการเรียนการสอน
รายงานผล (Report) มีการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียน
รายงานการประชุมในสาขาวิชาเพื่อประเมินผลการเรียนของนักศึกษา
แฟมประวัติของผูเรียนเปนรายบุคคล
ผลงานวิจัยการพัฒนาสื่อหรือการเรียนรูของผูเรียนดานตาง ๆ ในรายวิชาที่
เกี่ยวของ (ดูที่ รายชื่อโครงการวิจัยทีไ่ ดรับการอนุมัติงบกองทุนสงเสริมงานวิจยั
ประจําป 2551)
รายงานการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน
คาเฉลี่ยการประเมินการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร ประจําปการศึกษา 2550
Print - Out การรายงานผลแสดงการติดตามผลการเรียน ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู มาใชในการ
พัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ
สรุปผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน
เอกสารสรุปการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
สรุปการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
รายงานการประชุมเพื่อนําผลการเรียนของนักศึกษาหลังสอบกลางภาค เพื่อนําไป
สอนเพิ่มเติมใหกับนักศึกษาในรายวิชาที่มผี ลการเรียนต่าํ
เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 2

-53ตัวบงชี้ยอยที่ 2.2.1 : กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติและประสบการณจริง
เปาหมาย : ปฏิบัติได 5 ขอ
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวบงชี้ที่ (6.6)
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
• ปฏิบัติ 1 - 2 ขอ = 1 คะแนน
• ปฏิบัติ 3 - 4 ขอ = 2 คะแนน
• ปฏิบัติ ≥ 5 ขอ = 3 คะแนน
ผลการดําเนินงาน :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดจัดทําโครงการสอน/แผนการสอนตาม
หลักสูตรที่เปดสอน จํานวนทั้งหมด 82 สาขาวิชา ซึ่งมีกระบวนการของการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ ที่ปฏิบัติตามขอกําหนด จํานวน 6 ขอ ดังนี้
; 1. อาจารยมีความรู ความเขาใจ รูเปาหมายของการจัดการศึกษาและหลักสูตร
การศึกษาอุดมศึกษา
; 2. อาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล
; 3. อาจารยมีความสามารถในการจัดประสบการณ ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
; 4. อาจารยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง
และผูเรียน
; 5. อาจารยมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดให
ผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน
; 6. อาจารยมีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหเต็มตามศักยภาพ
7. อาจารยมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนา
ผูเรียน
หมายเหตุ : ใหหนวยงานทําเครื่องหมาย 9 ลงในชอง
ตามสภาพความเปนจริง
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สมศ.

ผลการประเมิน 3 คะแนน

-54รายการหลักฐาน :
2.2.1–1.1–R09-14
2.2.1–1.2–R09-14
2.2.1–1.3–R09-14
2.2.1–ป–R 23

โครงการสอน/แผนการสอน
สื่อการสอน power point
หลักฐานตามที่แสดงไวในขอตัวบงชี้ที่ 2.2
เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละ
องคประกอบคุณภาพ หนา 2

ตัวบงชี้ยอยที่ 2.2.2 : ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวบงชี้ที่ (6.7)
เปาหมาย : คาเฉลี่ย 3.5
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
• คาเฉลี่ย 1 - 2.49 = 1 คะแนน
• คาเฉลี่ย 2.5 - 3.49 = 2 คะแนน
• คาเฉลี่ย ≥ 3.5
= 3 คะแนน
ผลการดําเนินงาน :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดมกี ารสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
ตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ของ 6 คณะ ในภาคการศึกษาที่
1/2550 และภาคการศึกษาที่ 2/2550 ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คณะ
ครุศาสตรอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการเกษตรฯ
บริหารธุรกิจฯ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตรฯ
ศิลปศาสตร

ภาคเรียนที่ 1/2550 ภาคเรียนที่ 2/2550
4.39
4.24
4.16
4.07
3.78
3.84
4.07
4.01
4.3
4.2
3.94
4.18
∴ คาเฉลี่ยทั้งสิ้น

คิดเปนคาเฉลี่ย
4.31
4.11
3.81
4.04
4.25
4.06
4.10

-55การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สมศ.

ผลการประเมิน 3 คะแนน

รายการหลักฐาน :
2.2.2–1.1–R 09-14 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารย
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ภาคการศึกษาที่ 1/2550
2.2.2–1.1–R 09-14 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารย
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ภาคการศึกษาที่ 2/2550
2.2.2–ป–R 23
เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละ
องคประกอบคุณภาพ หนา 2

: มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสว นรวม
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เปาหมาย : ระดับ 4 ขอแรก
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวชี้วัดของ กพร. : เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกทีก่ ําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะทีน่ ําไปใช
ในการปฏิบัติไดจริง โดยผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดใน
หลักสูตร โดยความรวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรบั การ
สนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒหิ รือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และ
ชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร

ตัวบงชี้ที่ 2.3

-56เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 4 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน :
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยฯ มีผลงานผานระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
1. มีระบบและกลไกทีก่ ําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร เชน
1.1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิมาทําการวิพากษหลักสูตรที่
ปรับปรุงในปการศึกษา 2550 (2.3-1.1-R09)
1.2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีการเชิญผูทรงคุณวุฒมิ าทํา
การวิพากษหลักสูตรที่ปรับปรุงในปการศึกษา 2550 ดังสรุปความคิดเห็นทางวิชาการของหลักสูตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในการปรับปรุงหลักสูตรใหม 2550 (2.3-1.1R10)
1.3 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการสงเสริมใหทุกสาขาวิชา
มีคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ที่ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ผูรู ผูที่เปนแบบอยาง
ในการทํ า งานเพื่ อ สั ง คม ผู บ ริ ห ารสถานประกอบการในองค ก ร ชุ ม ชนภายนอกที่ เ กี่ ย วข อ ง
กับสาขาวิชาที่เปดสอน โดยคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศไดมีการสอบถามความ
พึงพอใจตอหลักสูตรในทุกสาขาวิชา (2.3-1.1-R11) เพื่อนําขอมูลที่ไดมารวมวิเคราะห โดยแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร (2.3-1.2-R11) และสาขาวิชามีการจัดหรือเขารวม
โครงการบริ ก ารวิ ช าการและ/หรื อ ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม เพื่ อ บู ร ณาการบริ ก ารวิ ช าการ
การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาไปพร อ มกั บ การสร า งสั ม พั น ธ ที่ ดี กั บ องค ก ร และชุ ม ชนรอบสถาบั น
(2.3-1.3-R11)
1.4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กําหนดนโยบายใหมีคณะกรรมการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ตัวแทนเอกชน (ภาคอุตสาหกรรม) ปราชญชุมชน
รวมเปนผูวิพากษหลักสูตรในทุกหลักสูตร และใหมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร ในหลักสูตรที่ปรับปรุงอยางนอย 1 ครั้งตอหลักสูตร (2.3-1.1-R12) โดยปการศึกษา 2550
คณะมีการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มี ก ารแต งตั้ ง คณะกรรมการพั ฒนาและปรั บปรุง หลัก สู ตร (2.3-1.2-R12) และสรุ ป
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร (2.3-1.3-R12)
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ผูทรงคุณวุฒิ มาชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร เชน การวิพากษหลักสูตร
ในแตละหลักสูตร ( 2.3-1.1-R13)
1.6 คณะศิลปศาสตร มีการเชิญผูทรงคุณวุฒหิ รือผูเชี่ยวชาญในจากสถาบันการศึกษา
และผูบริหารสถานประกอบการในชุมชนมารวมในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต (2.3-1.1-R14) สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาภาษา กลุม
วิชาสังคมศาสตร กลุมวิชามนุษยศาสตร (2.3-1.2-R14)
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะ ที่นําไปใช ในการ
ปฏิบัติไดจริง โดยผูทรงคุณวุฒิ หรือ ผูรู ในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร เชน
2.1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและคณะศิลปศาสตร มีการจัดการเรียนการสอนที่
สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใช ในการปฏิบัติไดจริง โดยผูทรงคุณวุฒิมีสวนรวม
ทุกหลักสูตร (2.3-2.1-R09) และ (2.3-2.1-R14)
2.2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีการฝกทักษะหรือฝกงาน
ภายนอกทุกหลักสูตร ดังรายละเอียดหลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2550 คณะเทคโนโลยี
การเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร (2.3-2.1-R10) มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิมาบรรยายใหความรูแก
นักศึกษา (2.3-2.2-R10)
2.3 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเชิญผูเชี่ยวชาญเฉพาะวิชาชีพ
มาเปนวิทยากร/อาจารยพิเศษ ครบทุกสาขาวิชา ทุกภาคการศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนที่
สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใช ในการปฏิบัติไดจริง โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิ/
ผูเชี่ยวชาญ มาเปนกรรมการวิพากษหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(2.3-2.1-R11) ดังรายละเอียดตอไปนี้
1) สาขาวิชาการบัญชี หนังสือเชิญลงวันที่ 21 สิงหาคม 2550
2) สาขาวิชาการตลาด หนังสือเชิญลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2550
3) สาขาวิชาการจัดการ หนังสือเชิญลงวันที่ 14 สิงหาคม 2550
4) สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอรธุรกิจ หนังสือเชิญลง
วันที่ 3 กันยายน 2550
5) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร หนังสือเชิญลงวันที่ 19 กันยายน 2550
2.4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีกิจกรรมที่ผูเรียนจะไดรับฟงการบรรยายและ
ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิทั้งในและนอกสถานที่ (2.3-2.1-R12)
2.5 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร โดยในแตละหลักสูตรมีการ
จัดการเรียนแบบสหกิจ เพื่อนําความรูที่มีไปฝกทักษะในการปฏิบัติงานไดจริง ( 2.3-2.1-R13) และ
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3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตร โดย
ความรวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก เชน ในหลักสูตรมีการกําหนดใหมีการฝกงานใน
สถานประกอบการหรือปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีการจัดโครงการใหบริการวิชาการแกบุคลากร
ภายในทองถิ่น ไดแก คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (2.3-3.1-R09) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร (2.3-3.1-R10 , 2.3-3.2-R10) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2.3-3.1-R12)
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (2.3-3.1-R13 , 2.3-3.2-R13) คณะศิลปศาสตร
(2.3-3.1-3.4-R14) และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดโครงการ/กิจกรรม
ทางการศึกษาตามหลักสูตร เชน ในรายวิชา Seminar in Marketing Problems ไดมีการเชิญวิทยากร
จากภายนอก (2.3-3.1-R11) มาบรรยายตามหัวขอตาง ๆ และในสวนที่ไมไดกําหนดในหลักสูตร
โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานภายนอก เชน ในทุกหลักสูตรของการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีมีการกําหนดใหมีการฝกงานและ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ (2.3-3.2-R11) ในบางรายวิชาไดมีการนํานักศึกษา
ไปศึกษาดูงานเพื่อใหไดรับความรูและประสบการณโดยตรง ทั้งนี้ไมไดกําหนดไวในหลักสูตรแต
คณะมีค วามมุ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นาการเรี ย นการสอน โดยไดรั บ ความรว มมื อ จากคณาจารย ผู ส อน
นั ก ศึ ก ษา และสถานประกอบการที่ ยิ น ดี แ บ ง ป น ความรู แ ละเป ด โอกาสให นั ก ศึ ก ษาได เ รี ย นรู
ภายนอกสถานที่ในโอกาสตาง ๆ (2.3-3.3-R11)
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนทีไ่ ดรับการสนับสนุน
จากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร เชน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีการ
ทดสอบมาตรฐานฝ มื อ แรงงานนั ก ศึ ก ษา (2.3-4.1-R09) คณะเทคโนโลยี การเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร มีการสงอาจารยไปนิเทศการฝกงานภายนอกของนักศึกษา ตรวจสอบและ
ประเมินสถานประกอบการที่รับนักศึกษาไปฝกงาน (2.3-4.1-R10) และมีการรายงานผลการนิเทศ
นักศึกษาฝกงานภายนอก (2.3-4.2-R10) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิ
หรือชุมชนภายนอก (2.3-4.1-R11)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการตรวจติดตามการ
ฝกงาน (2.3-4.1-R12) คณะวิศวกรรมศาสและสถาปตยกรรมศาสตร มีการนิเทศนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา ( 2.3-4.1-R13) และคณะศิลปศาสตร มีการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่
ไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิ (2.3-4.1-R14) ตลอดจนติดตามผลการฝกงานของนักศึกษา
จากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการจัดอาจารยประจําออกนิเทศการฝกงานของนักศึกษา
และรายงานผลการฝกงานใหคณะทราบ (2.3-4.2-R14)
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชน
ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร โดยทั้ง 6 คณะ ไดนําผลการ
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ปรับปรุงหลักสูตรใหม และมีการปรับปรุงการดําเนินโครงการสหกิจศึกษา (2.3-5.1-R 10 , R11 ,
R12 , R13 , R14)
การบรรลุเปาหมาย :
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดเปาหมาย
ของ “ตัวบงชี้ที่ 2.3 : มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ
สอนซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม” ไวที่ระดับ 4 ขอแรก ตามเกณฑมาตรฐาน
สกอ. (2.3– ป. –R 23)
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน :
2.3– 1.1 –R09 หนังสือเชิญเปนคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร
2.3– 1.1 –R10 สรุปความคิดเห็นทางวิชาการของหลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรในการปรับปรุงหลักสูตรใหม 2550
2.3– 1.1 –R11 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชตอหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3– 1.2 –R11 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร (93/2550)
ประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ผูรู ผูที่เปนแบบอยางในการทํางานเพื่อ
สังคม ผูบริหารสถานประกอบการในองคกร ชุมชนภายนอกที่เกีย่ วของกับ
สาขาวิชาที่เปดสอน
2.3– 1.3 –R11 สรุปจํานวนและผลการจัดโครงการบริการวิชาการและ/หรือทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อบูรณาการบริการวิชาการ การพัฒนานักศึกษาไปพรอมกับ
การสรางความสัมพันธที่ดีกบั องคกรและชุมชนรอบสถาบัน ที่จัด โดยแตละ
สาขาวิชา ในชวงปการศึกษา 2550
2.3– 1.1 –R12 รายงานการประชุมคณะกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร ในหลักสูตรที่ปรับปรุงอยางนอย 1 ครั้งตอหลักสูตร
2.3– 1.2 –R12 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตรฯ
2.3– 1.3 –R12 สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
2.3– 1.1 –R13 เอกสารการจัดโครงการจัดทําการวิพากษหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตรฯ

-602.3– 1.1 –R14
2.3– 1.2 –R14
2.3– 2.1 –R09
2.3– 2.1 –R14
2.3– 2.1 –R10
2.3– 2.1 –R10
2.3– 2.1 –R11
2.3– 2.1 –R12
2.3– 2.1 –R13
2.3– 2.2 –R13
2.3– 3.1 –R09
2.3– 3.1 –R10
2.3– 3.2 –R10
2.3– 3.1 –R12
2.3– 3.1 –R13
2.3– 3.2 –R13
2.3– 3.1 –R14
2.3– 3.1 –R11
2.3– 3.2 –R11
2.3– 3.3 –R11
2.3– 4.1 –R09
2.3– 4.1 –R10
2.3– 4.2 –R10
2.3– 4.1 –R11
2.3– 4.1 –R12
2.3– 4.1 –R13
2.3– 4.1 –R14
2.3– 4.2 –R14

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร
หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิ และผูรูในชุมชนเปนอาจารยพิเศษ
ผลการวิพากษหลักสูตร (คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม)
หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิ และผูรูในชุมชนเปนอาจารยพิเศษ (คณะศิลปศาสตร)
รายละเอียดของหลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2550
หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาใหความรู
ขอมูลการวิพากษหลักสูตรแตละสาขาวิชา พรอมผลการจัดโครงการหรือ
กิจกรรมที่มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิ
หนังสือเขาเยีย่ มชมสถานประกอบการ/หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิมาบรรยาย
แผนการเรียนสหกิจของแตละสาขา
หนังสือเชิญอาจารยพิเศษ
สรุปผลการรายงานโครงการกับหนวยงานภายนอก
การสงนักศึกษาไปฝกงานภายนอก
การปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกงานภายนอก
หลักสูตรที่มีการกําหนดใหมกี ารฝกงานในสถานประกอบการ
คูมือการเขาปฏิบัติงานในสหกิจศึกษา
เอกสารเขารวมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
รายสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรมฯ ของคณะศิลปศาสตร
หนังสือเชิญวิทยากรจากภายนอก
Print - Out แสดงจํานวนและรายชื่อหลักสูตรที่มีการกําหนดใหมีการฝกงานและ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
รูปถายการเขาศึกษาดูงานหรือกระบวนการการนํานักศึกษาไปศึกษาดูงาน
ผลการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานนักศึกษา
คําสั่งแตงตั้งอาจารยไปนิเทศนักศึกษาฝกงานภายนอก
รายงานการประเมินสถานทีฝ่ กงานภายนอก
Print - Out ประเมินกิจกรรมการเรียนการสอน
เอกสารรายงานการฝกงาน
เอกสารผลการรายงานการนิเทศนักศึกษาสหกิจ
สรุปการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ภาคการศึกษาที่ 1/2250 และ 2/2250
รายงานผลการนิเทศนักศึกษาฝกงานและรายงานผลการฝกงานนักศึกษาจาก
หนวยงานภายนอก

-612.3– 5.1 –R10
2.3– 5.1 –R11
2.3– 5.2 –R12
2.3– 5.3 –R13
2.3– 5.3 –R14
2.3– ป. – R 23

รายละเอียดของหลักสูตรที่ปรับปรุงในปการศึกษา 2550
สรุปผลขอเสนอแนะจากสถานประกอบการที่นักศึกษาไปปฏิบัติงาน
ปการศึกษา 2549 (ฝกงาน+สหกิจ)
รายงานการประชุมเพื่อนําผลสรุปการตรวจฝกงานไปปรับปรุงการดําเนินงาน
ใหมีประสิทธิภาพ
รายงานสรุปผลการสัมมนาโครงการสหกิจศึกษา ประจําปการศึกษา 2550
รายงานการประชุม QMRC ของคณะศิลปศาสตร
เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 2

ตัวบงชี้ที่ 2.4
:
ชนิดของตัวบงชี้ :
เปาหมาย
:
ตัวบงชี้ของ สมศ. :
เกณฑมาตรฐาน :

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
ปจจัยนําเขา
6% - 9.99% และ - 6% - (-9.99%) ของเกณฑมาตรฐาน
ตัวบงชี้ที่ 6.2
ตัวชี้วัดของ กพร. : -

คะแนน 1
≥ +10% หรือ ≤-10 %
ของเกณฑมาตรฐาน

คะแนน 2
6 – 9.99 % และ - 6 – (-9.99)%
ของเกณฑมาตรฐาน

คะแนน 3
(-5.99) – 5.99 %
ของเกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน :
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรณภูมิ มีจํานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเทา (FTES) 10,289.05 คน ตอจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 542 คน คิดเปน
สัดสวน 18.98 : 1 และคํานวนคาเกณฑมาตรฐานเฉลี่ยของสถาบัน เทากับ 23.47 : 1 โดยคิดเปน
คารอยละของความแตกตาง เทากับ - 19.12
การบรรลุเปาหมาย :
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดเปาหมาย
ของ “ตัวบงชี้ที่ 2.4 : จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ตอจํานวนอาจารยประจํา” ไวที่
6% - 9.99 % และ ถึง - 6% - (- 9.99%) ตามเกณฑ สกอ. (2.4– ป. –R 23)

-62การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
1 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน :
2.4– 5.1 –R 09-14 ขอมูลจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาหรือเทียบเทา (FTES) ของ 6 คณะ
2.4– 5.1 –R 09-14 ขอมูลจํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง ในปการศึกษา 2550 ของ 6 คณะ
2.4– ป. – R 23
เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 2

: สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือ
เทียบเทาตออาจารยประจํา
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
เปาหมาย
: วุฒิ ปริญญาเอก รอยละ 20 และวุฒิปริญญาตรี นอยกวารอยละ 5
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวบงชี้ที่ 6.3
ตัวชี้วัดของ กพร. : ตัวชีว้ ดั ที่ 16

ตัวบงชี้ที่ 2.5

เกณฑการประเมิน : เกณฑทั่วไป
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง
1. วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง 1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือ
รอยละ 1 - 19 หรือ วุฒิ
รอยละ 20-29 และ
เทากับรอยละ 30 และ
ปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ 2. วุฒปิ ริญญาตรีเทากับหรือ
2. วุฒปิ ริญญาตรีเทากับหรือ
20-29 แต วุฒปิ ริญญาตรี
นอยกวารอยละ 5
นอยกวารอยละ 5
มากกวารอยละ 5
หรือ
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 30 และ
2. วุฒิปริญญาตรีมากกวา
รอยละ 5

-63ผลการดําเนินงาน :
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรณภูมิ มีจาํ นวนอาจารยประจํา
รวมทั้งสิ้น 575 คน ที่มีวุฒิปริญญาเอก 17 คน ปริญญาโท 409 คน และปริญญาตรี 149 คน
คิดเปนสัดสวนหรือเทียบเทา ปริญญาเอก รอยละ 2.96 ปริญญาโท รอยละ 71.13 และ ปริญญาตรี
รอยละ 25.91
การบรรลุเปาหมาย :
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดเปาหมาย
ของ “ตัวบงชี้ที่ 2.5 : สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือ
เทียบเทาตออาจารยประจํา” ไวที่ อาจารยประจําวุฒิปริญญาเอก รอยละ 20 และวุฒิปริญญาตรี
นอยกวา รอยละ 5 (2.5– ป. –R 23)
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
1 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน :
2.5– 1.1 –R 09-14 ขอมูลบุคลากรดานวุฒกิ ารศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ ของ 6 คณะ
2.5– ป. – R 23
เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 2

-64: สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
เปาหมาย
: ผูดํารงตําแหนง ระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ 40 -59
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวบงชี้ที่ 6.4
ตัวชี้วัดของ กพร. : -

ตัวบงชี้ที่ 2.6

เกณฑการประเมิน : เกณฑทั่วไป
คะแนน 1
ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ.
และ ศ. รวมกันอยูระหวาง
รอยละ 1 – 39 หรือ
ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ.
และ ศ. รวมกันอยูระหวาง
รอยละ 40-59 แตผูดํารง
ตําแหนงระดับ รศ. ขึ้นไป
นอยกวารอยละ 10

คะแนน 2
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ.
รศ. และ ศ. รวมกันอยู
ระหวางรอยละ 40 - 59
และ
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.
ขึ้นไปเทากับหรือมากกวา
รอยละ 10
หรือ
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ.
รศ. และศ. รวมกันมากกวา
หรือเทากับรอยละ 60 และ
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.
ขึ้นไปนอยกวารอยละ 10

คะแนน 3
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ.
รศ. และ ศ. รวมกันมากกวา
หรือเทากับ รอยละ 60 และ
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.
ขึ้นไปเทากับหรือมากกวา
รอยละ 10

ผลการดําเนินงาน :
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรณภูมิ มีจาํ นวนอาจารยประจํา
รวมทั้งสิ้น 575 คน ที่มีตําแหนงทางวิชาการ ศาสตราจารย - คน รองศาสตราจารย 8 คน
และผูชวยศาสตราจารย 99 คน คิดเปนสัดสวนหรือเทียบเทาตําแหนง ศาสตราจารย รอยละ รองศาสตราจารย รอยละ 1.39 และ ผูชวยศาสตราจารย รอยละ 17.22 ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ.
รศ. และ ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ 18.61
การบรรลุเปาหมาย :
ไมบรรลุ เปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดเปาหมาย
ของ “ตัวบงชี้ที่ 2.6 : สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง อาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย” ไวที่ รวมกันอยูระหวางรอยละ 40 - 59 (2.6– ป. –R 23)

-65การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
1 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน :
2.6– 1.1 –R 09-14 ขอมูลบุคลากรดานวุฒกิ ารศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ ของ 6 คณะ
2.6– ป. – R 23
เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 3

ตัวบงชี้ที่ 2.7
: มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เปาหมาย : ระดับ 5 ขอแรก
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวบงชี้ที่ 6.5
ตัวชี้วัดของ กพร. : ตัวชีว้ ดั ที่ 8
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร
2. มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
5. มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิด
จรรยาบรรณวิชาชีพ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
อยางนอย 4 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน :
ในปการศึกษา 2550 มีผลงานผานระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร ดังนี้
1.1 ขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2549 (2.7 – 1.1– R 05)

-661.2 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในสังกัด
ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2550 (2.7 – 1.2– R 05)
2. มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ อาทิ
มหาวิทยาลัย มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยประจําของ
สถาบันอุดมศึกษา (2.7 – 2.1– R 05)
3. มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยคณะกรรมการดําเนินงานตาม
ขอ 2 จัดวางระบบการกํากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2550 ดังนี้ (2.7 – 3.1– R 05)
3.1 มอบหมายหนวยงานในสังกัดแตงตั้งคณะกรรมการกํากับติดตามการประเมินผล
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรในสังกัด เพื่อดําเนินการ ดังนี้
3.1.1 วางระบบการกํากับติดตามผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร
ทุกประเภท
3.1.2 ประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรตามแนวทาง
ที่คณะกรรมการกําหนด
3.1.3 รายงานผลการปฏิบัติ หรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัย กําหนด
3.2 การแตงตัง้ คณะกรรมการกํากับติดตามการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของบุคลากรในสังกัดของแตละสวนราชการ ดังนี้
3.2.1 สํานักงานอธิการบดี ประกอบดวย รองอธิการบดีฝายบริหาร
ผูอํานวยการสถาบัน / สํานัก / กอง เปนกรรมการ
3.2.2 คณะประกอบดวย คณบดี รองคณบดี หัวหนาสํานักงานคณบดี เปน
กรรมการ
3.2.3 กองบริหารทรัพยากร ประกอบดวย ผูอํานวยการกอง หัวหนาฝาย
หัวหนางาน เปนกรรมการ
3.3 วางระบบหลักเกณฑการกํากับติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรในสังกัด ไดแก
3.3.1 ผูบริหารทุกระดับจัดประชุม กําหนดนโยบาย และปลูกจิตสํานึกใหผูใต
บังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ในรูปแบบตางๆ
3.3.2 เผยแพร แจกคูมือแนวทางปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณ เพื่อถือปฏิบัติ
3.3.3 เชิญวิทยากร ซึ่งเปนบุคคลตัวอยาง / ผูไดรับการยกยองมาเปนผูใหความรู
คําแนะนําใหตระหนักถึงจรรยาบรรณ
3.3.4 จัดกิจกรรมสงเสริมคนดี ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อรับรางวัล

-673.3.5 กําหนดมาตรการลงโทษแกผูกระทําผิด / ผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
3.3.6 กําหนดวิธีการประเมินผล การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพในแตละ
สวนราชการใหดําเนินการ ดังนี้
1) ใหผูรับการประเมิน ประเมินตนเอง ตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
2) ใหคณะกรรมการในแตละสวนราชการ ประเมินผลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณและรายงานใหมหาวิทยาลัย ทราบ
4. มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ เชน 1) มหาวิทยาลัย
เสนอแบบประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในสังกัด พรอมรางแนวทางปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ ตลอดจนการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามแนวทาง
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ณ วันที่ 8 พฤษภาคม
พ.ศ. 2550 ซึ่งสภาคณาจารยและขาราชการใหความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2550
2) มหาวิทยาลัย แจงคณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
บุคลากรในสังกัด ของแตละหนวยงานประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตามแนวทางและ
แบบประเมินตาม ขอ 1) และใหทบทวนผลการดําเนินการใหมหาวิทยาลัย ทราบภายในวันที่ 26
กันยายน พ.ศ. 2550 3) จากการประชุมผูบริหาร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2550 วาระที่ 3 ขอ 3.4
มติที่ประชุมเห็นชอบ ขอกําหนดจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติตามประกาศเรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของบุคลากรในสังกัด ณ วันที่ 13 กันยายน 2550 เพื่อแนวทางในการปฏิบัติและ
พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในสังกัด ตอไป (2.7 – 4.1– R 05)
5. มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เชน มหาวิทยาลัย มีคําสั่ง ที่ 329/2551 ลงวันที่ 8 เมษายน 2551 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและบุคลากรประจํา มีหนาที่จัดวางระบบการสงเสริม
กํ า กั บ ติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ คณาจารย แ ละบุ ค ลากรสาย
สนั บ สนุ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ให ค รบถ ว นตามลํ า ดั บ ขั้ น ตอนความสํ า เร็ จ ของการปฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและบุคลากรประจําของสถาบันอุดมศึกษา (2.7 – 5.1– R 05) มี
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและบุคลากรประจํา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อพิจารณาผลการดําเนินการในรอบปที่ผานมาและ
พิจารณาการดําเนินงานในปงบประมาณ 2551 ที่มอบหนวยงานในสังกัดมีคณะกรรมการกํากับ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณระดับสถาบัน/สํานัก/คณะ โดยมหาวิทยาลัย ได
จัดแผนภูมิกระบวนการกํากับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ที่ระบุตัวผูรับผิดชอบในแตละระดับ
และบทบาทหน า ที่ ใ นการส ง เสริ ม กํ า กั บ ดู แ ลให บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ และ
มาตรการดํ า เนิ น การกั บ ผู ไ ม ป ฏิ บั ติ ต าม เพื่ อ เป น แนวทางในการวางระบบและกลไกในการ

-68ดําเนินงานของแตละหนวยงาน (2.7 – 5.2– R 05) และมีหนังสือถึงหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีร าชมงคลสุ ว รรณภูมิ แจ ง การทบทวนและส ง เอกสารที่เ กี่ย วข องเพื่อ เป น คู มือ การ
สงเสริมและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและบุคคล ตามหนังสือที่ ศธ 0585.05 /
931 ลงวันที่ 24 เมษายน 2551 โดยใหทุกหนวยงานมีการแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบระบบ
สงเสริมและกํากับดูแลคณาจารยและบุคลากรในสังกัดใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพฯ และ
รายงานผลการประเมินการดําเนินงานและการนําผลการประเมินไปใชอยางมี ประสิทธิผลให
มหาวิทยาลัย ทราบทุกปการศึกษา (ภายในเดือนกรกฎาคม) (2.7 – 5.3– R 05)
การบรรลุเปาหมาย :
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 2.7 : มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย” ไวที่
ระดับ 5 ขอแรก ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (2.7– ป. –R 23)
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน :
2.7– 1.1–R 05 คูมือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2.7– 1.2–R 05 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวทางปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณของบุคลากรในสังกัด
ณ วันที่ 13 กันยายน 2550
2.7– 2.1–R 05 คําสั่งที่ 282/2550 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2550
2.7– 3.1–R 05 รายงานการประชุม เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2550
2.7– 4.1–R 05 การประชุมผูบริหาร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2550 วาระที่ 3 ขอ 3.4
2.7– 5.1–R 05 คําสั่งที่ 329/2551 ลงวันที่ 8 เมษายน 2551 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและบุคลากรประจํา
2.7– 5.2–R 05 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551
2.7– 5.3–R 05 ผูรับผิดชอบระบบสงเสริมและกํากับดูแลคณาจารยและบุคลากรในสังกัด
2.7– ป. –R 23 เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 3

-69: มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เปาหมาย : ปฏิบัติ 4 ขอ
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวชี้วัดของ กพร. : เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกีย่ วกับการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมๆ
ในดานการเรียนการสอน
3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทาง
การศึกษา
4. มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร
ผลงานวิจยั ดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอ
5. มีการสรางเครือขายวิจยั ดานนวัตกรรมการเรียนการสอน ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน

ตัวบงชี้ที่ 2.8

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 – 4 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน :
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดมีผลการดําเนินงาน
ในภาพรวม 4 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
1. ระดับสถาบัน มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกีย่ วกับ
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (2.8-1.1R 15/01) สวนในระดับคณะตาง ๆ อาทิ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีการ
สนับสนุนใหอาจารยทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในแผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา
2550 แผนงานสนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (2.8-1.1-R10) คณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคูมือการทํางานวิจัยเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน
วิจัย เพื่อพัฒนาอาจารยดานความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการ

-70สอน (2.8-1.1-R11) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กําหนดนโยบายการวิจัยของคณะ (2.8-1.1R12) คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มีเอกสารพัฒนาอาจารยดานความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน (2.8-1.1-R13) และคณะศิลปศาสตร
จัดใหมีการฝกอบรมดานการพัฒนาคุณภาพดานการเรียนการสอน เพื่อสงเสริมและพัฒนาอาจารย
ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและ พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ตามหลักการของ
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (2.8-1.1-R14)
2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ในดาน
การเรียนการสอน เชน มีเอกสารแสดงการเสนอขอโครงการวิจัยดานพัฒนาการเรียนการสอนของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา (2.8-2.1- R 15/01) มีการอบรมเรื่อง การพัฒนาการจัดการความรูทางการ
เกษตร (2.8-2.1-R10) และอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน (2.8-2.2-R10) และ (2.8-2.1R12) มีการสงเสริมใหคณาจารยเขาอบรมหลักสูตรทางดานคอมพิวเตอร (NECTEC) (2.8-2.1-R11)
และมีการจัดลําดับใหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ดังกลาว ไดรับการพิจารณา
ในลําดับตนๆ (2.8-2.1-R14)
3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา
โดยทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดสรรงบระมาณ โครงการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียน
การสอนใหทั้ง 6 คณะและผูที่มีความสนใจที่ตองการทํางานวิจัย (2.8-3.1- R 15/01)
4. มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจยั
ดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอ เชน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร มีการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนโดยใชกระบวนการวิจัย จํานวน 1
เรื่ อ ง (2.8-4.1-R10) และคณะวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละสถาป ย กรรมศาสตร จั ด ให มี ก ารเผยแพร
ผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอเพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู (2.8-4.1-R13)
การบรรลุเปาหมาย :
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 2.8 : มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน” ไวที่ 4 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (2.8– ป. –R 23)
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
2 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

-71รายการหลักฐาน :
2.8– 1.1–R15/01 เอกสารโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจําปการศึกษา 2550
2.8– 1.1–R10 แผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2550 แผนงานสนับสนุนใหอาจารยทํางาน
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร
2.8– 1.1–R11 คูมือการทํางานวิจยั เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานวิจยั ซึ่งประกอบดวย
ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย ระเบียบและขั้นตอนการเบิกเงินงานวิจัยแบบ
ฟอรมตาง ๆ ของงานวิจยั พรอมทั้งประเด็นการวิจัยแบบบูรณาการตาม
ยุทธศาสตรชาติประจําป
2.8– 1.1–R 12 นโยบายการวิจัยของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2.8– 1.1–R 13 เอกสารแสดงการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจยั และ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
2.8– 1.1–R 14 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรสูคุณภาพการเรียนการ
สอนระยะเวลาดําเนินการ 3 เมษายน 2551
2.8– 2.1–R15/01 เอกสารแสดงการเสนอขอโครงการวิจัยดานพัฒนาการเรียนการสอน
2.8– 2.1–R 10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาการจัดการความรูทางการเกษตร
(คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร)
2.8– 2.2–R 10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน (คณะเทคโนโลยีเกษตรฯ)
2.8– 2.1–R 11 หนังสือขออนุญาตเขาอบรมหลักสูตรทางดานคอมพิวเตอร (NECTEC)
เพื่อนํามาตอยอดการคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ (คณะบริหารฯ)
2.8– 2.1–R 12 โครงการประชุมอาจารยเพือ่ ใหพัฒนาการเรียนการสอน/ นวัตกรรมใหม ๆ
(คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
2.8– 2.1–R 14 เอกสารแสดงการจัดลําดับงานวิจยั เพื่อขออนุมัติงบกองทุนสงเสริมงานวิจยั
ประจําปงบประมาณ 2551 (คณะศิลปศาสตร)
2.8– 3.1–R15/01 เอกสารแสดงการจัดสรรงบประมาณ โครงการวิจยั ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
2.8– 4.1–R 10 รายงานการวิจยั เรื่อง “การพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนโดยใชกระบวนการวิจยั ”
อาจารยวรรณา ขันธชัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา
2.8– 4.1–R 13 เอกสารการเผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทาง
การศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู (คณะวิศวกรรมฯ)
2.8– ป. –R 23 เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 3

-72: รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เปาหมาย : รอยละ 80
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวบงชี้ที่ 1.1
ตัวชี้วัดของ กพร. : ตัวชีว้ ัดที่ 4.1.1
เกณฑมาตรฐาน :

ตัวบงชี้ที่ 2.9

คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 59

คะแนน 2
รอยละ 60 – รอยละ 79

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80

ผลการดําเนินงาน :
ในปการศึกษา 2549 จํานวนบัณฑิตทั้งหมด 2,288 คน มีบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม
2,223 คน มีงานทําแลว 1,784 คน คิดเปนรอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป เทากับ 80.25 (2..9–1.1 –R 06)
การบรรลุเปาหมาย :
บรรลุ เปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดกําหนดเปาหมาย
ของ “ตัวบงชี้ที่ 2.9 : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป” ไวที่รอยละ 80 (2.9– ป. –R 23)
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน :
2..9–1.1 –R.06 สรุปรายงานภาวะการหางานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ รุน ปการศึกษา 2549
2.9– ป. –R 23 เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 3

-73ตัวบงชี้ที่ 2.10 : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เปาหมาย
: รอยละ 90 ไดรับเงินเดือนเทากับหรือสูงกวาเกณฑ กพ.
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวบงชี้ที่ 1.3
ตัวชี้วัดของ กพร. : เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1-รอยละ 74 ไดรับ
เงินเดือน เทากับหรือสูงกวา
เกณฑ กพ.

คะแนน 2
รอยละ 75–รอยละ 99 ไดรับ
เงินเดือน เทากับหรือสูงกวา
เกณฑ กพ.

คะแนน 3
รอยละ 100 ไดรับเงินเดือน
เทากับหรือสูงกวาเกณฑ กพ.

ผลการดําเนินงาน :
ในปการศึกษา 2550 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไป
ตามเกณฑ เทากับ 69.12 หากเปนผูที่ไมมีงานทํากอนเขาศึกษาและไดรับเงินเดือนเปนไปตาม
เกณฑหลังจากสําเร็จการศึกษา เทากับ 68.7 (2..10–1.1 –R06)
การบรรลุเปาหมาย :
ไมบรรลุ เปาหมาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 2.10 : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ”
ไวที่ รอยละ 90 (2.10– ป. –R 23)
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
1 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน :
2.10–1.1–R06 สรุปรายงานภาวะการหางานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ รุน ปการศึกษา 2549
2.10– ป. –R 23 เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 3

-74ตัวบงชี้ที่ 2.11 : ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เปาหมาย : คาเฉลี่ย > 3.5
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวบงชี้ท่ี 1.4
ตัวชี้วัดของ กพร. : ตัวชีว้ ดั ที่ 4.1.3
เกณฑมาตรฐาน :
คะแนน 1
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 1 - 2.49

คะแนน 2
คะแนน 3
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 2.50 – 3.49 เฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.50

ผลการดําเนินงาน :
ในปการศึกษา 2550 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิตใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ เทากับ 3.96
1. มหาวิทยาลัย กําหนดใหมีการดําเนินการแตงตั้งกรรมการและจัดทําแบบสํารวจความ
พึงพอใจที่มีตอบัณฑิต ของนายจาง ผูประกอบการและผูที่บัณฑิตทํางานเกี่ยวของดวย โดยเก็บ
รวบรวมขอมูลระหวางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม 2550
2. กลุมของนายจาง ผูประกอบการ และผูที่บัณฑิตทํางานดวย ประกอบดวย ผูดํารง
ตําแหนงผูจัดการรอยละ 20.3 หัวหนาฝายรอยละ 19.7 หัวหนาแผนก/งานรอยละ 30.2 และอื่น ๆ
รอยละ 29.8
3. ลักษณะงานของผูที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ.2549 ทําอยูในปจจุบัน
ประกอบดวยขาราชการรอยละ 12.6 รัฐวิสาหกิจรอยละ 3.7 เอกชน/บริษัทรอยละ 81.9 และอื่น ๆ
รอยละ 1.8
4. ผลการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูที่บณ
ั ฑิตทํางานเกีย่ วของ
ดวยที่มีตอบัณฑิต พบวา
4.1 คาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจดานความรูความสามารถทางวิชาการเทากับ 3.81
4.2 คาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน
เทากับ 3.98
4.3 คาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพเทากับ 4.08
4.4 คาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทากับ 3.96
การบรรลุเปาหมาย :
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 2.11 : ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต” ไวที่ คะแนน
คาเฉลี่ย > 3.5 (2.11– ป. –R 23)

-75การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน :
2.11–1.1–R06 สรุปรายงานภาวะการหางานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ รุน ปการศึกษา 2549
2.11–1.2–R06 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสวนราชการ
ประจําปงบประมาณ 2550
2.11– ป. –R 23 เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 4

: รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาทีส่ ําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป
ที่ผานมาที่ไดรบั การประกาศเกียรติคณ
ุ ยกยองใน ดานวิชาการ วิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม
ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เปาหมาย : รอยละ 0.03
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวบงชี้ที่ 1.5, 1.6
ตัวชี้วัดของ กพร. : ตัวชี้วัดที่ 4.1.4
เกณฑมาตรฐาน : เกณฑทั่วไป

ตัวบงชี้ที่ 2.12

คะแนน 1
คะแนน 2
รอยละ 0.003 – รอยละ 0.015 รอยละ 0.016 – รอยละ 0.029

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030

ผลการดําเนินงาน :
1. ตามเอกสาร ก.พ.ร. ยอนหลัง 3 ป สามารถสรุปได ดังนี้
- ปการศึกษา 2548 จํานวน 9 คน
- ปการศึกษา 2549 จํานวน 8 คน
- ปการศึกษา 2550 จํานวน 7 คน (2.12–1.1–R06)
2. จากเอกสารตารางแสดงจํานวนบัณฑิตที่ไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ระหวาง
เดือน มิถุนายน – เดือนพฤษภาคม (2.12–1.2–R 06) โดยรวบรวมสรุป จากเอกสารรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ทั้ง 6 คณะ

-763. ในปการศึกษา 2550 มีจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 10,962 คน
4. คิดเปนรอยละของนักศึกษาฯ 0.063 (คิดเฉพาะปการศึกษา 2550)
การบรรลุเปาหมาย :
บรรลุ เปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดเปาหมายของ
ตัวบงชี้ที่ 2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาที่
ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะ
และวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ” ไวที่ รอยละ 0.03
(2.12– ป. –R 23)
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน :
2.12–1.1–R 06 เอกสาร ก.พ.ร. ตัวชี้วดั ที่ 4.1.4
2.12–1.2–R 06 เอกสารตารางแสดงจํานวนบัณฑิตที่ไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
ระหวางเดือน มิถุนายน – เดือนพฤษภาคม
2.12– ป. –R 23 เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 4

ตัวบงชี้ยอยที่ 2.12.1 : จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาทีจ่ บการศึกษาไมเกิน 3 ป ที่ไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
หรือ รางวัลทางวิชาการ หรือ ดานอื่น ที่เกีย่ วของกับคุณภาพบัณฑิตใน
ระดับชาติ หรือ ระดับนานชาติในรอบ 3 ป ที่ผานมา (คน)
เปาหมาย : จํานวน ≥ 1 คน
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวบงชี้ที่ (1.5)
เกณฑมาตรฐาน :
• จํานวน - คน = 1 คะแนน
• จํานวน - คน = 2 คะแนน
• จํานวน ≥ 1 คน = 3 คะแนน

-77ผลการดําเนินงาน :
1. ตามเอกสาร ก.พ.ร. ยอนหลัง 3 ป สามารถสรุปได ดังนี้
- ปการศึกษา 2548 จํานวน 9 คน
- ปการศึกษา 2549 จํานวน 8 คน
- ปการศึกษา 2550 จํานวน 7 คน (2.12.1–1.1–R06)
2. จากเอกสารตารางแสดงจํานวนบัณฑิตที่ไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ระหวาง
เดือน มิถุนายน – เดือนพฤษภาคม (2.12–1.2–R 06) โดยรวบรวมสรุปจากเอกสารรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ทั้ง 6 คณะ
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สมศ.

ผลการประเมิน 3 คะแนน

รายการหลักฐาน :
2.12.1–1.1–R 06 เอกสาร ก.พ.ร. ตัวชี้วดั ที่ 4.1.4
2.12.1–1.2–R 06 เอกสารตารางแสดงจํานวนบัณฑิตที่ไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
ระหวางเดือน มิถุนายน – เดือนพฤษภาคม
2.12.1– ป. –R 23 เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 4

ตัวบงชี้ยอยที่ 2.12.2 : จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษา ที่ไดรับรางวัล
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ภายในรอบ 3 ป ที่ผานมา (ชิ้นงาน)
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวบงชี้ที่ (1.6)
เปาหมาย : จํานวน 2 ชิ้น
เกณฑมาตรฐาน :
• จํานวน 1 ชิ้น
= 1 คะแนน
• จํานวน 2 ชิ้น
= 2 คะแนน
• จํานวนเทากับหรือมากกวา 3 ชิ้น = 3 คะแนน
ผลการดําเนินงาน :
ในปการศึกษา 2550 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีงานวิชาการของนักศึกษา ที่ไดรับ
รางวัลในระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ภายในรอบ 3 ป ที่ผานมา จํานวน 1 ชิ้นงาน

-78การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สมศ.

ผลการประเมิน 1 คะแนน

รายการหลักฐาน :
2.12.2–1-R 12 หลักฐานแสดงผลงานของนายกิตติพงษ ตันสงา ไดรับรางวัลชนะเลิศโครงการ
รางวัลนวัตกรรมแหงประเทศไทย ครั้งที่ 7 ในโครงการ กลองตรวจจับความเร็ว
อัจฉริยะ
2.12.2–ป-R 23 เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนา 4

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.1 : มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เปาหมาย : ระดับ 7 ขอแรก
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวชี้วัดของ กพร. : เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1
2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกทีเ่ อื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของ
นักศึกษา
3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนกั ศึกษา
5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนกั ศึกษาและศิษยเกา
7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เรื่อง ขางตนเปนประจําทุกป
8. นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแก
นักศึกษาและศิษยเกา

-79เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 7 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
7 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน :
มีผลงานผานระดับ 8 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษา ชั้นปที่ 1 เชน รายงานผลการสํารวจ
ความตองการจําเปนของนักศึกษา ชั้นปที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
(3.1– 1.1–R 06) ผลการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษา ชั้นปที่ 1 คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม (3.1– 1.2 –R 06) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา (3.1– 1.3 –R 06)
2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกทีเ่ อื้ออํานวยตอการเรียนรูของนักศึกษา เชน
โครงการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณสําหรับนักศึกษา ป 2550 (3.1– 2.1–R 06)
3. มีการจัดการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
3.1 หอพักสวัสดิการนักศึกษา (3.1– 3.1–R 06)
3.2 บริการอนามัย เชน โครงการอบรมผูนํานักศึกษาเพื่อปองกันโรคเอดสใน
สถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2550 (3.1– 3.2–R 06)
3.3 หองออกกําลังกาย (3.1– 3.3–R 06)
4. มีการจัดการบริการแนะแนวและใหคําปรึกษา เชน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะ
การเปนอาจารยที่ปรึกษา (3.1– 4.1–R 06) โครงการปรับแนวคิดชีวิตเปลี่ยน (3.1– 4.2–R 06)
โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาเขาสูตลาดแรงงาน (3.1– 4.3–R 06)
5. มีการจัดบริการโครงการที่เปนประโยชนแกนักศึกษาและศิษยเกา เชน โครงการชวย
นองใหไดงาน (3.1– 5.1–R 06) มีการจัดบริการแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกนักศึกษา
และศิษยเกาของมหาวิทยาลัย www.rmutsb.ac.th (3.1– 5.2–R 06)
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนกั ศึกษาและศิษยเกา เชน
โครงการอบรมวิสัยทัศนและจรรยาบรรณสถาปนิกในยุคโลกาภิวัฒน (3.1– 6.1–R 06) โครงการกาว
สูวิศวกรมืออาชีพ “เรียนอยางไร จึงจะไดรับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพวิศวกรรม” (3.1– 6.2–R 06)
7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการบางเรื่องเปนประจําทุกป เชน สรุปความพึง
พอใจของผูรับบริการทางวิชาการการอบรมแนะแนวอาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (3.1–
7.1–R 06) รายงานผลการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษา ชั้นปที่ 1 คณะเทคโนโลยี
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา
2550 (3.1– 7.2–R 06)

-808. นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาและจัดบริการแกนกั ศึกษาและ
ศิษยเกา (3.1– 8.1–R 06)
การบรรลุเปาหมาย :
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 3.1 : มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา” ไวที่ระดับ 7 ขอแรก ตามเกณฑมาตรฐาน
สกอ. (3.1– ป. –R 23)
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน :
3.1– 1.1–R 06 รายงานผลการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษา ชั้นปที่ 1
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3.1– 1.2–R 06 ผลการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษา ชั้นปที่ 1
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
3.1– 1.3–R 06 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
3.1– 2.1–R 06 โครงการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณสําหรับนักศึกษา ป 2550
3.1– 3.1–R 06 หอพักสวัสดิการนักศึกษา
3.1– 3.2–R 06 โครงการอบรมผูนํานักศึกษาเพื่อปองกันโรคเอดสในสถานศึกษา
ประจําปการศึกษา 2550
3.1– 3.3–R 06 หองออกกําลังกาย
3.1– 4.1–R 06 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเปนอาจารยที่ปรึกษา
3.1– 4.2–R 06 โครงการปรับแนวคิดชีวิตเปลี่ยน
3.1– 4.3–R 06 โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาเขาสูตลาดแรงงาน
3.1– 5.1–R 06 โครงการชวยนองใหไดงาน
3.1– 5.2–R 06 Print out หนา web site การจัดบริการแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแก
นักศึกษาและศิษยเกา ของมหาวิทยาลัย www.rmutsb.ac.th
3.1– 6.1–R 06 โครงการอบรมวิสัยทัศนและจรรยาบรรณสถาปนิกในยุคโลกาภิวัฒน
3.1– 6.2–R 06 โครงการกาวสูวิศวกรมืออาชีพ “เรียนอยางไร จึงจะไดรบั ใบอนุญาติ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม”

-813.1– 7.1–R 06
3.1– 7.2–R 06

3.1– 8.1–R 06
3.1– ป. –R 23

สรุปความพึงพอใจของผูรับบริการทางวิชาการการอบรมแนะแนวอาชีพ
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รายงานผลการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษา ชั้นปที่ 1
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา 2550
นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาและจัดบริการแกนักศึกษา
และศิษยเกา
เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 5

: มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เปาหมาย : ระดับ 4 ขอแรก
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวบงชี้ที่ 6.8
ตัวชี้วัดของ กพร. : ตัวชีว้ ดั ที่ 4.4.2
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของ
สถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
2. มีการสงเสริมใหสถาบันและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบ
ทุกประเภท โดยอยางนอยตองดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้
- กิจกรรมวิชาการ
- กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมนันทนาการ
- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จดั
โดยสถาบันและองคการนักศึกษาทุกสิ้นปการศึกษา
4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนานักศึกษา
อยางตอเนื่อง

ตัวบงชี้ที่ 3.2

-82เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน :
มีผลงานผานระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบันและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เชน คูมือนักศึกษา
ประจําปการศึกษา 2550 (3.2– 1.1–R 06)
2. มีการสงเสริมใหสถาบันและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักสึกษาใหครบทุกประเภท
โดยอยางนอยตองดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้
2.1 กิจกรรมวิชาการ มีโครงการปรับแนวคิด ชีวิตเปลี่ยน (3.2– 2.1–R 06) การประชุม
องคการนักศึกษาสามัญครั้งที่ 1 (3.2– 2.2–R 06) โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา
2550 (3.2– 2.3–R 06) และการประชุมองคการนักศึกษาสามัญครั้งที่ 2 (3.2– 2.4–R 06)
2.2 กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ ไดแก โครงการแขงขันกีฬาราชมงคล
ทั่วประเทศ (3.2– 2.5–R 06) โครงการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 35
คัดเลือก (3.2– 2.6–R 06) โครงการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 35 รอบ
คัดเลือก (3.2– 2.7–R 06) และโครงการกีฬา “สุวรรรณภูมิแกมส” ประจําปการศึกษา 2550
(3.2– 2.8–R 06)
2.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม โดยมีการสรางโรงอาหาร ณ
โรงเรียนบานไพรงาม (3.2– 2.9–R 06)
2.4 กิจกรรมนันทนาการ เชน โครงการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงพรอมหางเครื่อง
2.5 กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมี โครงการอนุรักษประเพณีลอยกระทง
ครั้งที่ 5 (3.2– 2.10–R 06) โครงการเพื่อแม (3.2– 2.11–R 06) โครงการคนดีศรีสุวรรณภูมิ
สืบสานประเพณีเขาพรรษา (3.2– 2.12–R 06) และโครงการไหวครูประจําปการศึกษา 2550
(3.2– 2.13– R 06)
3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลกิจกรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัย และองคการ
นักศึกษา โดยกองพัฒนานักศึกษามีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติการ เชน โครงการปจฉิมนิเทศ
นักศึกษาประจําปการศึกษา 2550 (3.2– 3.1–R 06) กิจกรรมจัดโดยสโมสรนักศึกษา เชน โครงการ
เพื่อแมของแผนดิน (3.2– 3.2–R 06)

-834. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา อยางตอเนื่อง
เชน เพิ่มงบประมาณคากิจกรรมนักศึกษาสําหรับนักศึกษาเขาใหมในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนา
นักศึกษา ดังรายงานการประชุมกองพัฒนานักศึกษา (3.2– 4.1–R 06)
การบรรลุเปาหมาย :
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดเปาหมายของ
“ตัวชี้วัด 3.2 : มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค” ไวที่ระดับ 4 ขอแรก ตามมาตรฐาน สกอ. (3.2– ป. –R 23)
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน
รายการหลักฐาน :
3.2– 1.1–R 06
3.2– 2.1–R 06
3.2– 2.2–R 06
3.2– 2.3–R 06
3.2– 2.4–R 06
3.2– 2.5–R 06
3.2– 2.6–R 06
3.2– 2.7–R 06
3.2– 2.8–R 06
3.2– 2.9–R 06
3.2– 2.10–R 06
3.2– 2.11–R 06
3.2– 2.12–R 06
3.2– 2.13–R 06
3.2– 3.1–R 06
3.2– 3.2–R 06
3.2– 3.3–R 06
3.2– ป. –R 23

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

คูมือนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2550
โครงการปรับแนวคิด ชีวิตเปลี่ยน
ประชุมองคการนักศึกษาสามัญครั้งที่ 1
โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2550
การประชุมองคการนักศึกษาสามัญครั้งที่ 2
โครงการแขงขันกีฬาราชมงคลทั่วประเทศ
โครงการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งที่ 35 คัดเลือก
โครงการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งที่ 35 รอบคัดเลือก
โครงการกีฬา “สุวรรรณภูมแิ กมส” ประจําปการศึกษา 2550
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม โดยมีการสรางโรงอาหาร
ณ โรงเรียนบานไพรงาม
กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีโครงการอนุรักษประเพณีลอยกระทงครั้งที่ 5
โครงการเพื่อแมของแผนดิน
โครงการคนดีศรีสุวรรณภูมสิ ืบสานประเพณีเขาพรรษา
โครงการไหวครูประจําปการศึกษา 2550
โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาประจําปการศึกษา 2550
โครงการเพื่อแมของแผนดิน
รายงานการประชุมกองพัฒนานักศึกษา
เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 5

-84ตัวบงชี้ยอยที่ 3.2.1 : รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวบงชี้ที่ (6.8)
เปาหมาย : รอยละ ≥ 60
เกณฑมาตรฐาน :
• รอยละ 1 - 39 = 1 คะแนน
• รอยละ 40 - 59 = 2 คะแนน
• รอยละ ≥ 60 = 3 คะแนน
ผลการดําเนินงาน :
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม / โครงการพัฒนานักศึกษา จํานวน 7,655 คน จากตารางขอมูลพื้นฐาน ประจําปการศึกษา
2550 (3.2.1– 1.1–R 06) จากในทุกกิจกรรม/โครงการ โดยมีจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 10,962 คน
(3.2.1– 1.1–R 06) คิดเปนรอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา เทากับ
69.83
หมายเหตุ : นักศึกษาทั้งหมด 10,962 คน โดยแยกเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน
7,448 คน และนักศึกษาระดับปวส. จํานวน 3,514 คน ซึ่งในการเขารวมของนักศึกษาแตละ
โครงการฯ ไมสามารถแยกไดวา นักศึกษากําลังศึกษาอยูในระดับใด
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สมศ.

ผลการประเมิน 3 คะแนน

รายการหลักฐาน :
3.2.1– 1.1–R 06 ตารางขอมูลพื้นฐาน ประจําปการศึกษา 2550 (กองพัฒนานักศึกษา)
3.2.1– 1.2–R 06 เอกสารแสดงรายละเอียดคาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด
คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศแยกตามรายคณะ/สาขาวิชา
(สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
3.2.1– ป. –R 23 เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 5

-85องคประกอบที่ 4 การวิจัย
: มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจยั และงาน
สรางสรรค
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เปาหมาย : ปฏิบัติ 5 ขอ
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวชี้วัดของ กพร. : เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจยั และงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ตามแผนของสถาบันและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจยั ของชาติ
2. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกีย่ วของกับการบริหารงานวิจยั และ
งานสรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง
3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตางๆ เพื่อสนับสนุน
งานวิจยั และงานสรางสรรค
4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจยั
5. มีระบบสรางขวัญและกําลังใจ และยกยองนักวิจยั ที่มผี ลงานวิจัยและงานสราง
สรรคดีเดน
6. มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจยั กับองคกรภายนอก
ทั้งภาครัฐเอกชนและภาคอุตสาหกรรม
ตัวบงชี้ที่ 4.1

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 – 4 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
อยางนอย 5 ขอ

ผลการดําเนินงาน :
มีผลงานผาน 6 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. ระดับสถาบันมีหนวยงานที่รับผิดชอบ คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดมีการจัดทําระบบ
บริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค แสดงในแผนการทํางานดานการบริการงานวิจัย (4.1– 1.1 –R
15/01) และระเบียบการขอรับการอุดหนุนทุนวิจัย (4.1– 1.2 –R 15/01) เพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม
แผนของมหาวิทยาลัยและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ สวนในระดับคณะตางๆ
อาทิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดทําคูมือการทํางานวิจัย (4.1– 1.1 –R 11)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิจัย ที่ (75/2550) (4.1– 1.1 –R 12)
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และสถาปตยกรรมศาสตร มีการจัดทําคูมือเสนอของบประมาณและบริหารโครงงานวิจัย (4.1– 1.1
–R 13) ตารางวิเคราะหความสอดคลองระหวางงานวิจัยและงานสรางสรรค เทียบกับเปาหมายตาม
แผนของคณะฯ (4.1– 1.2 –R 13) และเทียบกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (4.1– 1.3–R 13)
2. ระดับสถาบัน ไดมีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ ที่เกี่ยวของกับการบริหาร
งานวิจยั โดยแสดงขอมูลการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจยั รายชื่องานวิจัยและนักวิจยั
บนเว็บไซตของมหาวิทยาลัย (4.1– 2.1 –R 15/01) สวนในระดับคณะ อาทิ คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศงานวิจยั (4.1– 2.1 –R 11) ที่ประกอบดวย
ทะเบียนคณาจารย นักวิจยั ประจําคณะบริหารธุรกิจฯ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีระบบ
ฐานขอมูลและสารสนเทศงานวิจยั (4.1– 2.1 –R 12) ที่ประกอบดวยการวางแผนผลิตผลงานวิจัยที่
ประกอบดวยชื่อ โครงการ ชื่อผูจัดทํา แหลงทุนภายใน/ภายนอก ขอมูลงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ป 2550-2551 (4.1– 2.2 –R 12) คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
มีการจัดทําตารางสรุปผลการดําเนินงานการวิจัยทีไ่ ดรับงบประมาณประจําป (4.1– 2.1 –R 13) และ
คณะศิลปศาสตร มีการจัดเก็บรวบรวมผลงานวิจยั (4.1– 2.1 –R 14) และวางแผนที่จะเผยแพรผา น
ชองทางตาง ๆ
3. ระดับสถาบัน มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน เพื่อสนับสนุนงานวิจยั และงานสรางสรรค
ทั้งการสนับสนุนทุนจากงบประมาณแผนดินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย (4.1– 3.1 –R 15/01)
ในระดับคณะตางๆ อาทิ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดสรรทรัพยากร
ดานการเงินเพื่อสนับสนุนงานวิจัยทั้งเงินงบประมาณและเงินผลประโยชนในปการศึกษา 2550 เปน
เงิน 8,078,532.72 บาท (4.1– 3.1 –R 10) และมีทรัพยากรบุคคลดานงานวิจัยจํานวน 63 คน (4.1–
3.2 –R 10) แหลงคนควาตาง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ไดแก ศูนยวิทยบริการ
และweb site มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (4.1– 3.3 –R 10) และมีระบบ
อินเตอรเนต คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดโครงการสัมมนาเพื่อสงเสริม
ใหคณาจารย นักวิจัยไดมีผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง (4.1– 3.1 –R 11) มีการเชื่อมโยงจาก Web Site
ของมหาวิทยาลัยไปสูแหลงคนควาตาง ๆ (4.1– 3.2 –R 11) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี
การจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตาง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค เชน คณะวิทยฯ มีนโยบายจัดสรรเงิน 10 % จากเงินงบประมาณผลประโยชน (4.1–
3.1 –R 12) คณะกรรมการดําเนินงานวิจัยพิจารณาคําของานวิจัย (4.1– 3.2 –R 12) สรุปผล
ดําเนินการวิจัยงบประมาณผลประโยชนป 2551 (4.1– 3.3 –R 12) สรุปผลดําเนินการวิจัย
งบประมาณแผนดินป 2551 (4.1– 3.4 –R 12) คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มี
การจัดสรรงบประมาณผลประโยชนเพื่อสนับสนุนใหเกิดงานวิจัย (4.1– 3.1 –R 13) มีหัวหนา
งานวิจัยและเจาหนาที่เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค (4.1– 3.2 –R 13) มีแหลงคนควา
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(4.1– 3.3 –R 13) และคณะศิลปศาสตร มีการใหทุนสนับสนุนงานวิจัย ใหขอมูลขาวสารดานการ
วิจัย แหลงเผยแพรผลงานวิจัย และแหลงทุนทั้งภายในและภายนอกแกอาจารยและนักวิจัยอยาง
สม่ําเสมอ เชน เอกสาร/ขาวประชาสัมพันธดานงานวิจัย (4.1– 3.1 –R 14) และเอกสารแสดงการ
อนุมัติผลขอเสนอโครงการวิจัย และรายชื่อโครงการวิจัย (4.1– 3.2 –R 14)
4. ระดับสถาบัน มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย คือ การจัดทํา
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (4.1– 4.1 –R 15/01) ในระดับคณะตางๆ อาทิ คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม มีการประชุมสัมมนาดานงานวิจัยที่พัทยา (4.1– 4.1–R 09) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยในชั้นเรียน”
(4.1– 4.1–R 10) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนใหคณาจารย นักวิจัย
สามารถแลกเปลี่ยนความรูกันทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคณาจารย นักวิจัย มีสิทธิที่
จะพัฒนาตนเองใหมีความรูในดาน การวิจัยได (4.1– 4.1–R 11) โดยทางคณะฯ จะสนับสนุนใน
เรื่ อ งของค า ใช จ า ยต า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น อี ก ทั้ ง ยั ง ได มี ก ารสนั บ สนุ น ให ค ณาจารย แ ละนั ก วิ จั ย ได มี
ผลงานวิจัยในเชิงบูรณาการรวมกันระหวางคณะ และระหวางสถาบันภายนอก (4.1– 4.2–R 11)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการจัดทําโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนเสนอ
ชุดโครงการวิจัย (4.1– 4.1–R 12) คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มีการสนับสนุน
ใหอาจารยไปอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรูเพื่อนํามาใชสําหรับการวิจัย เชน อบรมเรื่องวิกฤตโลกรอน
(4.1– 4.1–R 13) และคณะศิลปศาสตร มีการจัดโครงการสงเสริมความรูและประสบการณดานการ
วิจัยแกอาจารยประจํา รวมทั้งใหการสนับสนุนอาจารยประจําเขารวมโครงการอบรมสัมมนาทาง
วิชาการดานงานวิจัย (4.1– 4.1–R 14 และ 4.1– 4.2–R 14)
5. ระดับสถาบัน มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยทีม่ ีผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคดีเดน คือ การจัดสรรเงินทุนสนับสนุนใหอาจารยไปนําเสนอผลงานวิจัยที่ไดรับการตอบ
รับจากเวทีประชุมวิชาการในตางประเทศ (4.1– 5.1 –R 15/01) สวนในระดับคณะตางๆ อาทิ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมีการจัดทําใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกยองนักวิจัย
ที่มีผลงาน (4.1– 5.1–R 11) และนักวิจัยสามารถนําผลงานวิจัยออกเผยแพร ในระดับชาติและ
นานาชาติ หากมีความประสงค คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีนโยบายใหลดภาระการสอน
จัดวันวางใหสําหรับทํางานวิจัย มีโครงการนําเสนองานวิจัยและสิ่งประดิษฐ (4.1– 5.1–R 12) และ
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ใชผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดนประกอบ
เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (4.1– 5.1–R 13)
6. มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจยั กับองคกรภายนอก ทั้งภาครัฐ
เอกชนและภาคอุตสาหกรรม อาทิ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีการ
สงเสริมใหบุคลากรรวมมือกับหนวยงานภายนอกสงผลใหในปการศึกษา 2550 มีโครงการวิจัยที่
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จํานวน 8 คน (4.1– 6.2–R 10) และคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มีโครงการ
ความรวมมือระหวางคณะฯ กับ TGI (4.1– 6.1–R 13) และ โครงการประเมินผลโครงการการเรงรัด
ขยายบริการระบบไฟฟาระหวางคณะฯ กับการไฟฟาสวนภูมิภาค (4.1– 6.2–R 13)
การบรรลุเปาหมาย :
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดเปาหมายของ
“ตั ว บ ง ชี้ ที่ 4.1 : มี ก ารพั ฒ นาระบบและกลไกในการสนั บ สนุ น การผลิ ต งานวิ จั ย และงาน
สรางสรรค” ใหมีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (4.1– ป. –R 23)
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน
รายการหลักฐาน :
4.1– 1.1–R 15/01
4.1– 1.2–R 15/01
4.1– 1.1–R 11
4.1– 1.1–R 12
4.1– 1.2–R 12
4.1– 1.1–R 13
4.1– 1.2–R 13

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

เอกสารแสดงขั้นตอนการทํางานเพื่อการสนับสนุนและการบริการงานวิจัย
เอกสารแสดงระเบียบการขอรับการอุดหนุนทุนวิจยั ของมหาวิทยาลัย
คูมือการทํางานวิจยั (คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนทศ)
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิจัย ที่ 75/2550 (คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
รายงานการประชุมของคณะกรรมการดําเนินงานวิจยั (คณะวิทยาศาสตรฯ)
คูมือเสนอของบประมาณและบริหารโครงงานวิจยั (คณะวิศวกรรมศาสตรฯ)
ตารางวิเคราะหความสอดคลองระหวางงานวิจยั และงานสรางสรรค เทียบกับ
เปาหมายตามแผนของคณะฯ (คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร)
4.1– 1.3–R 13 ตารางวิเคราะหความสอดคลองระหวางงานวิจยั และงานสรางสรรค เทียบกับ
ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร)
4.1– 2.1 –R 15/01 http ://www.rmutsb.ac.th/
4.1– 2.1–R 11 ฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย (คณะบริหารฯ)
4.1– 2.1–R 12 website ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4.1– 2.2–R 12 ขอมูลงานวิจัยป 2550-2551 เลมงานวิจยั ที่เสร็จสมบูรณ (คณะวิทยาศาสตรฯ)
4.1– 2.1–R 13 ฐานขอมูล และสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย (คณะวิศวฯ)
4.1– 2.1–R 14 รายงานสรุปผลงานวิจยั (คณะศิลปศาสตร)
4.1– 3.1–R 15/01 เอกสารแสดงการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัย
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ตารางงบวิจัยปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 30 พฤษภาคม 2551)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
4.1– 3.2–R 10 ตารางนักวิจัยปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 30 พฤษภาคม 2551)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
4.1– 3.3–R 10 Printout หนา web site มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคมสุวรรณภูมิ
4.1– 3.1–R 11 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 2550
4.1– 3.2–R 11 Web Site ของมหาวิทยาลัยทีเ่ ชื่อมโยงสูฐานขอมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการสืบคน
งานวิจยั
4.1– 3.1–R 12 นโยบายการจัดสรรทรัพยากรการเงินเพื่อสนับสนุนงานวิจัย (คณะวิทยฯ)
4.1– 3.2–R 12 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการดําเนินงานวิจยั เพื่อพิจารณาคําของานวิจยั
4.1– 3.3–R 12 สรุปผลดําเนินการวิจยั งบประมาณผลประโยชนป 2551 (คณะวิทยฯ)
4.1– 3.4–R 12 สรุปผลดําเนินการวิจยั งบประมาณแผนดินป 2551 (คณะวิทยฯ)
4.1– 3.1–R 13 เอกสารการอนุมัติการใหงบประมาณผลประโยชนในงานวิจยั (คณะวิศวฯ)
4.1– 3.2–R 13 เอกสารแตงตั้งหัวหนางานวิจยั (คณะวิศวกรรมศาสตรฯ)
4.1– 3.3–R 13 Print out แสดงตัวอยางการเชื่อมโยงจาก web site ของมหาวิทยาลัยไปสู
แหลงคนควา
4.1– 3.1–R 14 เอกสาร/ขาวประชาสัมพันธดานงานวิจยั (คณะศิลปศาสตร)
4.1– 3.2–R 14 เอกสารแสดงการอนุมัติผลขอเสนอโครงการวิจยั และรายชื่อโครงการวิจัย
ของคณะศิลปศาสตร
4.1– 4.1–R 15/01 เอกสารแสดงการจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจยั
4.1– 4.1–R 09 การประชุมสัมมนาดานงานวิจัยทีพ่ ัทยา (คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม)
4.1– 4.1–R 10 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิจัยในชัน้ เรียน”
(คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร)
4.1– 4.1–R 11 เอกสารขออนุญาตฝกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองของคณาจารย นักวิจยั
ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1– 4.2–R 11 โครงการวิจัยที่มีการบูรณาการระหวางคณะและระหวางมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1– 4.1–R 12 ขออนุมัติโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนขอเสนอชุด
โครงการวิจัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่ ศธ 0585.08/313 (คณะวิทยฯ)
4.1– 4.1–R 13 อบรมเรื่องวิกฤตโลกรอน
4.1– 4.1–R 14 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรสูคุณภาพการเรียน
การสอน ระยะเวลาดําเนินงาน 3 เมษายน 2551 (คณะศิลปศาสตร)

-904.1– 4.2–R 14

เอกสารแสดงรายละเอียดดานการพัฒนาบุคลากรดานการฝกอบรมดูงาน
ประจําปงบประมาณ 2551 (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2550 – มีนาคม 2551)
ของคณะศิลปศาสตร
4.1– 5.1–R 15/01 เอกสารแสดงการอนุมัติทุนเพื่อสนับสนุนใหอาจารยไปนําเสนอผลงานวิจยั ยัง
ตางประเทศ
4.1– 5.1–R 11 ตัวอยางใบประกาศเกียรติคณ
ุ เพื่อยกยองนักวิจัยที่มีผลงาน (คณะบริหารธุรกิจฯ)
4.1– 5.1–R 12 นโยบายของคณะใหลดภาระการสอนสําหรับผูทํางานวิจัย และโครงการ
นําเสนองานวิจัยและสิ่งประดิษฐ รายงานการประชุมของคณะกรรมการ
ดําเนินงานวิจยั (คณะวิทยาศาสตรฯ)
4.1– 5.1–R 13 เอกสารเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร
4.1– 6.1–R 10 ตารางโครงการวิจัยทีไ่ ดรับความรวมมือจากหนวยงานภายนอกประจําป
งบประมาณ 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคมสุวรรณภูมิ
(คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร)
4.1– 6.1–R 13 โครงการความรวมมือระหวางคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
กับ TGI (คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร)
4.1– 6.2–R 13 โครงการประเมินผลโครงการการเรงรัดขยายบริการระบบไฟฟาระหวางคณะฯ
กับการไฟฟาสวนภูมภิ าค (คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร)
4.1– ป. –R 23 เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 5
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ชนิดของตัวบงชี้ :
ตัวบงชี้ของ สมศ. :
เกณฑมาตรฐาน :
1.
2.
3.
4.
5.

มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค
กระบวนการ
เปาหมาย : ปฏิบัติ 5 ขอ
ตัวชี้วัดของ กพร. : ขอ
มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ทั้งใน
วงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน
มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจยั และงาน
สรางสรรคที่เชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน
มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของ
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการ
ภายนอกสถาบันเพื่อการนําผลงานไปใชประโยชน
มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจน
การคุมครองสิทธิของงานวิจยั หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนกั วิจัย
เจาของผลงาน

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
อยางนอย 4 ขอ

ผลการดําเนินงาน :
มีผลงานผาน 5 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. ระดับสถาบันมีหนวยงานที่รับผิดชอบ คือ สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบและกลไกการ
สงเสริมสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคในวงการวิชาการทั้งในระดับชาติและ
นานชาติ โดยการสนับสนุนทุนใหแกนักวิจัยเพื่อการเผยแพรผลงานในระดับชาติและนานาชาติ
(4.2– 1.1–R 15/01) สวนในระดับคณะตาง ๆ อาทิ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีการสนับสนุน
ใหนําเสนอผลงานวิจัยของอาจารยทั้งภายในประเทศและตางประเทศ (4.2– 1.1–R 09) คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีการประกาศเชิญชวนใหอาจารยเผยแพรงานวิจัย
(4.2– 1.1–R 10) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชาสัมพันธขาวสาร
เกี่ยวกับแหลงในการเผยแพรผลงานวิจัยของสถาบันการศึกษาตางๆ (4.2– 1.1–R 11) และแผนผลิต
ผลงานวิจัย (4.2– 1.2–R 11) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนโยบายการวิจัยฯ
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วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มีนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัย สวนที่แสดงการ
สนั บ สนุ น การเผยแพร ผ ลงานวิ จั ย และงานสร า งสรรค ทั้ ง ในวงการวิ ช าการ และการนํ า ไปใช
ประโยชน (4.2– 1.1–R 13) ระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค ดังแสดงในคูมือการการ
ดําเนินโครงการวิจัย ประจําปการศึกษา 2550 (4.2– 1.2–R 13) แผนผลิตผลงานวิจัยที่ประกอบดวย
ชื่อโครงการ ชื่อผูจัดทํา แหลงทุนภายใน/ภายนอก กําหนดเวลาเผยแพร (4.2–1.3–R 13) การเผยแพร
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน (4.2– 1.4–R 13) และคณะศิลปศาสตร มีการสนับสนุนงบประมาณในการเขาประชุม
วิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อเผยแพรผลงานวิจัย (4.2–1.1–R 14 ,4.2–1.2–R 14 )
2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจยั และงานสรางสรรค
ที่เชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน อาทิ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย (4.2–2.1–R 09) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
แผนการเผยแพรผลการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห และสังเคราะหความรูจากงานวิจัย (4.2– 2.1 –
R 11) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิจัย ที่ 75/2550 หนาทีใ่ นการ
รวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค (4.2– 2.1 – R 12)
และคณะศิลปศาสตร มีการรวมมือกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิในการสรางฐานขอมูลงานวิจัยเพื่อเผยแพร
ผลงานผาน Website ของมหาวิทยาลัย (4.2–2.1–R 14)
3. มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน อาทิ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีบุคลากรไป
เผยแพรงานวิจัยระดับนานาชาติ จํานวน 5 เรื่อง (4.2–3.1–R 10) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีฐ านขอมู ลเครือข า ยนัก วิจัย ของคณะบริ หารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เผยแพรไปยังสภาวิจัยแหงชาติ (4.2–3.1–R 11) และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการสราง
เครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โดย
ผานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และสํานักสงเสริมงานวิจัย (4.2–3.1–R 12)
4. ระดับสถาบัน มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการ
ภายนอกสถาบันเพื่อการนําผลงานไปใชประโยชน โดยมีการนําผลงานวิจัยไปเผยแพรตอชุมชน
(4.2–4.1–R 15/01) สวนในระดับคณะตางๆ อาทิ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีการขอความ
รวมมือจากหนวยงานภายนอก (4.2–4.1–R 09) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร ไดมีความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอกจํานวน 7 โครงการ (4.2– 4.1 –R 10)
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการสนับสนุนใหคณาจารย นักวิจัย ของคณะไดมี
ผลงานวิจัยรวมกับคณาจารย นักวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย หรือหนวยงานอื่นๆ (4.2– 4.1 –R 11)
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(4.2– 4.1 –R 13) และในบางสาขามีการทํางานวิจัยรวมกับการไฟฟาสวนภูมิภาค (4.2– 4.2 –R 13)
5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการ
คุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน อาทิ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีการประชาสัมพันธใหนักวิจัยทราบ (4.2– 5.1–
R 10) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีกลไกการคุมครองสิทธิของงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ
หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงานโดยผานสํานักงานจัดการทรัพยสินทางปญญา (4.2– 5.1–
R 12) และวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มีองคกรที่มีหนาที่ในการดําเนินการที่
เกี่ยวของกับ กลไกการคุมครองสิทธิของงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัย
เจาของผลงานและมหาวิทยาลัย ตามนโยบายการวิจัยของคณะฯ ใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปการศึกษา 2549 - 2552 (4.2– 5.1 – R 13)
การบรรลุเปาหมาย :
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 4.2 : มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค” ไวที่ 5 ขอ ตาม
เกณฑมาตรฐาน สกอ. (4.2– ป. –R 23)
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน :
4.2– 1.1–R 15/01 เอกสารแสดงการอนุมัติทุนใหแกนกั วิจยั เพื่อการเผยแพรผลงาน
4.2– 1.1–R 09 เอกสารการนําเสนอผลงานวิจัยของอาจารยทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
(คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม)
4.2– 1.1–R 10 เอกสารประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
4.2– 1.1–R 11 การประชาสัมพันธขาวสารเกี่ยวกับแหลงในการเผยแพรผลงานวิจัย
ของสถาบันการศึกษาตาง ๆ (คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
4.2– 1.2–R 11 แผนผลิตผลงานวิจยั ที่ประกอบดวยชื่อโครงการ ชื่อผูจัดทํา แหลงทุนภายใน/
ภายนอก กําหนดเวลาเผยแพร ครอบคลุม 4 ปการศึกษา คือปการศึกษา 25492552 (คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

-944.2– 1.1–R 12

4.2– 1.1–R 13

4.2– 1.2–R 13
4.2– 1.3–R 13
4.2– 1.4–R 13
4.2– 1.1–R 14

4.2–1.2–R14

4.2– 2.1–R 09
4.2– 2.1–R 11
4.2– 2.1–R 12
4.2– 2.1–R 14

สรุปผลการประชุมวาดวย นโยบายการวิจยั ของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สวนที่แสดงการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจยั และงาน
สรางสรรคทั้งในวงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน (คณะวิทยฯ)
คูมือนโยบายการวิจัยของคณะวิศวฯ สวนที่แสดงการสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัย และงานสรางสรรคทั้งในวงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน
(คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร)
ระบบบริหารงานวิจยั และงานสรางสรรค ดังแสดงใน คูม ือการการดําเนิน
โครงการวิจัย ประจําปการศึกษา 2550 (คณะวิศวกรรมศาสตรฯ)
แผนผลิตผลงานวิจยั ที่ประกอบดวยชื่อโครงการ ชื่อผูจัดทํา แหลงทุนภายใน /
ภายนอก กําหนดเวลาเผยแพร (คณะวิศวกรรมศาสตรฯ)
printout แสดงตัวอยาง การเผยแพรผลงานวิจยั และงานสรางสรรคและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถาบัน (คณะวิศวฯ)
หลักฐานการเขารวมนําเสนอผลงานผลงานทางวิชาการในประเทศ ราย
ผศ.สายหยุด อุไรสกุล บทความวิจยั เรื่อง “การสรางและทดสอบเครื่องมือวัด
ความคิดสรางสรรค” นําเสนอในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประจําปการศึกษา 2550 เรื่อง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสูการพัฒนาทีย่ ั่งยืน วัน
จันทรที่ 6 สิงหาคม 2550 (ดูที่ รายงาน ก.พ.ร. รอบ 12 เดือน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550) (คณะศิลปศาสตร)
หลักฐานการเขารวมนําเสนอผลงานผลงานทางวิชาการในตางประเทศ ราย
นางสาวรติพร ถึงฝง อาจารยระดับ 6 นําเสนอผลงานทางวิชาการ เรือ่ ง
How The Mass Rapid Transit Network and Land Reform Could Serve The
Poor in Bangkok Achieve on Their Housing Needs นําเสนอในการประชุม
ระดับนานาชาติ “The 9thAsian Urbanization Conference” ณ เมือง Chuncheon,
Republic of Korea ระหวางวันที่ 18-23 สิงหาคม 2550 (ดูที่ รายงาน ก.พ.ร.
รอบ 12 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550) (คณะศิลปศาสตร)
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย (คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม)
แผนการระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห และสังเคราะหความรูจากงานวิจยั และ
งานสรางสรรคที่เชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน (คณะบริหารฯ)
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิจัย ที่ 75/2550 หนาที่ในการรวบรวม คัดสรร
วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจยั และงานสรางสรรค (คณะวิทยฯ)
ฐานขอมูลงานวิจัย ทาง Website ของมหาวิทยาลัย (คณะศิลปศาสตร)

-954.2– 3.1–R 10

ตารางโครงการวิจัยที่มกี ารนําไปเผยแพรในวารสาร หรือนําไปอางอิง
ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนําไปใชงานประจําปงบประมาณ 2550
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
4.2– 3.1–R 11 ฐานขอมูลเครือขายนักวิจยั ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
4.2– 3.1–R 12 website ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
4.2– 4.1–R 15/01 เอกสารแสดงการเผยแพรผลงานวิจยั ตอชุมชนภายนอกสถาบัน
4.2– 4.1–R 09 เอกสารขอความรวมมือจากหนวยงานภายนอก
4.2– 4.1–R 10 ตารางโครงการวิจัยทีไ่ ดรับความรวมมือจากหนวยงานภายนอกประจําป
งบประมาณ 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคมสุวรรณภูมิ
(คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร)
4.2– 4.1–R 11 โครงการที่คณาจารย นักวิจยั ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดดําเนินงานรวมกับบุคคลภายนอก (คณะบริหารฯ)
4.2– 4.1–R 13 เอกสารการสงเสริมการจัดทํา นําเสนอผลงาน และใชประโยชนจากงานวิจยั
(คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร)
4.2– 4.2–R 13 งานวิจยั รวมกับการไฟฟาสวนภูมภิ าค (คณะวิศวกรรมศาสตรฯ)
4.2– 5.1–R 10 บันทึกขอความคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง
“ใหนกั วิจยั จดสิทธิบัตรงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ”
4.2– 5.1–R 12 ประกาศแจงจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเรื่องวิธีการจดสิทธิบัตร
งานวิจยั และงานสรางสรรค
4.2– 5.1–R 13 job description ของหนวยงานที่กี่ยวกับกลไกการคุมครองสิทธิของงานวิจัยหรือ
สิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรม (คณะวิศวกรรมศาสตรฯ)
4.2– ป. –R 23 เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 5

-96: เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจํา
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
เปาหมาย : จํานวน ≥ 25,000 บาท
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวบงชี้ที่ 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ตัวชี้วัดของ กพร. : ตัวชี้วัดที่ 4.2.2, 4.2.3
เกณฑมาตรฐาน : เกณฑทั่วไป
ตัวบงชี้ที่ 4.3

คะแนน 1
อยูระหวาง 1 - 16,999.บาท

คะแนน 2
17,000.-บาท – 24,999.บาท

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ 25,000.บาท

ผลการดําเนินงาน :
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดเงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน เทากับ 15,663,112.40 บาท ตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัย (ไมนับรวมอาจารยประจําและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ) รวมทั้งสิ้น 542 คน
คิดเปนสัดสวน เทากับ 1 คน : 28,898.73 บาท
การบรรลุเปาหมาย :
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา” ไวที่ จํานวน ≥ 25,000 บาท/คน (4.3– ป. –R 23)
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน :
4.3– 1.1–R 15/10 เอกสารแสดงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณ
แผนดิน ป 2550
4.3– 1.2–R 15/10 เอกสารแสดงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณ
แผนดิน ป 2551
4.3– 1.3–R 15/10 เอกสารแสดงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณ
จากกองทุนของมหาวิทยาลัย ป 2550

-974.3– 1.4–R 15/10 เอกสารแสดงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณ
จากกองทุนของมหาวิทยาลัย ป 2551
4.3– 1.5 –R 05 เอกสารสรุปจํานวนบุคลากรในมหาวิทยาลัย (ฉบับปรับปรุงใหม) ของ
กองบริหารงานบุคคล
4.3– ป. –R 23 เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 5
ตัวบงชี้ยอยที่ 4.3.1 : เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวบงชี้ที่ (2.2)

เปาหมาย : จํานวน ≥ 15,000 บาท

เกณฑมาตรฐาน :
• อยูระหวาง
1 - 9,999 บาท = 1 คะแนน
• อยูระหวาง 10,000 - 14,999. บาท = 2 คะแนน
• มากกวาหรือเทากับ 15,000 บาท = 3 คะแนน
ผลการดําเนินงาน :
จํานวนเงินสนับสนุนจากภายในสถาบัน ทีไ่ ดรับอนุมัติใหมีการเบิกจาย 13,280,844.50 บาท
และจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (ไมนับรวมอาจารยประจําและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ)
รวมทั้งสิ้น 542 คน คิดเปนสัดสวน 24,503.40 : 1
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สมศ.
รายการหลักฐาน :
4.3.1– 1.1–R 15/01
4.3– 1.5 –R 05
4.3.1– ป. – R 23

ผลการประเมิน 3 คะแนน

เอกสารแสดงการอนุมัติใหมีการเบิกจายเงินตามโครงการวิจัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550 สถาบันวิจยั และพัฒนา
เอกสารสรุปจํานวนบุคลากรในมหาวิทยาลัย (ฉบับปรับปรุงใหม) ของ
กองบริหารงานบุคคล
เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 6

-98ตัวบงชี้ยอยที่ 4.3.2 : เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา
เปาหมาย : จํานวน 10,000 – 14,999 บาท
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวบงชี้ที่ (2.3)
เกณฑมาตรฐาน :
• อยูระหวาง
1 - 9,999. - บาท = 1 คะแนน
• อยูระหวาง 10,000 - 14,999. - บาท = 2 คะแนน
• มากกวาหรือเทากับ 15,000. - บาท = 3 คะแนน
ผลการดําเนินงาน :
จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน ที่ไดรับอนุมัตใิ หมีการเบิกจาย 2,382,267.90 บาท
และจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (ไมนับรวมอาจารยประจําและนักวิจยั ที่ลาศึกษาตอ)
รวมทั้งสิ้น 542 คน คิดเปนสัดสวน 4,395.33 : 1
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สมศ.

ผลการประเมิน 1 คะแนน

รายการหลักฐาน :
4.3.2– 1.1–R 10 ตารางโครงการวิจัยทีไ่ ดรับความรวมมือจากหนวยงานภายนอกประจําป
งบประมาณ 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคมสุวรรณภูมิ
(คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร)
4.3.2– 1.2–R 11 จํานวนเงินที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค เปนเงินสนับสนุนจาก
จากแหลงทุนตาง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยไดแก วช. (คณะบริหารฯ)
4.3.2– 1.3–R 11 เอกสารขออนุมัติเบิก – จายเงินโครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุน
ประจําปการศึกษา 2550 (คณะบริหารฯ)
4.3.2– 1.4 –R 05 เอกสารสรุปจํานวนบุคลากรในมหาวิทยาลัย (ฉบับปรับปรุงใหม) ของ
กองบริหารงานบุคคล
4.3.2– ป. – R 23 เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 6

-99ตัวบงชี้ยอยที่ 4.3.3 : รอยละของอาจารยประจําทีไ่ ดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายใน
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
เปาหมาย : รอยละ 30 - 44
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวบงชี้ที่ (2.4)
เกณฑมาตรฐาน :
• รอยละ 1 - 29 = 1 คะแนน
• รอยละ 30 - 44 = 2 คะแนน
• รอยละ ≥ 45 = 3 คะแนน
ผลการดําเนินงาน :
จํานวนอาจารยประจํา (ไมนบั รวมอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ) รวมทั้งสิ้น 542 คน และ
จํานวนอาจารยประจําทีไ่ ดรบั ทุนทําวิจยั หรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน รวมทั้งสิ้น 189 คน
คิดเปนรอยละ 34.87
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สมศ.

ผลการประเมิน 2 คะแนน

รายการหลักฐาน :
4.3.3– 1.1–R 09 รายละเอียดงบอุดหนุนทีไ่ ดรบั การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย
(คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม)
4.3.3– 1.2–R 10 ตารางงบวิจัย ปการศึกษา 2550 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร
4.3.3– 1.3–R 11 รายชื่ออาจารยและนักวิจยั ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปการศึกษา 2550
4.3.3– 1.4–R 11 จํานวนเงินทีไ่ ดรับทุนทําวิจยั หรืองานสรางสรรค เปนเงินสนับสนุนจากภายใน
มหาวิทยาลัย (คณะบริหารธุรกิจฯ)
4.3.3– 1.5–R 11 เอกสารขออนุมัติเบิก - จาย เงินโครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุน ประจําป
การศึกษา 2550 (คณะบริหารธุรกิจฯ)
4.3.3– 1.6–R 12 ขอมูลรายชื่ออาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน
สถาบัน ประจําป 2550 และ 2551 (คณะวิทยาศาสตรฯ)
4.3.3– 1.7–R 13 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2550 (คณะวิศวฯ)
4.3.3– 1.8–R 14 เอกสารการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจยั และรายชื่องานวิจัยและ
ผูรับผิดชอบ คณะศิลปศาสตร

-1004.3.3– ป. – R 23

เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 6

ตัวบงชี้ยอยที่ 4.3.4 : รอยละของอาจารยประจําทีไ่ ดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
เปาหมาย : รอยละ 15 - 19
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวบงชี้ที่ (2.5)
เกณฑมาตรฐาน :
• รอยละ 1 - 14 = 1 คะแนน
• รอยละ 15 - 19 = 2 คะแนน
• รอยละ ≥ 20 = 3 คะแนน
ผลการดําเนินงาน :
จํานวนอาจารยประจํา (ไมนบั รวมอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ) รวมทั้งสิ้น 542 คน และ
จํานวนอาจารยประจําทีไ่ ดรบั ทุนทําวิจยั หรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน รวมทั้งสิ้น 20 คน
คิดเปนรอยละ 3.69
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สมศ.

ผลการประเมิน 1 คะแนน

รายการหลักฐาน :
4.3.4– 1.1–R 09 รายงานผลการดําเนินงาน (คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม)
4.3.4– 1.2–R 10 ตารางงบวิจัย ปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 30 พฤษภาคม 2551)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
4.3.4– 1.3 –R 11 รายชื่ออาจารยและนักวิจยั ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปการศึกษา 2550 (คณะบริหารฯ)
4.3.4– 1.4 –R 11 จํานวนเงินทีไ่ ดรับทุนทําวิจยั หรืองานสรางสรรค เปนเงินสนับสนุนจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย (คณะบริหารฯ)
4.3.4– 1.5 –R 11 เอกสารขออนุมัติเบิก - จาย เงินโครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนประจํา ปการศึกษา
2550 (คณะบริหารฯ)
4.3.4– ป. – R 23 เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 6

-101: รอยละของงานวิจยั และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ
และในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เปาหมาย : รอยละ 20
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวบงชี้ที่ 2.1, 2.7
ตัวชี้วัดของ กพร. : ตัวชีว้ ัดที่ 4.2.1, 4.2.5
เกณฑมาตรฐาน : เกณฑทั่วไป
ตัวบงชี้ที่ 4.4

คะแนน 1
รอยละ 1 – รอยละ 19

คะแนน 2
รอยละ20 – รอยละ 29

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 30

ผลการดําเนินงาน :
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือ
นําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ และในระดับนานาชาติ จํานวน 38 เรื่อง ตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย (ไมนับรวมอาจารยประจําและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ) รวมทั้งสิ้น 542 คน คิดเปน
รอยละ 7.01
การบรรลุเปาหมาย :
ไมบรรลุ เปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 4.4 : รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน
ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาหรื อ อนุ สิ ท ธิ บั ต ร หรื อ นํ า ไปใช ป ระโยชน ทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละในระดั บ
นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา” ไวที่รอยละ 20 (4.4– ป. –R 15/01)
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
1 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน :
4.4– 1.1 –R 09 รายงานเขารวมนําเสนอผลงานวิจยั (คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม)
4.4– 1.2 –R 10 ตารางโครงการวิจัยที่มกี ารนําไปเผยแพรในวารสารหรือนําไปอางอิงในระดับ
ชาติหรือ ระดับนานาชาติหรือนําไปใชงานประจําปงบประมาณ 2550
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

-1024.4– 1.3 –R 10

4.4– 1.4–R 11
4.4– 1.5–R 13

4.4– 1.6–R 14

4.4– 1.7 –R 05
4.4– ป. –R 23

ตารางรายงานผลการเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ตางประเทศ จํานวน 3 เรื่อง
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการรอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2550- 31 มีนาคม 2551)
ผลงานวิจัยของ ผศ.กษิดิษฐ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เอกสารการรายงานผล (report) จากฐานขอมูล แสดงจํานวนการเผยแพร
ผลงานวิจัย งานสรางสรรคระดับชาติ ระดับนานาชาติ และจํานวนผลงาน
ที่นําไปใชประโยชนระดับชาติหรือนานาชาติ ของคณะวิศวกรรมศาสตรฯ
หลักฐานการเขารวมนําเสนอผลงานผลงานทางวิชาการในประ เทศ ราย
ผศ. สายหยุด อุไรสกุล และหลักฐานการเขารวมนําเสนอผลงานผลงานทาง
วิชาการในตางประเทศ ราย นางสาวรติพร ถึงฝง
เอกสารสรุปจํานวนบุคลากรในมหาวิทยาลัย (ฉบับปรับปรุงใหม) ของ
กองบริหารงานบุคคล
เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 6

ตัวบงชี้ยอยที่ 4.4.1 : รอยละของงานวิจยั และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพรและ/หรือ นําไปใช
ประโยชนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา
เปาหมาย : รอยละ 20 - 29
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวบงชี้ที่ (2.1)
เกณฑมาตรฐาน :
• รอยละ 1 - 19 = 1 คะแนน
• รอยละ 20 - 29 = 2 คะแนน
• รอยละ ≥ 30 = 3 คะแนน
ผลการดําเนินงาน :
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีงานวิจยั และงาน
สรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพรและ/หรือ นําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
จํานวน 38 เรื่อง ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (ไมนับรวมอาจารยประจําและนักวิจัยที่ลา
ศึกษาตอ) รวมทั้งสิ้น 542 คน คิดเปนรอยละ 7.01

-103การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สมศ.

ผลการประเมิน 1 คะแนน

รายการหลักฐาน :
4.4.1– 1.1 –R 09 รายงานเขารวมนําเสนอผลงานวิจยั (คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม)
4.4.1– 1.2 –R 10 ตารางโครงการวิจัยที่มกี ารนําไปเผยแพรในวารสารหรือนําไปอางอิงในระดับ
ชาติหรือ ระดับนานาชาติหรือนําไปใชงานประจําปงบประมาณ 2550
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
4.4.1– 1.3 –R 10 ตารางรายงานผลการเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ตางประเทศ จํานวน 3 เรื่อง
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการรอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2550- 31 มีนาคม 2551)
4.4.1– 1.4–R 13 เอกสารการรายงานผล (report) จากฐานขอมูล แสดงจํานวนการเผยแพร
ผลงานวิจัย งานสรางสรรคระดับชาติ ระดับนานาชาติ และจํานวนผลงาน
ที่นําไปใชประโยชนระดับชาติหรือนานาชาติ ของคณะวิศวกรรมศาสตรฯ
4.4.1– 1.5–R 14 หลักฐานการเขารวมนําเสนอผลงานผลงานทางวิชาการในประเทศ ราย
ผศ. สายหยุด อุไรสกุล และหลักฐานการเขารวมนําเสนอผลงานผลงานทาง
วิชาการในตางประเทศ ราย นางสาวรติพร ถึงฝง
4.4.1– 1.6 –R 05 เอกสารสรุปจํานวนบุคลากรในมหาวิทยาลัย (ฉบับปรับปรุงใหม) ของ
กองบริหารงานบุคคล
4.4.1– ป. – R 23 เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 6
ตัวบงชี้ยอยที่ 4.4.2 : จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรในรอบ 5 ป ที่ผานมา (ชิ้นงาน)
เปาหมาย : จํานวน ≥ 1 ชิ้น
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวบงชี้ที่ (2.7)
เกณฑมาตรฐาน :
• จํานวน - ชิ้นงาน = 1 คะแนน
• จํานวน - ชิ้นงาน = 2 คะแนน
• จํานวน ≥ 1 ชิ้นงาน = 3 คะแนน

-104ผลการดําเนินงาน : การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สมศ.
รายการหลักฐาน :

ผลการประเมิน

- คะแนน

-

: รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal
หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เปาหมาย : รอยละ 1 - 6
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวบงชี้ที่ 2.6
ตัวชี้วัดของ กพร. : ตัวชีว้ ัดที่ 4.2.4
เกณฑมาตรฐาน :
ตัวบงชี้ที่ 4.5

คะแนน 1
รอยละ 1 – รอยละ 6

คะแนน 2
รอยละ7 – รอยละ 9

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 10

ผลการดําเนินงาน : การบรรลุเปาหมาย :
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดเปาหมาย
ของ “ตัวบงชี้ที่ 4.5 : รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง(Citation) ใน refereed journal หรือ
ในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา” ที่กําหนดไวรอยละ 1 - 6 .
(4.5– ป. –R 15/01)
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
- คะแนน
รายการหลักฐาน :

-

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
ไมบรรลุเปาหมาย

-105องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการ
: มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของ
สถาบัน
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เปาหมาย : ปฏิบัติ 5 ขอแรก
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวบงชี้ที่ 3.3 , 3.7
ตัวชี้วัดของ กพร. : ตัวชีว้ ดั ที่ 4.3.5
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการ
แกสังคม
2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการแก
สังคมตามแผนที่กําหนด
3. มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม
6. มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับ
การเรียนการสอน หรือการวิจยั หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความ
เชื่อมโยงและบูรณาการระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่น ๆ
ของสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 5.1

เกณฑการประเมิน : เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 5 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
5 – 6 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน :
มีผลงานผานระดับ 7 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. ระดับสถาบันมีหนวยงานที่รับผิดชอบ คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดทํานโยบาย
แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม (5.1 – 1.1 – R 15/02) ในสวน
ระดับคณะ อาทิ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีนโยบายดานบริการวิชาการของคณะ แผนกลยุทธ
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 การบริการวิชาการแกสังคม (5.1– 1.1– R 09)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีแผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษาภารกิจดาน

-106บริการวิชาการ (5.1– 1.1– R 10) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนโยบายแผนกล
ยุทธและแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม (5.1– 1.1– R 11) คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มีแผนพัฒนาการศึกษา 5 ป (2550 - 2554) (5.1– 1.1– R 12) คณะวิศวกรรมศาสตร
และสถาปตยกรรมศาสตร มีนโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแก
สังคม (5.1– 1.1– R 13) และคณะศิลปศาสตร มีแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 10 (ป พ.ศ. 2550 2554) (5.1– 1.1– R 14) และเอกสารกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงานและเปาหมายคุณภาพดาน
การบริการวิชาการแกสังคมพรอมแสดงผลการดําเนินงาน (5.1– 1.2– R 14)
2. มีคณะกรรมการคณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการแกสังคม ตามแผนที่
กําหนด เชน คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการบริการวิชาการแกสังคมของคณะตางๆ
อาทิ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (5.1– 2.1– R 09) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร (5.1– 2.1– R 10) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (5.1– 2.1– R 11) คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (5.1– 2.1– R 12) ซึ่งในปการศึกษา 2550 คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 65 โครงการ (5.1– 2.2– R 12) คณะ
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มีคณะกรรมการดําเนินงานใหบริการวิชาการแกสังคม
ตามแผนที่กําหนด ไดแก โครงการอบรม “เทคโนโลยีคอนกรีตกับการประยุกตใชในงานวิศวกรรม”
(5.1– 2.1– R13) และโครงการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพภายใตโครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมแมพิมพยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความเปนเลิศเฉพาะทาง (5.1– 2.2–
R13) คณะศิ ล ปศาสตร มี คํ า สั ง แต ง ตั้ ง ผู ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ หั ว หน า งาน หรื อ ผู กํ า กั บ ดู แ ลด า นการ
ใหบริการวิชาการแกสังคม (5.1– 2.1– R 14) และคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตาม
โครงการวิชาการแกสังคม (5.1– 2.2– R 12)
3. มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม เชน
แบบฟอรมในการเขียน การจัดทําโครงการ (5.1 – 3.1 – R 15/02) คูมือการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
“ประเด็นการประเมินผลที่ 4.3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ ตัวชี้วัดที่ 4.3.2” สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (5.1 – 3.2 – R 15/02) และคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 “ตัวชี้วัดที่ 4.3.2” มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (5.1 – 3.3 – R 15/02) มหาวิทยาลัยฯ กําหนดนโยบายให
สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะ มีการสนับสนุน อํานวยความสะดวกในการบริหารและจัดโครงการ
บริการวิชาการ ใหอาจารยที่สนใจใหบริการวิชาการตามความถนัด (5.1 – 3.4 – R 15/02) และ
(5.1 – 3.5 – R 15/02 )
4. ระดับสถาบัน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด เชน ในการจัด
โครงการใหบริการวิชาการของหนวยงานตางๆ จะมีการสํารวจความคิดเห็นโดยใชแบบสอบถาม

-107เกี่ยวกับความพึงพอใจของผูรับบริการ ซึ่งพบวาผูรับบริการเฉลี่ยรอยละ 90.88 มีความพึงพอใจกับ
โครงการใหบริการวิชาการที่จัดขึ้น (5.1 – 4.1 – R 15/02) ในระดับคณะตางๆ อาทิ คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม มีแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในรายงานการประชุมโครงการพระ
ดาบสสัญจรประจําเดือน (5.1– 4.1– R 09) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มี
สรุปโครงการอุดหนุนงบประมาณรายจาย ประจําป 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ (5.1– 4.1– R 10) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีรายงานสรุปการประเมินผล
ดํา เนินงานการบริ ก ารทางวิชาการเปรีย บเทีย บกับแผนการดํา เนินงานและเปาหมายของแตละ
โครงการ (5.1– 4.1– R 12) คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มีแผนการปฏิบัติงาน
เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนด เชน โครงการอบรม “การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การสรางบทเรียนออนไลนดวยโปรแกรม Moodle” (5.1– 4.1– R 13) และคณะศิลปศาสตร มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแกสังคมและ
จัดทํารายงานสรุปการดําเนินงานตามโครงการ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด
(5.1– 4.1– R 14) ถึง (5.1– 4.5– R 13)
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม เชน คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม มีการนําผลการประเมินโครงการการใหบริการทางวิชาการแกสังคมดานการซอมแซม
บํารุงรักษาเครื่องมือ และเครื่องจักรกลการเกษตร รวมกับมูลนิธิพรดาบส (5.1– 5.1– R 09) และ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม
เชน นําผลการประเมินโครงการบริการวิชาการแกสังคมดวยการฝกอบรมวิชาปฏิบัติการฟสิกส
พื้นฐานใหกับครูโรงเรียนมัธยมในเขตจังหวัดนนทบุรี ซึ่งพบวามีขอเสนอแนะใหจัดอบรมอีกครั้ง
และให เพิ่มเนื้อหา เรื่อง การจัดสรางเครื่องมือฟสิก สใ ชในห องทดลอง (5.1–5.1–R12) ผลการ
ประเมินไดนําไปใชโดยปรับวิธีการอบรมและรายละเอียดการดําเนินการให เพิ่มในหลักสูตร และเพิ่ม
เนื้อหาเรื่อง การจัดสรางเครื่องมือฟสิกสใชในหองทดลอง ในการอบรมครั้งตอไป (5.1–5.2–R12)
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการ
วิชาการ เชน โครงการอบรมและสัมมนา “หลักการออกแบบโครงสรางและการใชโปรแกรม
MICROFEAP” (5.1–5.1–R13) และโครงการอบรม “เทคโนโลยีคอนกรีตกับการประยุกตใชในงาน
วิ ศ วกรรม” (5.1–5.2–R13) คณะศิ ล ปศาสตร ได มี ก ารนํ า ผลประเมิ น นํ า เสนอในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารระบบประกันคุณภาพ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการบริการวิชาการแก
สังคม (5.1–5.1–R14)
6. มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการ
เรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (5.1–6.1–R12) และคณะศิลปศาสตร (5.1–6.1–R14)

-1087. มีการประเมินสัมฤทธิผล และนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยง
และบูรณาการระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่น ๆ ของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เชน ประเมินสัมฤทธิผลของโครงการบริการทางวิชาการเรื่อง โครงการวันวิทยาศาสตร
และการวิจัยเรื่อง การศึกษาชนิดของโปรโตซัวจากแหลงน้ําในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา (5.1–7.1– R12) และประเมินสัมฤทธิผลของโครงการบริการทางวิชาการ
เรื่อง โครงการพัฒนาอาชีพในชนบท และการ เรียนการสอนวิชา เคมีในชีวิตประจําวัน (5.1–7.2–
R12) เปนตน
การบรรลุเปาหมาย :
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 5.1 : มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน”
ไวที่ระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (5.1–ป.–R 23)
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน :
5.1–1.1– R15/02 นโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม
5.1–1.1– R09
นโยบายดานบริการวิชาการของคณะ แผนกลยุทธ แผนการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 ของการบริการวิชาการแกสังคม
(คณะครุศาสตรอุตสาหรรม)
5.1–1.1– R10
แผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษาภารกิจดานบริการวิชาการ
(คณะเทคโนโลยีการเกษตรละอุตสาหกรรมเกษตร)
5.1–1.1– R11
นโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแก
สังคมของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1–1.1– R12
แผนพัฒนาการศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5 ป (2550-2554)
5.1–1.1– R13
นโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม
(คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร)
5.1–1.1– R14
แผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 10 (ปพ.ศ. 2550-2554) คณะศิลปศาสตร
5.1–1.2– R14
เอกสารกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงานและเปาหมายคุณภาพดานการ
บริการวิชาการแกสังคมพรอมแสดงผลการดําเนินงาน

-1095.1–2.1– R09
5.1–2.1– R10
5.1–2.1– R11
5.1–2.1– R12
5.1–2.2– R12
5.1–2.1– R13
5.1–2.2– R13

5.1–2.1–R14
5.1–2.2–R14
5.1–3.1– R15/02
5.1–3.2– R15/02

5.1–3.3– R15/02

5.1–3.4– R15/02
5.1–3.5–R15/02

5.1–4.1–R15/02
5.1–4.1– R09

คําสั่งแตงตั้ง คณะกรรมการดําเนินโครงการบริการวิชาการแกสังคม
(คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม)
คําสั่งแตงตั้งกรรมการดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคม
(คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร)
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม (คณะบริหารธุรจิ ฯ)
คําสั่งแตงตั้ง คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม (คณะวิทยาศาสตรฯ)
หลักฐานแสดงโครงการบริการโครงการ 65 โครงการ ของคณะวิทยาศาสตรฯ
โครงการอบรม"เทคโนโลยีคอนกรีตกับการประยุกตใชในงานวิศวกรรม
(คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร)
โครงการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพ ภายใตโครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมแมพิมพยุทธศาสตร การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความเปนเลิศ
เฉพาะทาง (คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร)
คําสั่งแตงตั้งผูปฏิบัติหนาทีห่ ัวหนางาน หรือผูกํากับดูแลดานการใหบริการ
วิชาการแกสังคม (คณะศิลปศาสตร)
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการวิชาการแกสังคม
(คณะศิลปศาสตร)
แบบฟอรมในการเขียน การจัดทําโครงการ (ของกองนโยบายและแผน)
คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 “ประเด็นการประเมินผล
ที่ 4.3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ ตัวชี้วดั ที่ 4.3.2”
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
คําอธิบายรายละเอียดตัวชีว้ ดั ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550 “ตัวชี้วัดที่ 4.3.2” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
หนาที่ความรับผิดชอบของกลุมงานบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการในแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2550 แสดงการสนับสนุนใหอาจารยที่สนใจใหบริการวิชาการตามความ
ถนัด โดยสถาบันวิจยั และพัฒนาจัดทําโครงการบริการวิชาการ
รายงานผลปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ รายตัวชีว้ ัดที่ 3.1.2 จํานวนโครงการ
อบรมสัมมนาที่สอดคลองกับความตองการในทองถิ่น
รายงานการประชุมโครงการพระดาบสสัญจรประจําเดือน (คณะครุศาสตรฯ)

-1105.1–4.1– R10
5.1–4.1– R12
5.1–4.1– R13
5.1–4.1–R14
5.1–4.2–R14

5.1–4.3–R14

5.1–4.4–R14
5.1–4.5–R14
5.1–5.1– R09
5.1–5.1– R12

5.1–5.2– R12
5.1–5.1– R13
5.1–5.2– R13
5.1–5.1– R14
5.1–6.1– R12
5.1–6.1– R14

สรุปโครงการอุดหนุน งบประมาณรายจายประจําป 2550 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม)
รายงานสรุปการประเมินผลดําเนินงานในการบริการทางวิชาการเปรียบเทียบ
กับแผนการดําเนินงานของแตละโครงการ (คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
เอกสารโครงการอบรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสรางบทเรียนออนไลน
ดวยโปรแกรม Moodle” (คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร)
เอกสารการจัดสรรงบประมาณการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแก
สังคม (คณะศิลปศาสตร)
รายงานสรุปการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรมความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
แกพนักงานบริษัทฮอนดา ออโตโมบิล จํากัด ระยะเวลาดําเนินงาน 18 เม.ย.29 มิ. ย. 2550 (คณะศิลปศาสตร)
รายงานสรุปการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรมอาสาสมัครทองเที่ยว
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ระยะเวลาดําเนินงาน 18, 19 และ 25 ส.ค. 2550
(คณะศิลปศาสตร)
รายงานสรุปการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับอาชีพ
ตาง ๆ ระยะเวลาดําเนินงาน 4 – 5 ก.ย. 2550 (คณะศิลปศาสตร)
รายงานสรุปการดําเนินงานตาม โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ ระยะเวลา
ดําเนินงาน มิ.ย.- ส.ค. 2550
รายงานประจําปโครงการพระดาบสสัญจร (คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม)
สรุปผลการประเมินโครงการบริการวิชาการแกสังคมดวยการฝกอบรมวิชา
ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐานใหกับครูโรงเรียนมัธยมในเขตจังหวัดนนทบุรี
ซึ่งพบวา มีขอเสนอแนะใหจดั อบรมอีกครั้งและใหเพิ่มเนื้อหา (คณะวิทยฯ)
โครงการการฝกอบรมวิชาปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐานใหกบั ครูโรงเรียนมัธยม
(จัดวันที่ 24-25 พฤษภาคม 255) (คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
โครงการอบรมและสัมมนาหลักการออกแบบโครงสรางและการใชโปรแกรม
MICROFEAP (คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร)
โครงการอบรม “เทคโนโลยีคอนกรีตกับการประยุกตใชในงานวิศวกรรม”
รายงานการประชุม QMRC ของคณะศิลปศาสตร
แผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการ
เรียนการสอนหรือการวิจยั หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (คณะวิทยฯ)
แผนการสอน 3 รายวิชา มัคคุเทศก ภาษาอังกฤษสําหรับอาชีพ และศิลปะการ
ดําเนินชีวิต (คณะศิลปศาสตร)

-1115.1–7.1– R12

5.1–7.2– R12

5.1– ป. – R23

สรุปการประเมินสัมฤทธิผลของโครงการบริการทางวิชาการเรื่อง โครงการ
วันวิทยาศาสตร และการวิจัยเรื่อง การศึกษาชนิดของโปรโตซัวจากแหลงน้ํา
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา (คณะวิทยฯ)
สรุปการประเมินสัมฤทธิผลของโครงการบริการทางวิชาการเรื่อง โครงการ
อบรมพัฒนาฟน ฟูสงเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรและประชาชน
ทั่วไปที่ประสบอุทกภัย และการเรียนการสอนวิชา เคมีในชีวติ ประจําวัน
(คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 7

ตัวบงชี้ยอยที่ 5.1.1 : มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช
ในการพัฒนาการเรียนการสอนละการวิจัย
เปาหมาย : ปฏิบัติ 3 ขอแรก
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวบงชี้ที่ (3.3)
เกณฑมาตรฐาน :
• ปฏิบัติได
2 ขอแรก = 1 คะแนน
• ปฏิบัติได
3 ขอแรก = 2 คะแนน
• ปฏิบัติไดมากกวาหรือเทากับ 4 ขอแรก = 3 คะแนน
ผลการดําเนินงาน :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดมกี ารนําความรูและประสบการณจากการ
บริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนการวิจัย ดังนี้
1. มีแผนในการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ มาใชใน
การเรียนการสอนและการวิจัย เชน แสดงรายหลักฐานของทั้ง 6 คณะ (5.1.1–1.1– R09 ,R10 , R11
,R!2 ) , (5.1.1–1.1– R13 , 5.1.1–1.2– R13) และ (5.1.1–1.1– R14 , 5.1.1–1.2– R14)
2. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการเรียน
การสอน 17 โครงการ (5.1.1–2.1– R10 , 11, 12 , 13 , 14)
1) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
2 โครงการ
2) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
10 โครงการ
3) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1 โครงการ
4) คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
1 โครงการ
5) คณะศิลปศาสตร
3 โครงการ

-1123. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการวิจัย
13 โครงการ (5.1.1–3.1– R10 ,12 , 13) และ (5.1.1–2.1– R11)
1) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
1 โครงการ
2) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
10 โครงการ
3) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1 โครงการ
4) คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
1 โครงการ
4. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ มาใชในการเรียน
การสอนและการวิจยั ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 โครงการ
(5.1.1–2.1– R11)
5. มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัยกับการบริการวิชาการ/วิชาชีพ
ของคณะบริหารธุรกิจ 10 โครงการ (5.1.1–2.1– R11)
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สมศ.

ผลการประเมิน 3 คะแนน

รายการหลักฐาน :
5.1.1–1.1– R09
โครงการงบอุดหนุนงบประมาณรายจายประจําป 2550 ของมหาวิทยาลัย
(คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม)
5.1.1–1.1– R10
แผนในการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมา
ใชในการเรียนการสอนและการวิจยั (คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ)
5.1.1–1.1– R11
แผนในการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมา
ใชใน การเรียนการสอนและการวิจัย (คณะบริหารธุรกิจฯ)
5.1.1–1.1– R12
แผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการ
เรียนการสอนและการวิจัย (คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
5.1.1–1.1– R13
ผลิตอุปกรณชวยเหลือคนพิการ (โครงการพระดาบสสัญจร, บานพระประแดง
ผลิตเกาอี้ทําฟนสนาม รพ. รามาธิบดี (คณะวิศวกรรมศาสตรฯ)
5.1.1–1.2– R13
เอกสารโครงการอบรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสรางบทเรียนออนไลน
ดวยโปรแกรม Moodle” (คณะวิศวกรรมศาสตรฯ)
5.1.1–1.1– R14
แผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 10 (ปพ.ศ. 2550-2554) คณะศิลปศาสตร
5.1.1–1.2– R14
เอกสารกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงานและเปาหมายคุณภาพดานการ
บริการวิชาการแกสังคมพรอมแสดงผลการดําเนินงาน (คณะศิลปศาสตร)

-1135.1.1–2.1– R10
5.1.1–2.1– R11
5.1.1–2.1– R12

5.1.1–2.1– R13
5.1.1–2.1– R14
5.1.1–3.1– R10
5.1.1–3.1– R12

5.1.1–3.1– R13
5.1.1– ป.–R 23

โครงที่นําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช
ในการเรียนการสอน (คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ)
โครงการบริการวิชาการตาง ๆ จํานวน 12 โครงการ (คณะบริหารธุรกิจฯ)
สรุปการประเมินสัมฤทธิผลของโครงการบริการทางวิชาการเรื่อง โครงการ
วันวิทยาศาสตร และการวิจัยเรื่อง การศึกษาชนิดของโปรโตซัวจากแหลงน้ํา
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา (คณะวิทยฯ)
ผูเชี่ยวชาญโครงการออกแบบชุดรับแขกจักสานตนธูปฤาษี (คณะวิศวฯ)
แผนการสอน 3 รายวิชา มัคคุเทศก ภาษาอังกฤษสําหรับอาชีพ และศิลปะการ
ดําเนินชีวิต (คณะศิลปศาสตร)
โครงการที่นําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาใชการวิจัย (คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ)
สรุปการประเมินสัมฤทธิผลของโครงการบริการทางวิชาการเรื่อง โครงการ
พัฒนาอาชีพในชนบทและการเรียนการสอนวิชา เคมีในชีวิตประจําวัน
(คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพ (คณะวิศวกรรมศาสตรฯ)
เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 7

ตัวบงชี้ยอยที่ 5.1.2 : ระดับความสําเร็จในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของ
สถาบัน
เปาหมาย : ปฏิบัติ 3 ขอแรก
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวบงชี้ที่ (3.7)
เกณฑมาตรฐาน :
• ปฏิบัติได
1 - 2 ขอแรก = 1 คะแนน
• ปฏิบัติได
3 ขอแรก = 2 คะแนน
• ปฏิบัติไดมากกวาหรือเทากับ 4 ขอแรก = 3 คะแนน
ผลการดําเนินงาน :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดมีความสําเร็จ ในการใหบริการวิชาการ
และวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน ดังนี้
1. มีแผนหรือโครงการในการใหบริการอยางครบถวนตามพันธกิจของสถาบัน อาทิ ระดับ
สถาบัน ไดจัดทําแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และแผนดําเนินงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550 ของการบริการวิชาการแกสังคม (5.1.2 – 1.1 – R 15/02) สวนในระดับ

-114คณะตางๆ อาทิ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีการกําหนดไวเปนพันธกิจของคณะ (5.1.2–1.1–
R09) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีแผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา
ภารกิจดานบริการวิชาการ (5.1.2–1.1– R10) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีแผนพัฒนา
การศึกษา 5 ป (2550 - 2554) (5.1.2–1.1– R12) คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
มีแผนการใหบริการตามพันธกิจของสถาบัน (5.1.2–1.1– R13) และคณะศิลปศาสตร มีเอกสาร
กําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงานและเปาหมายคุณภาพดานการบริการวิชาการแกสังคมพรอม
แสดงผลการดําเนินงาน (5.1.2–1.1– R14)
2. มีการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนหรือโครงการในการใหบริการวิชาการ อยาง
ครบถวนตามพันธกิจของสถาบัน เชน สรุปโครงการงบอุดหนุนงบประมาณรายจาย ประจําป 2550
(5.1.2 – 2.1 – R 15/02) สรุปโครงการงบอุดหนุนงบประมาณเงินผลประโยชน ประจําป 2550
(5.1.2 – 2.2 – R 15/02) สรุปโครงการงบจากภายนอก ประจําป 2550 (5.1.2 –2.3– R 15/02) สรุป
การเปนวิทยากรภายนอก ประจําป 2550 (5.1.2 –2.4– R 15/02) และรายชื่ออาจารยที่ปฏิบัติหนาที่
บริการวิชาการ ประจําป 2550 (5.1.2 –2.5– R 15/02) สวนในระดับคณะ อาทิ คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม มีรายงานสรุปโครงการในการใหบริการวิชาการ (5.1.2–2.1– R09) คณะเทคโนโลยี
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีรายชื่อโครงการการบริการวิชาการประจําปการศึกษา 2550
(5.1.2–2.1– R10) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีโครงการบริการวิชาการตาง ๆ
จํานวน 12 โครงการ (5.1.2–2.1– R11) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ 8 โครงการ (5.1.2–2.1– R12) และคณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร มีการจัดทําโครงการอิเล็กทรอนิกสและไฟฟาสูเยาวชน(5.1.2–2.1– R13)
และโครงการสูโลกอิเล็กทรอนิกส (5.1.2–2.2– R13)
3. มีการบูรณาการการเรียนการสอนการวิจัยและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการ
ใหบริการวิชาการแกสังคม 19 โครงการ (5.1.2–3.1– R10) , (5.1.2–3.1– R12 , 5.1.2–3.2– R12)
(5.1.2–3.1– R13 , 5.1.2–3.2– R13) และ (5.1.2–3.1– R14 , 5.1.2–3.2– R14 , 5.1.2–3.3– R14)
1) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
12 โครงการ
2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2 โครงการ
3) คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
2 โครงการ
4) คณะศิลปศาสตร
3 โครงการ
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สมศ.

ผลการประเมิน 2 คะแนน
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5.1.2–1.1–R 15/02 แผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และแผนดําเนินงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550 ของการบริการวิชาการแกสังคม
5.1.2–1.1– R09
พันธกิจของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
5.1.2–1.1– R10
แผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษาภารกิจดานบริการวิชาการ
(คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร)
5.1.2–1.1– R12
แผนพัฒนาการศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5 ป (2550-2554)
5.1.2–1.1– R13
แผนการใหบริการตามพันธกิจของสถาบัน (คณะวิศวกรรมฯ)
5.1.2–1.1– R14
เอกสารกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงานและเปาหมายคุณภาพดานการ
บริการวิชาการแกสังคมพรอมแสดงผลการดําเนินงาน (คณะศิลปศาสตร)
5.1.2–2.1–R 15/02 สรุปโครงการงบอุดหนุนงบประมาณรายจายประจําป 2550 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
5.1.2–2.2–R 15/02 สรุปโครงการงบอุดหนุนงบประมาณเงินผลประโยชน ประจําป 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
5.1.2–2.3–R 15/02 สรุปโครงการงบจากภายนอก ประจําป 2550
5.1.2–2.4–R 15/02 สรุปการเปนวิทยากรภายนอก ประจําป 2550
5.1.2–2.5–R 15/02 รายชื่ออาจารยที่ปฏิบัติหนาทีบ่ ริการวิชาการ ประจําป 2550
5.1.2–2.1– R09
รายงานสรุปโครงการในการใหบริการวิชาการ (คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม)
5.1.2–2.1– R10
รายชื่อโครงการการบริการวิชาการประจําปการศึกษา 2550
(คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร)
5.1.2–2.1– R11
โครงการบริการวิชาการตาง ๆ จํานวน 12 โครงการ (คณะบริหารธุรกิจฯ)
5.1.2–2.1– R12
สรุปผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ 8 โครงการ (คณะวิทยฯ)
5.1.2–2.1– R13
เอกสารโครงการอิเล็กทรอนิกสและไฟฟาสูเยาวชน (คณะวิศวฯ)
5.1.2–2.2– R13
เอกสารโครงการสูโลกอิเล็กทรอนิกส (คณะวิศวกรรมศาสตรฯ)
5.1.2–3.1– R10
โครงการที่นําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาใช การวิจัย (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร)
5.1.2–3.1– R12
สรุปการประเมินสัมฤทธิผลของโครงการบริการทางวิชาการเรื่อง โครงการ
วันวิทยาศาสตร และการวิจัยเรื่อง การศึกษาชนิดของโปรโตซัวจากแหลงน้ํา
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา (คณะวิทยฯ)
5.1.2–3.2– R12
สรุปการประเมินสัมฤทธิผลของโครงการบริการทางวิชาการเรื่อง โครงการ
พัฒนาอาชีพในชนบท และการเรียนการสอน วิชา เคมีในชีวติ ประจําวัน
(คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

-1165.1.2–3.1– R13
5.1.2–3.2– R13

5.1.2–3.1– R14

5.1.2–3.2– R14

5.1.2–3.3– R14
5.1.2– ป.–R 23

เอกสารโครงการอบรมและสัมมนา “หลักการออกแบบโครงสรางและการใช
โปรแกรม MICROFEAP” (คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร)
โครงการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพ ภายใตโครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมแมพิมพยุทธศาสตร การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความเปนเลิศ
เฉพาะทาง (คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร)
รายงานสรุปการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรมความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
แกพนักงานบริษัทฮอนดา ออโตโมบิล จํากัด ระยะเวลาดําเนินงาน 18 เม.ย.29 มิ. ย. 2550 (คณะศิลปศาสตร)
รายงานสรุปการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรมอาสาสมัครทองเที่ยว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะเวลาดําเนินงาน 18, 19 และ 25 ส.ค. 2550
(คณะศิลปศาสตร)
รายงานสรุปการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับอาชีพ
ตาง ๆ ระยะเวลาดําเนินงาน 4-5 ก.ย. 2550 (คณะศิลปศาสตร)
เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 7

: รอยละของอาจารยประจําทีม่ ีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแก
สังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการ
วิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
เปาหมาย : รอยละ 25 - 34
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวบงชี้ที่ 3.2
ตัวชี้วัดของ กพร. : ตัวชี้วัดที่ 4.3.3
เกณฑการประเมิน : เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม
ตัวบงชี้ที่ 5.2

คะแนน 1
อยูระหวาง
รอยละ 1 – รอยละ 24

คะแนน 2
รอยละ 25 – รอยละ 34

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 35

ผลการดําเนินงาน :
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีอาจารยประจํา 575
คน ไดมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เชน
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จํานวน 4 คน (5.2–1.1– R09 ถึง 5.2–1.4– R09) คณะเทคโนโลยี

-117การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จํานวน 53 คน (5.2–1.1– R10 ถึง 5.2–1.2– R10) คณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 3 คน (5.2–1.1– R11) คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จํานวน 52 คน (5.2–1.1– R12 ) คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
จํานวน 32 คน (5.2–1.1– R13) และคณะศิลปศาสตร จํานวน 8 คน (5.2–1.1– R14) รวม
ทั้งสิ้น 152 คน คิดเปนรอยละ 26.43
การบรรลุเปาหมาย :
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 5.2 : รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่
ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภ ายนอกสถาบันเปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา” ไวที่รอยละ 25 - 34 (5.2–ป.–R 23)
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
2 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน :
5.2–1.1– R09 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 “ตัวชี้วัดที่ 4.3.3 รอยละของอาจารยที่เปนที่
ปรึกษาเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการและ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา” ประจําป
การศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
5.2–1.2– R09 ตารางสรุปแสดงจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด ที่ลาศึกษาตอ และที่ปฏิบัติงาน
จริงของแตละคณะวิชา สาขาวิชา และภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประจําป
การศึกษา 2550 (กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี)
5.2–1.3– R09 หนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการโครงการพระดาบสสัญจร
5.2–1.4– R09 หนังสือแตงตัง้ ผูแทนอนุกรรมการเทคนิคการแขงขันฝมอื แรงงานแหงชาติ
ครั้งที่ 22
5.2–1.1– R10 รายชื่ออาจารยที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
5.2–1.2– R10 รายชื่ออาจารยและนักวิจยั คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
5.2–1.1– R11 หนังสือเชิญเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน

-1185.2–1.1– R12
5.2–1.1– R13
5.2–1.1– R14
5.2– ป.– R23

หลักฐานโครงการ/กิจกรรมฯ ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน
29 โครงการ
แฟมเอกสารการเขาโครงการบริการทางวิชาการ
เอกสารสรุปขอมูลการใหบริการแกสังคม ในดานการเปนวิทยากร และที่ปรึกษา
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย ประจําปการศึกษา 2550
เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 7

ตัวบงชี้ยอยที่ 5.2.1 : รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก
สถาบันเปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติและ
นานาชาติตออาจารยประจํา
เปาหมาย : รอยละ 15 - 24
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวบงชี้ที่ (3.2)
เกณฑมาตรฐาน :
• รอยละ 1 - 14 = 1 คะแนน
• รอยละ 15 - 24 = 2 คะแนน
• รอยละ ≥ 25 = 3 คะแนน
ผลการดําเนินงาน :
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีจาํ นวนอาจารยประจํา
(นับรวมอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ) รวมทั้งสิ้น 575 คน เปนอาจารยที่ปรึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพ ในระดับชาติและนานา
ชาติ ตามรายงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จํานวน 6 คน (5.2.1–
1.1– R10 ถึง 5.2.1–1.2– R10) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 3 คน
(5.2.1–1.1– R11) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 3 คน (5.2.1–1.1– R12 ถึง 5.2.1–
1.6– R12) คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 8 คน (5.2.1–1.1– R13 ถึง
5.2.1–1.8– R13) รวมทั้งสิ้น 20 คน คิดเปนรอยละ 3.48
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สมศ.

ผลการประเมิน 1 คะแนน

-119รายการหลักฐาน :
5.2.1–1.1– R10
หนังสือสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาลพบุรี เขต 1 ที่ ศธ. 04129/28 เรื่อง
“รายชื่อผูทรางคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.กําหนดเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการ
ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่สําหรับวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
รุนที่ 1/2550
5.2.1–1.2– R10
รายชื่ออาจารยและนักวิจยั คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
5.2.1–1.1– R11
หนังสือเชิญเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน
5.2.1–1.1– R12
ผูเชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย
5.2.1–1.2– R12
กรรมการตัดสินการแขงขันคอมพิวเตอรเบือ้ งตน เทศบาลนนทบุรี
5.2.1–1.3– R12
ผูทรงคุณวุฒิ (ผูเชี่ยวชาญในการวิจยั ในการตรวจสอบตรงเชิงเนื้อหาและความ
เหมาะสมของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย)
5.2.1–1.4– R12
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและกรรมการสอบปากเปลาวิทยานิพนธ
5.2.1–1.5– R12
กรรมการสอบปากเปลาวิทยานิพนธ
5.2.1–1.6– R12
รายชื่ออาจารยที่ใหบริการวิชาการแกสังคม กรรมการวิชาการและวิชาชีพ
ประจําปงบประมาณ 2550 และ2551
5.2.1–1.1– R13
เอกสารการเปนกรรมการกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน กรมแรงงาน
5.2.1–1.2– R13
เอกสารการเปนกรรมการวิพากษหลักสูตร ของมธร. ตะวันออก
5.2.1–1.3– R13
เอกสารการเปนกรรมการ EECON
5.2.1–1.4– R13
เอกสารการเปนกรรมการ EENET
5.2.1–1.5– R13
เอกสารโครงการงาน Solar Home System
5.2.1–1.6– R13
เอกสารแตงตั้งคณะอนุกรรมการเทคนิคการแขงขันฝมือแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี
5.2.1–1.7– R13
กรรมการอานบทความวิชาการ ETRI Journal Korea ECTI-CON 2008
5.2.1–1.8– R13
กรรมการวิทยานิพนธดานการออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพ
ม. เกษมบัณฑิต
5.2.1– ป.–R 23
เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 8

-120: รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ ที่ตอบสนอง
ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน
ประเทศชาติและนานาชาติตอ อาจารยประจํา
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เปาหมาย : รอยละ 25 - 39
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวบงชี้ที่ 3.1
ตัวชี้วัดของ กพร. : ตัวชี้วัดที่ 4.3.1
เกณฑการประเมิน : เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม

ตัวบงชี้ที่ 5.3

คะแนน 1
อยูระหวาง
รอยละ 1 – รอยละ 24

คะแนน 2
รอยละ 25 – รอยละ 39

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 40

ผลการดําเนินงาน :
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีจํานวนอาจารยประจํา
ที่ปฏิบัติงานจริง รวมทั้งหมด 542 คน ไดดําเนินการจัดทําโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ ตาม
รายงานของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จํานวน 14 กิจกรรม/โครงการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร จํานวน 74
กิจกรรม/โครงการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จํานวน 10 กิจกรรม/โครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 65 กิจกรรม/
โครงการ คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 17 กิจกรรม/โครงการ และ
คณะศิลปศาสตร จํานวน 4 กิจกรรม/โครงการ รวมทั้งสิ้น 184 กิจกรรม/โครงการ คิดเปนรอยละ
33.95
การบรรลุเปาหมาย :
บรรลุเปาหมาย เพราะมหางวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 5.3 : รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารย
ประจํา” ไวที่รอยละ 25 - 39 (5.3–ป.–R 23)
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
2 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

-121รายการหลักฐาน :
5.3–1.1– R15/02 รายงานสรุปการประเมินผลการดําเนินงาน ในการใหบริการทางวิชาการแก
สังคมเปรียบเทียบกับเปาหมายการดําเนินงาน ตามตัวบงชี้ และเปาหมายของ
สถาบันสวนที่แสดงจํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน
ประเทศชาติและนานาชาติของแตละคณะ/สาขาวิชา และภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
5.3–1.2– R15/02 ตารางสรุปแสดงสวนทีแ่ สดงจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด ที่ลาศึกษาตอและที่
ปฏิบัติงานจริง ของแตละคณะวิชา สาขาวิชา และภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ประจําปการศึกษา 2550 (กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี)
5.3– ป.– R23
เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 8

ตัวบงชี้ที่ 5.4 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เปาหมาย : รอยละ 75 - 84
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวชี้วัดของ กพร. : ตัวชีว้ ัดที่ 6
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
อยูระหวาง
รอยละ 65 – รอยละ 74

คะแนน 2
รอยละ 75 – รอยละ 84

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 85

ผลการดําเนินงาน :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดมกี ารสํารวจระดับความพึงพอใจจาก
ผูรับบริการในระดับสถาบันและระดับคณะ ซึ่งมีความพึงพอใจกับโครงการใหบริการวิชาการ ดังนี้
1) สถาบันวิจยั และพัฒนา
รอยละของระดับความพึงพอใจ เทากับ 90.88
2) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม รอยละของระดับความพึงพอใจ เทากับ 85.00
3) คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ รอยละของระดับความพึงพอใจ เทากับ 70.28
4) คณะบริหารธุรกิจฯ
รอยละของระดับความพึงพอใจ เทากับ 79.60
5) คณะวิทยาศาสตรฯ
รอยละของระดับความพึงพอใจ เทากับ 89.16

-1226) คณะวิศวกรรมศาสตรฯ
7) คณะศิลปศาสตร

รอยละของระดับความพึงพอใจ เทากับ 85.00
รอยละของระดับความพึงพอใจ เทากับ 80.00
คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 82.85

การบรรลุเปาหมาย :
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 5.4 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ” ไวที่ อยูระหวางรอยละ 75 - 84
(5.4–ป.–R 23)
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน :
5.4–1.1– R15/02 Printout การรายงานผล (report) สวนที่แสดง
1) รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (จากผลสํารวจของ ก.พ.ร.
กรณีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ)
2) รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ดานกระบวนการ ขั้นตอน
การใหบริการ
3) รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ดานความพึงพอใจ ดาน
เจาหนาที่ผใู หบริการ
4) รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ดานความพึงพอใจ ดาน
สิ่งอํานวยความสะดวก
5) รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรบั บริการ ดานความพึงพอใจตอคุณภาพ
การใหบริการในแตละกิจกรรม หรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน
ประเทศชาติ และนานาชาติ ของแตละคณะวิชา สาขาวิชา และภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2550
5.4– ป.– R 23 เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 8

-123: จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เปาหมาย : จํานวน 3 แหลง
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวบงชีท้ ี่ 3.5
ตัวชี้วัดของ กพร. : ตัวชีว้ ดั ที่ 4.3.4
เกณฑการประเมิน : เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม
ตัวบงชี้ที่ 5.5

คะแนน 1
1 - 2 แหลง

คะแนน 2
3 แหลง

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ
4 แหลง

ผลการดําเนินงาน :
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลสุว รรณภู มิ มี ศู น ย / เครื อ ข า ยให บริ การวิ ช าการและ
วิชาชีพ ที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จํานวน 6 แหลง
การบรรลุเปาหมาย :
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 5.5 : จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ” ไวที่จํานวน 3 แหลง (5.5–ป.–R 23)
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน :
5.5–1.1– R 15/02 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 “ตัวชี้วัดที่ 4.3.4 จํานวนแหลงใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่ไดรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ” มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
5.5– ป.– R 23 เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 8

-124องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 6.1 :
ชนิดของตัวบงชี้ :
ตัวบงชี้ของ สมศ. :
เกณฑมาตรฐาน :
1.
2.
3.
4.

5.
6.

มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
กระบวนการ
เปาหมาย : ระดับ 4 ขอแรก
ตัวบงชี้ที่ 4.1
ตัวชี้วัดของ กพร. : ตัวชีว้ ัดที่ 4.4.1
ระดับ
มีการกําหนดนโยบายทีช่ ัดเจนปฏิบัตไิ ด และมีแผนงานรองรับ
มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน
และมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่น ๆ
มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
อาทิการจัดทําฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและ
วัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง
มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญ และมี
ผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ
มีสถานที่หรือเวทีแสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตาง ๆ
มีความรวมมือในการใหการบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคมใน
ระดับตาง ๆ

เกณฑการประเมิน : เกณฑทั่วไป
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
อยางนอย 4 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน :
มีผลงานผานระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. มีการกําหนดนโยบายทีช่ ัดเจนปฏิบัตไิ ด และมีแผนงานรองรับ เชน นโยบายการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2550 (6.1 – 1.1 – R 22) และโครงการ
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2550 (6.1–1.2 –R 22)

-1252. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และมีการ
ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง เชน มีการจัดทําปฏิทินแผนการปฏิบัติงานประจําป 2550 ของศูนย
ศิลปวัฒนธรรม (6.1– 2.1–R 22)
3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่นๆ อาทิเชน มีการ
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามโครงการตางๆ จํานวน 24 โครงการ (6.1– 3.1–R 22) โดยที่
ไดรับงบประมาณจัดสรรจากมหาวิทยาลัย มีดังนี้
1) โครงการประชุมสัมมนางานดานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
2) โครงการเขาคายคุณธรรม จริยธรรม
3) โครงการยกยองคนดีศรีสุวรรณภูมิ
4) โครงการธรรมะกับเยาวชน
5) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
6) โครงการวันภาษาไทย
7) โครงการวันสุนทรภู
8) โครงการสวดมนตเฉลิมพระเกียรติ
9) โครงการสงเสริมทฤษฎีใหมและเศรษฐกิจพอเพียง
10) โครงการประกวดคัดเลือก เยาวชนและผูมีผลงานดีเดนวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
11) โครงการจัดสภาพแวดลอมและภูมิทศั นของมหาวิทยาลัย
12) โครงการจัดนิทรรศการดานวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑจังหวัดนนทบุรี
13) โครงการอนุรักษศิลปะไทย
14) โครงการประกวดรองเพลงไทยลูกทุง พรอมหางเครื่อง
15) โครงการรักษสิ่งแวดลอม
16) โครงการเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย 80 พรรษา
17) โครงการราชมงคลสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นแผนดินสุวรรณภูมิ
18) โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
19) โครงการสืบสานประเพณีสงกานตรว มกับเทศบาลและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
20) โครงการสาธยายพระไตรปฎก
21) โครงการราชมงคลรวมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 2/2550
22) โครงการประดิษฐชดุ “ระบําอยุธยาศรีสุวรรณภูม”ิ
23) โครงการเลาขานตํานานสุวรรณภูมิ
24) โครงการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม “วันแมแหงชาติ”

-1264. มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ
การจัดทําฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม
ประชุมเสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง เชน มีการ
สรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรมโดยสงหนังสือขอเชิญรวมแสดงแสง สี เสียง ในงานมรดก
โลก “กรุงศรีอยุธยา สถิตฟาจารึกดิน” (6.1– 4.1–R 22) และไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
เพื่ออนุรักษ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม จํานวน 2,950,000 บาท (6.1– 4.2–R 22)
การบรรลุเปาหมาย :
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 6.1 : มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม” ไวที่ระดับ 4 ขอแรก ตาม
เกณฑมาตรฐาน สกอ. (6.1 – ป. – R 23)
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน :
6.1– 1.1 –R 22 นโยบายการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2550
6.1– 1.2 –R 22 โครงการกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2550
6.1– 2.1–R 22 ปฏิทินแผนการปฏิบัติงานประจําป 2550 ของศูนยศิลปวัฒนธรรม
6.1– 3.1–R 22 รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการตางๆ จํานวน 24 โครงการ
6.1– 4.1–R 22 หนังสือขอเชิญรวมแสดง แสง สี เสียง ในงานมรดกโลก “กรุงศรีอยุธยา
สถิตฟาจารึกดิน”
6.1– 4.2–R 22 รายงานการลงทุนและโครงการที่ไดรับงบประมาณแผนดินและงบผลประโยชน
ประจําปงบประมาณ 2550 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
6.1– ป. –R 23 เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 8

-127ตัวบงชี้ยอยที่ 6.1.1 : รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษพัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณศิลปะและวัฒนะธรรมตอจํานวนนักศึกษา
เปาหมาย : รอยละ 1.5 - 1.9
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวบงชี้ที่ (4.1)
เกณฑมาตรฐาน :
• รอยละ 1 - 1.4 = 1 คะแนน
• รอยละ 1.5 - 1.9 = 2 คะแนน
• รอยละ ≥ 2.0 = 3 คะแนน
ผลการดําเนินงาน :
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดมีโครงการ/กิจกรรม
ในการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 91 เรื่อง/โครงการ
และมีจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) เทากับ 10,289.27 คน
คิดเปนรอยละ 0.88 ซึ่งพอสรุปได ดังนี้
1) ศูนยศิลปวัฒนธรรม
จํานวน 24 เรื่อง/โครงการ
2) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
จํานวน
7 เรื่อง/โครงการ
3) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จํานวน 33 เรื่อง/โครงการ
4) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน
17 เรื่อง/โครงการ
5) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวน
3 เรื่อง/โครงการ
6) คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน
3 เรื่อง/โครงการ
7) คณะศิลปศาสตร
จํานวน
4 เรื่อง/โครงการ
หมายเหตุ : ไมนับโครงการ/กิจกรรม ในการอนุรักษพัฒนาฯ ซ้ํากับศูนยศิลปวัฒนธรรม
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สมศ.

ผลการประเมิน 1 คะแนน

รายการหลักฐาน :
6.1.1– 1.1 –R 22 ใชขอมูลเดียวกับรายการหลักฐาน 6.1– 3.1–R 22 รายงานผลการดําเนินงาน
ตามโครงการตางๆ จํานวน 24 โครงการ และขอมูลรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ของ 6 คณะ
6.1.1– ป. –R 23 เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 8

-128ตัวบงชี้ที่ 6.2 :
ชนิดของตัวบงชี้ :
ตัวบงชี้ของ สมศ. :
เกณฑการประเมิน :

มีผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาองคความรู และสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม
ผลผลิต
เปาหมาย : จํานวน 1 ผลงาน
ตัวบงชี้ที่ 4.3
ตัวชี้วัดของ กพร. : ตัวชี้วัดที่ 4.4.4
เกณฑของ สมศ.

คะแนน 1
จํานวน - ผลงาน

คะแนน 2
จํานวน - ผลงาน

คะแนน 3
จํานวนมากกวาหรือ
เทากับ 1 ผลงาน

ผลการดําเนินงาน :
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีจํานวนผลงานหรือ
ชิ้นงานการพัฒนาองคความรู และสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม จํานวน 1 ผลงาน/ชิ้นงาน
การบรรลุเปาหมาย :
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 6.2 : มีผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาองคความรู และสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม” ไวที่
จํานวน 1 ผลงาน/ชิ้นงาน (6.2 – ป. – R 23)
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน :
6.2– 1.1 –R 22 โครงการประดิษฐชุด “ระบําอยุธยาศรีสุวรรณภูม”ิ
6.2– ป. – R 23 เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
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-129ตัวบงชี้ที่ 6.3 :
ชนิดของตัวบงชี้ :
ตัวบงชี้ของ สมศ. :
เกณฑมาตรฐาน :
1.
2.
3.
4.
5.

ประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม
ผลผลิต
เปาหมาย : ระดับ 3 ขอแรก
ตัวบงชี้ที่ 4.4
ตัวชี้วัดของ กพร. : ตัวชีว้ ัดที่ 4.4.5
ระดับ
มีแผนหรือโครงการเพื่อการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรม
มีการดําเนินการตามแผนหรือโครงการที่กําหนด
มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอืน่ อีก 1 ดาน
อยางนอย 1 โครงการ
มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอืน่ อีก 2 ดาน
อยางนอย 1 โครงการ
มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอืน่ อีกมากกวา
หรือเทากับ 2 ดาน และมีการนําศิลปวัฒนธรรมหรือ ภูมิปญญาไทยออก
เผยแพรในระดับสากล อยางนอย 1 โครงการ

เกณฑการประเมิน : เกณฑของ สมศ.
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
มากกวาหรือเทากับ 3 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน :
มีผลการดําเนินงานผานระดับ 3 ตามเกณฑมาตรฐาน สมศ. ดังนี้
1. มีแผนหรือโครงการเพื่อการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม
คือ ปฏิทินแผนการปฏิบัติงานประจําป 2550 ของศูนยศลิ ปวัฒนธรรม (6.3– 1.1–R 22)
2. มีการดําเนินการตามแผนหรือโครงการที่กําหนด เชน มีการดําเนินงานตามโครงการ
ตาง ๆ ที่กําหนดไวในปฏิทนิ แผนการปฏิบัติงานประจําป 2550 ของศูนยศิลปวัฒนธรรม จํานวน
24 โครงการ (6.3– 2.1–R 22)
3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอืน่ อีก 1 ดาน
อยางนอย 1 โครงการ เชน พันธกิจมหาวิทยาลัยดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สงเสริมภูมิปญญา
ทองถิ่นและอนุรักษสิ่งแวดลอม (6.3– 3.1–R 22)

-130การบรรลุเปาหมาย :
บรรลุเปาหมายเพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 6.3 : ประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม” ไวที่
ระดับ 3 ขอแรก ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (6.3– ป. –R 23)
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน :
6.3– 1.1–R 22 ปฏิทินแผนการปฏิบัติงานประจําป 2550 ของศูนยศิลปวัฒนธรรม
วัน / เดือน / ป
4 ธันวาคม 49
13 เมษายน 50
7 - 8 มิถุนายน 50
7 - 8 มิถุนายน 50
22 - 23 มิถุนายน 50
26 มิถุนายน 50
10 - 11 กรกฎาคม 50
10 - 11 กรกฎาคม 50
10 - 11 กรกฎาคม 50
10 - 11 กรกฎาคม 50
10 - 11 กรกฎาคม 50
13 กรกฎาคม 50
13 กรกฎาคม 50
2 สิงหาคม 50
6 - 8 สิงหาคม 50
6 - 8 สิงหาคม 50
9 สิงหาคม 50
16 - 18 สิงหาคม 50
25 - 26 สิงหาคม 50

โครงการ/กิจกรรม
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั (ศูนยหนั ตรา)
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานตรวมกับเทศบาลและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ศูนยวาสุกรี)
โครงการสวดมนตเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ศูนยวาสุกรี)
โครงการสาธยายพระไตรปฎก (ศูนยนนทบุรี)
โครงการวันสุนทรภู (ศูนยวาสุกรี)
โครงการจัดนิทรรศการดานวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ จังหวัดนนทบุรี
(ศูนยนนทบุรี)
โครงการอนุรักษศิลปไทย (ศูนยนนทบุรี)
โครงการราชมงคลรวมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 2/50 (ศูนยนนทบุรี)
โครงการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงพรอมการแสดงหางเครื่อง (ศูนยสุพรรณบุรี)
โครงการประดิษฐชุด “ระบําอยุธยาศรี สุวรรณภูม”ิ (ศูนยวาสุกรี)
โครงการราชมงคลสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นแผนดินสุวรรณภูมิ (ศูนยวาสุกรี)
โครงการเลาขานตํานานสุวรรณภูมิ (ศูนยวาสุกรี)
โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ (ศูนยวาสุกรี)
โครงการธรรมะกับเยาวชน (ศูนยสุพรรณบุรี)
โครงการเขาคายคุณธรรม จริยธรรม (ศูนยสุพรรณบุรี)
โครงการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม “วันแมแหงชาติ” (ศูนยหนั ตรา)
โครงการประชุมสัมมนางาน ดานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม (ศูนยหนั ตรา)
โครงการแหลงเรียนรูวัฒนธรรมขาว (ศูนยสุพรรณบุรี)

-13125 - 26 สิงหาคม 50
5 กันยายน 50
5 กันยายน 50

โครงการสงเสริมทฤษฎีใหมและเศรษฐกิจพอเพียง (ศูนยสุพรรณบุรี)
โครงการประกวดคัดเลือกเยาวชนและผูมีผลงานดีเดนดานวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม (ศูนยหนั ตรา)
โครงการยกยองคนดี ศรีสุวรรณภูมิ (ศูนยหันตรา)

6.3– 2.1–R 22 รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ รวมทั้งสิ้น 24 เลม
6.3– 3.1–R 22 พันธกิจมหาวิทยาลัยดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
6.3– ป. –R 23 เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 9

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
: สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดัน
สถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เปาหมาย : ปฏิบัติ 4 ขอ
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวบงชี้ที่ 5.1
ตัวชี้วัดของ กพร. : ตัวชีว้ ัดที่ 13
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. สภาสภาบันมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและนโยบาย
ของสถาบัน
2. สภาสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบัน
มากกวา ปละ 2 ครั้ง
3. มีการประชุมกรรมการสภาสถาบันอยางต่ํารอยละ 80 ของแผน ในการประชุม
แตละครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสง
เอกสารใหกรรมการสภาสถาบันอยางนอย 7 วัน กอนการประชุม
4. สภาสถาบันจัดใหมีการประเมินผลงานของอธิการบดีหรือผูบริหารสูงสุดตาม
หลักเกณฑที่ตกลงกันไวลวงหนา
5. สภาสถาบันมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการ
บริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร
ตัวบงชี้ที่ 7.1

-132เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 4 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน :
มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
1. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร
และนโยบายของมหาวิทยาลัย เชน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548
มาตรา 17 (Job Description) ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (7.1 – 1.1 – R 02) การเขารวม
จัดทํากลยุทธ แผนงาน โครงการของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (7.1 – 1.2 – R 02) การ
พิจารณาใหขอเสนอแนะและรับรองกลยุทธ แผนงาน โครงการในที่ประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย (7.1 – 1.3 – R 02) และกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานไดมีสวนรวมและมีบทบาท
สําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยไดใหคําแนะนําพรอม
ทั้งใหขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ และไดรวมกันพิจารณาลงมติใหความเห็นชอบตอรางแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
และแผนงบประมาณเงินผลประโยชน (เงินรายได) ของมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2551 ในการประชุม
2. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยทั้งดานการเงินและดานผลงานอยางครบถวน ในการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย
มากกวาปละ 2 ครั้ง สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญไดดังรายละเอียดในเอกสารรายงานคุณภาพ
ของการกํากับดูแลของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําป
งบประมาณ 2550 หนาที่ 4 – 10 (7.1 – 2.1 – R 02)
3. มีการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 12 ครั้ง จากที่กําหนดไว 12 ครั้ง
คิดเปนรอยละ 100 ของแผน (7.1 – 3.1 – R 02) ในการประชุมแตละครั้งมีกรรมการเขารวมประชุม
โดยเฉลี่ยรอยละ 86.20 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด (7.1 – 3.2 – R 02) มีการสงวาระการประชุม
เอกสาร และขอมูลประกอบวาระการประชุมใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยกอนการประชุมโดย
เฉลี่ย 7 วัน (7.1 – 3.3 – R 02)
4. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจัดใหมกี ารประเมินผลงานของอธิการบดีตามหลักเกณฑ
ที่ตกลงกันไวลวงหนา (7.1 – 4.1 – R 02) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง หลักเกณฑวาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2549 (7.1 – 4.2 – R 02)
และผลการประเมินอธิการบดี ตามหลักเณฑที่ตกลงกันไวลวงหนา (7.1 – 4.3 – R 02)

-1335. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริม
การบริหารงานโดยใชหลักธรรมภิบาลทั่วทั้งองคกร เชน เปดโอกาสใหมีสวนรวมจากทุกฝายที่
เกี่ยวของ ผูมีสวนไดสวนเสียภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
การบรรลุเปาหมาย :
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 7.1 : สภาสถาบันมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร” ไวที่ 4 ขอ
ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (7.1 – ป. – R 23)
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน :
7.1– 1.1 –R 02 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 17 หนา 24
เลม 122 ตอนที่ 6 ก สวนที่แสดงวาคณะกรรมการสภามีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดทิศทางยุทธศาสตรและนโยบายของมหาวิทยาลัย
7.1– 1.2 –R 02 สรุปการจัดทําโครงการจัดทํากลยุทธ แผนงาน โครงการ สวนที่แสดงการเขารวม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
7.1– 1.3 –R 02 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เกีย่ วกับการพิจารณาให
ขอเสนอแนะและรับรองกลยุทธ แผนงาน โครงการ
7.1– 2.1 –R 02 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดในการกํากับ
ดูแลของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (รายงาน
คุณภาพของการกับดูแลของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย หนา 4 – 10)
7.1– 3.1 –R 02 ตารางสรุปการไดรับวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2550
7.1– 3.2 –R 02 ตารางสรุปการเขารวมประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2550
7.1– 3.3 –R 02 หนังสือที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ลงนามรับเอกสารการประชุม
7.1– 4.1 –R 02 การประเมินผลงานของอธิการบดีตามหลักเกณฑที่ตกลงกันไวลวงหนา
7.1– 4.2 –R 02 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรือ่ ง หลักเกณฑวาดวยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2549
7.1– 4.3 –R 02 ผลการประเมินอธิการบดีตามหลักเกณฑทตี่ กลงกันไวลวงหนา
7.1– ป. –R 23 เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 9

-134ตัวบงชี้ที่ 7.2 :
ชนิดของตัวบงชี้ :
ตัวบงชี้ของ สมศ. :
เกณฑมาตรฐาน :
1.
2.

ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
กระบวนการ
เปาหมาย : ระดับ 4 ขอแรก
ตัวชี้วัดของ กพร. : ระดับ
มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได
ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนํา
ที่มีอยูโดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมสี วนไดสวนเสีย
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจน
และเปนทีย่ อมรับในสถาบัน
4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน
และดําเนินการตามแผนอยางครบถวน

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน :
มีผลงานผานระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได โดยมีขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยในการคัดเลือกผูบริหารหนวยงานเปนระบบชัดเจน เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามี
สิทธิแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวม มีคณะกรรมการคัดเลือกผูบริหารระดับอธิการบดี คณบดี
ผูอํานวยการ และเปดโอกาสใหผูบริหารที่เขากระบวนการสรรหาไดแสดงวิสัยทัศนในการพัฒนา
องคกร และนําเขาสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเลือก เชน การสรรหาอธิการบดี คณบดี
ผูอํานวยการ สําหรับในปการศึกษา 2550 ไดดําเนินการสรรหาผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน เนื่องจากผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเดิมลาออกจาก
ตําแหนง ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการสรรหาอธิการบดี
พ.ศ. 2548 (7.2 – 1.1 – R 02) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการ
สรรหาผูอํานวยการ (7.2 – 1.2 – R 02) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วา
ดวยการสรรหาคณบดี (7.2 – 1.3 – R 02)
2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและไดศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยู โดย
คํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย กลาวคือ มหาวิทยาลัยจัดประชุมผูบริหาร

-135ทุกระดับเพื่อมอบนโยบายการบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยใหผูบริหารทุกระดับมีสวนรวม
ในการเสนอแนะเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้
- มีการแตงตัง้ บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมเปนคณะกรรมการ ในการบริหารเพื่อ
ประโยชนของมหาวิทยาลัย เชน คณะกรรมการบริหารการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบประจํา
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการประเมินผลกองทุนสงเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล เปนตน (7.2 – 2.1 – R 02)
- มีการจัดทํากรอบการบริหารเชิงกลยุทธ ที่ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ แผน
กลยุทธ และกระบวนการบริหารจัดการ โดยผูบริหารของมหาวิทยาลัย (7.2 – 2.2 – R 02) เพื่อเปน
ทิศทางในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
- มีการแตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
(7.2 – 2.1 – R 02) เพื่อจัดทํารางนโยบายกําหนดแนวทางการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน จัดทําแผนปองกันลดความเสี่ยงเสนอมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอแนะและชี้ใหเห็นวามี
คําชี้ที่พัฒนาไดดีกวาเดิม
- มีการสงเสริมใหบุคลากรมีพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และมี
จริยธรรม โดยแตงตั้งคณะกรรมการกํากับติดตามการประเมินผลปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของบุคลากรในสังกัด (7.2 – 2.3 – R 02)
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจน และเปนที่
ยอมรับในสถาบัน เชน รายงานผลการประเมินอธิการบดี รองอธิการบดี โดยใชหลักเกณฑตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ วาดวยการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2549 (7.2 – 3.1 – R 02) และอธิการบดีเปนผูประเมินรองอธิการบดี
4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมินและ
ดําเนินการวางแผนอยางครบถวน โดยกําหนดใหมีการสัมมนาผูบริหารประจําปและมหาวิทยาลัย
สงผูบริหารเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ (7.2 – 4.1 – R 02)
ตางประเทศ เชน ศึกษาดูงาน ณ University of guelph ประเทศแคนนาดา เมื่อวันที่
14 – 21 พฤษภาคม 2550 โดยรองอธิการบดี และคณบดี ศึกษาดูงานในกลุมประเทศยุโรปและ
สวิตเซอรแลนด โดยอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการกอง โครงการสรางนักวิจัย
(ตนกลาวิจัย) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2551
ในประเทศ
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การปฏิบัติการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา :
แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยยุคใหม” เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2550 ผูบริหารทุกระดับของ
มหาวิทยาลัยเขารวมสัมมนา เชน

-136- โครงการสัมมนาผูบริหารประจําป เรือ่ ง การบริหารจัดการองคความรูเพื่อพัฒนา
องคกร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2550
- โครงการอบรมหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1) โครงการพัฒนาผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาภายใต โครงการเสริมสรางความ
เขมแข็งของมหาวิทยาลัยใหม (นบอ. 1) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม - 14 กันยายน 2550 ผูเขาอบรม คือ
ผูอํานวยการกองบริหารทรัพ ยากร นนทบุ รี สุพรรณบุรี วาสุก รี ผูอํานวยการสํานัก สงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
2) โครงการพัฒนาผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาภายใต โครงการเสริมสรางความ
เขมแข็งของมหาวิทยาลัยใหม (นบอ. 2) ผูเขาอบรม คือ คณบดีคณะครุศาสตรฯ ผูอํานวยการสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูอํานวยการกองคลังผูอํานวยการบริหารงานบุคคล และ
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
3) การอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และชวย
วิชาการ รุนที่ 11 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ – 14 มีนาคม 2551 ผูเขาอบรม คือ ผูอํานวยการกอง
พัฒนานักศึกษา และผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
4) การอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.) รุนที่ 30
เมื่อวันที่ 21 เมษายน – 27 พฤษภาคม 2551 ผูเขาอบรม คือ ผูชวยอธิการบดีดานกิจการนักศึกษา
และคณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
การบรรลุเปาหมาย :
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 7.2 : ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน” ไวที่ระดับ 4 ขอแรก ตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. (7.2 – ป. – R 23)
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน :
7.2– 1.1 –R 02 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการสรรหาอธิการบดี
พ.ศ. 2548
7.2– 1.2 –R 02 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการสรรหาผูอํานวยการ
7.2– 1.3 –R 02 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการสรรหาคณบดี

-1377.2– 2.1 –R 02 คําสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรณภูมิ
- เรื่อง แตงตัง้ คณะกรรมการบริหารการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ (ที่ 007/2550)
- เรื่อง แตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินการจัดทําผังแมบทพัฒนาที่ดินและสิ่งกอสราง
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ที่ 008/2550)
- เรื่อง แตงตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ (ที่ 011/2550)
- เรื่อง แตงตัง้ คณะกรรมการประเมินผลกองทุนสงสริมงานวิจยั ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ที่ 013/2550)
- เรื่อง แตงตัง้ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
- เรื่อง แตงตัง้ คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง (ที่ 328/2550)
7.2– 2.2 –R 02 รายงานผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดวิสัยทัศน และแผนกลยุทธของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรณภูมิ
7.2– 2.3–R 02 รายงานการประชุมผูบริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรณภูมิ
(ผูบริหารระดับสูง คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/ สํานัก / กอง / ศูนย)
7.2– 3.1 –R 02 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ วาดวยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2549
7.2– 4.1 –R 02 สรุปการศึกษา ดูงาน ฝกอบรม สัมมนา
7.2– ป. –R 23 เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
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-138ตัวบงชี้ที่ 7.3 :
ชนิดของตัวบงชี้ :
ตัวบงชี้ของ สมศ. :
เกณฑมาตรฐาน :
1.
2.
3.
4.
5.

มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู
กระบวนการ
เปาหมาย : ระดับ 4 ขอแรก
ตัวบงชี้ที่ 5.2
ตัวชี้วัดของ กพร. : ตัวชี้วดั ที่ 20
ระดับ
มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู
และประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสถาบันรับทราบ
มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูแ ละประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
ไมนอยกวารอยละ 50
มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูแ ละประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
รอยละ 100
มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู
มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูให
เปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
อยางนอย 4 ขอ

ผลการดําเนินงาน :
ในปงบประมาณ 2550 มีผลงานผานระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุง สูองคกรแหงการเรียนรู เชน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงาน KM (7.3– 1.1 –R 16) แผนการดําเนินการจัดการความรู
ในองคกร ประจําปงบประมาณ 2550 (7.3– 1.2 –R 16) Print out แสดงตัวอยางการสื่อสารใน
กระดานขอมูลสื่อสารอิเล็กทรอนิกสเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู (web page) (7.3– 1.3 –R 16) หลักสูตร
การสรางคลังความรู ไดแก โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู เรื่อง การวางแผนการ
สอน (7.3– 1.4 –R 16) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู เรื่อง การออกแบบและ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส (7.3– 1.5 –R 16) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดการความรู เรื่อง การใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการสรางสื่อการเรียนการสอน (7.3– 1.6 –R
16) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือขายการจัดการความรู (7.3– 1.7 –R 16)

-1392. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูแ ละประสบความสําเร็จตามเปาหมาย มากกวา
รอยละ50 ดังสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการจัดความรูประจําปงบประมาณ 2550 (7.3– 2.1 –
R 16)
3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูแ ละประสบความสําเร็จตามเปาหมาย รอยละ
100 ดังสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการจัดความรูประจําปงบประมาณ 2550 (7.3– 3.1 –R 16)
4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู เชน สรุปผลการติดตาม
ความสําเร็จแยกตามเรื่องที่ระบุความรูอิงขัน้ ตอนตามกระบวนการในการบริหารจัดการความรู คือ
1) การระบุความรู 2) การคัดเลือก การรวบรวม การจัดระบบจัดเก็บความรู 3) การเขาถึงขอมูล
เพื่อสรางเปนความรูและการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอกองคกร 4) การสราง
บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร 5) การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน 6) การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูใ นองคกรใหดยี ิ่งขึ้น
(7.3– 4.1 –R 16) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในมหาวิทยาลัยตอการเขารวม
กิจกรรม KM (7.3– 4.2 –R 16)
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู ใหเปน
สวนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู เชน จัดทําแผนการดําเนินการ
จัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2551 (7.3– 5.1 –R 16)
การบรรลุเปาหมาย :
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 7.3 : มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู” ไวที่ระดับ 4 ขอแรก ตามเกณฑมาตรฐาน
สกอ. (7.3– ป. –R 23)
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน :
7.3– 1.1 –R 16 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงาน KM
7.3– 1.2 –R 16 แผนการดําเนินงานการจัดความรูในองคกร ประจําปงบประมาณ 2550
7.3– 1.3 –R 16 Print out แสดงตัวอยางการสื่อสารในกระดานขอมูลสื่อสารอิเล็กทรอนิกส
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู (web page)
7.3– 1.4 –R 16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู เรื่อง การวางแผนการสอน

-1407.3– 1.5 –R 16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู เรื่อง การออกแบบและพัฒนา
สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส
7.3– 1.6 –R 16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู เรื่อง การใชโปรแกรมสําเร็จรูป
สํารับการสรางสื่อการเรียนการสอน
7.3– 1.7–R 16 โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเครือขายการจัดการความรู
7.3– 2.1 –R 16 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการจัดความรูประจําปงบประมาณ 2550
7.3– 3.1 –R 16 ใชขอมูลเดียวกับรายการหลักฐาน 7.3– 2.1 –R 16
7.3– 3.1 –R 16 สรุปผลการติดตามความสําเร็จแยกตามเรือ่ งที่ระบุความรูอิงขั้นตอนตาม
กระบวนการในการบริหารจัดการความรู คือ 1) การระบุความรู 2) การคัดเลือก
การรวบรวม การจัดระบบจัดเก็บความรู 3) การเขาถึงขอมูลเพื่อสรางเปนความรู
และการแลกเปลี่ยนความรูท ั้งภายในและภายนอกองคกร 4) การสรางบรรยากาศ
และวัฒนธรรมการเรียนรูภ ายในองคกร 5) การกําหนดแนววิธีปฏิบัตงิ าน
6) การใช เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู
ในองคกรใหดยี ิ่งขึ้น
7.3– 4.2 –R 16 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในมหาวิทยาลัยตอการเขารวม
กิจกรรม KM
7.3– 5.1 –R 16 แผนการดําเนินการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2551
7.3– ป. –R 23 เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 9

-141: มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไว
ใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เปาหมาย : ระดับ 5 ขอแรก
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวบงชี้ที่ 5.9, 5.11
ตัวชี้วัดของ กพร. : ตัวชี้วดั ที่ 15
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรมภายใตการวิเคราะห
ขอมูลเชิงประจักษ
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนด
เสนทางเดินของตําแหนง การ สนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือ
เสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญ
กําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศทีด่ ีให
บุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข
4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ใหมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน
5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ
6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทาง
ในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น
เกณฑการประเมิน :

ตัวบงชี้ที่ 7.4

คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
4 - 3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
อยางนอย 5 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน :
มีผลงานผานระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. มีการจัดแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ไดแก แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณตางๆ จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรดานการศึกษาตอทั้งระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก ในปการศึกษา 2550 (7.4 – 1.1 –R 05)
2. มีระบบกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฎิบัติ
งาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง ไดแก การคัดเลือกลูกจางชั่วคราว พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ อยางมีลําดับขั้นตอนที่ตรวจสอบได (7.4– 2.1–R 05) การประเมินผล
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ราชการทั่วไป (7.4 – 2.3 – R 05)
3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากร
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข เชน บานพักขาราชการ สวัสดิการรานคา
ประกันสังคม สินเชื่อธนาคารออมสิน (7.4 – 3.1 – R 05) ธนาคารอาคารสงเคราะห (7.4 – 3.2 –
R 05) การรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินชวยเหลือครูอาวุโส รางวัลมูลนิธิ
อนุสรณหมอมงามจิตต บุรฉัตร (7.4– 3.3 –R 05) สวัสดิการตรวจสุขภาพประจําป (7.4– 3.4 –R
05) การคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ การขอ
พระราชทานเพลิงศพ (7.4– 3.5 –R 05)
4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและ
กาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน เชน คําสั่งเสนอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดานบริหาร
ในตําแหนงตางๆ (7.4– 4.1 –R 05)
5. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อใหบุคลากรไดทบทวนภาระหนาที่
ของตนเองวามีจุดบกพรองหรือควรแกไขตรงไหนบาง ภายใตการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น เพื่อใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานรวมทั้งเปนขอมูลในการ
ประเมินความพึงพอใจของผูบริหารตอตัวบุคลากร (7.4– 5.1 –R 05)
การบรรลุเปาหมาย :
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 7.4 : มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวให
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ” ไวที่ระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ (7.4– ป. –R 05)
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน :
7.4– 1.1 –R 05 แผนพัฒนาบุคลากรดานศึกษาตอระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปการศึกษา
2550
7.4– 2.1 –R 05 แผนขั้นตอนการคัดเลือกลูกจางชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ
7.4– 2.2 –R 05 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราวโดยผูบังคับบัญชา
7.4– 2.3 –R 05 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป
7.4– 3.1 –R 05 ขอตกลงระหวางธนาคารออมสินและมหาวิทยาลัยในการใหบริการสินเชื่อ

-1437.4– 3.2 –R 05 หนังสือภายนอกของธนาคารอาคารสงเคราะหถึงมหาวิทยาลัยใหกูเงินตาม
โครงการบาน ธอส.
7.4– 3.3 –R 05 หนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การขอรับเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติประกาศนียบัตร และเงินชวยเหลือครูอาวุโส ประจําป 2551 รางวัล
มูลนิธิอนุสรณหมอมงามจิตต บุรฉัตร
7.4– 3.4 –R 05 การเสนอบริการหนวยแพทยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพประจําป ลงวันที่ 25 เมษายน
2551
7.4– 3.5 –R 05 การคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2550 การขอพระราชทานเพลิงศพ
และการขอพระราชทานเครือ่ งอิสริยภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําป
2551
7.4– ป. –R 23 เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
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ตัวบงชี้ยอยที่ 7.4.1 : รอยละของอาจารยประจําทีเ่ ขารวมประชุมวิชาการ และ/หรือ
นําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ
เปาหมาย : รอยละ ≥ 50
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวบงชี้ที่ (5.9)
เกณฑมาตรฐาน :
• รอยละ 1 - 34 = 1 คะแนน
• รอยละ 35 - 49 = 2 คะแนน
• รอยละ ≥ 50 = 3 คะแนน
ผลการดําเนินงาน :
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีจํานวนอาจารยประจํา
ที่ปฏิบัติงานจริง 542 คน ไดเขารวมประชุมวิชาการและ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ ดังนี้
จํานวน 4 คน
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จํานวน 69 คน
3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 114 คน
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวน 82 คน
5. คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
จํานวน 19 คน
6. คณะศิลปศาสตร
จํานวน 2 คน
รวมทั้งสิ้น 290 คน

-144คิดเปนรอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงาน
วิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ เทากับ 53.50
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สมศ.

ผลการประเมิน 3 คะแนน

รายการหลักฐาน :
7.4.1– 1.1–R 09 เอกสารการนําเสนอผลงาน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
7.4.1– 2.1–R 10 ตารางจํานวนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ ขารวมประชุมวิชาการ
ในประเทศ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
7.4.1– 2.2–R 10 ตารางรายละเอียดการพัฒนาบุคลากรดานการฝกอบรม สัมมนา ดูงาน
ประจําปการศึกษา 2551 (เดือนตุลาคม 2550 – มีนาคม 2551)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
7.4.1– 2.3–R 10 ตารางจํานวนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ ขารวมประชุมวิชาการ
ในตางประเทศ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
7.4.1– 2.4–R 10 รายชื่ออาจารยและนักวิจยั ทั้งหมด คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
7.4.1– 3.1–R 11 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (National Qualification for
High Education in Thailand : NQF) และการเพิ่มศักยภาพคณาจารย
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.4.1– 3.2–R 11 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 152/2550 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย และการเพิ่มศักยภาพคณาจารย
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.4.1– 3.3–R 11 ใบลงชื่อผูเขารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (NQF) และการ
เพิ่มศักยภาพคณาจารยคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.4.1– 4.1–R 12 ทําเนียบอาจารย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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7.4.1– 4.3–R 12
7.4.1– 5.1–R 13

7.4.1– 5.2–R 13

7.4.1–6.1–R14

7.4.1–6.2–R14

7.4.1– ป. –R 23

รายชื่ออาจารยที่เขารับการอบรมภายในประเทศ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
รายงานประเมินผลโครงการประชุมวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
เอกสารการรายงานผล (report) จากฐานขอมูล แสดงจํานวนการเผยแพร
ผลงานวิจัย งานสรางสรรคระดับชาติ ระดับนานาชาติ และจํานวนผลงาน
ที่นําไปใชประโยชนระดับชาติหรือนานาชาติ ของคณะวิศวกรรมศาสตรฯ
เปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 7.4.1 : รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุม
วิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ”
ตารางสรุปตัวบงชีหลัก(KPI) และตัวบงชี้ (PI) ของการดําเนินงานในเลม
แผนปฏิบัติการของคณะวิศวกรรมศาสตรฯ
หลักฐานการเขารวมนําเสนอผลงานผลงานทางวิชาการในประเทศ ราย
ผศ.สายหยุด อุไรสกุล บทความวิจยั เรื่อง “การสรางและทดสอบเครื่องมือวัด
ความคิดสรางสรรค” นําเสนอในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประจําปการศึกษา 2550 เรื่อง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสูการพัฒนาทีย่ ่งั ยืน
วันจันทรที่ 6 สิงหาคม 2550 (ดูที่ รายงานกพร. รอบ 12 เดือน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550)
หลักฐานการเขารวมนําเสนอผลงานผลงานทางวิชาการในตางประเทศ ราย
นางสาวรติพร ถึงฝง อาจารยระดับ 6 นําเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง How
The Mass Rapid Transit Network and Land Reform Could Serve The Poor
in Bangkok Achieve on Their Housing Needs นําเสนอในการประชุมระดับ
นานาชาติ “The 9th Asian Urbanization Conference” ณ เมือง Chuncheon,
Republic of Korea ระหวางวันที่ 18-23 สิงหาคม 2550
(ดูที่ รายงานกพร. รอบ 12 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550)
เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 9

-146ตัวบงชี้ยอยที่ 7.4.2 : รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุน ที่ไดรับการพัฒนาความรู และ
ทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ
เปาหมาย : รอยละ 45 - 69
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวบงชี้ที่ (5.11)
เกณฑมาตรฐาน :
• รอยละ 1 - 44 = 1 คะแนน
• รอยละ 45 - 69 = 2 คะแนน
• รอยละ ≥ 70 = 3 คะแนน
ผลการดําเนินงาน :
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีจํานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 449 คน ซึ่งมีจํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุน ที่ไดรับ
การพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังนี้
1. ศึกษาตอในประเทศ
1.1 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
จํานวน 1 คน
1.2 กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
จํานวน 2 คน
1.3 กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
จํานวน 1 คน
2. อบรม/สัมมนา/ดูงาน ในประเทศ
2.1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
จํานวน 14 คน
2.2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จํานวน 31 คน
2.2 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 22 คน
2.3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวน 4 คน
2.4 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
จํานวน 1 คน
2.5 คณะศิลปศาสตร
จํานวน 13 คน
2.6 กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
จํานวน 7 คน
2.7 กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
จํานวน 4 คน
2.8 สํานักตรวจสอบภายใน
จํานวน 2 คน
รวมทั้งสิ้น 102 คน
คิดเปนรอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุน ที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะ
ในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ เทากับ 22.71

-147การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สมศ.

ผลการประเมิน 1 คะแนน

รายการหลักฐาน :
7.4.2– 1.1 –R 05 ตารางสรุปจํานวนอัตราบุคลากรประจําสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กองบริหารงานบุคคล)
7.4.2– 2.1–R 10 ตารางจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมประชุม
วิชาการในประเทศ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
7.4.2– 2.2–R 10 ตารางจํานวนบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
7.4.2– 2.3–R 11 บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการผูเขารวมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
หลักสูตรใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาของประเทศ
ไทย (National Qualification for High Education in Thailand : NQF)
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.4.2– 2.4–R 11 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องระบบการบริหารงานเอกสารและการ
จัดการดานตาง ๆ ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.4.2– 2.5–R 11 คําสั่งคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 154/2550 เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องระบบ
การบริหารงานเอกสารและการจัดการดานตาง ๆ ของคณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.4.2– 2.6–R 11 บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการผูเขารวมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องระบบ
การบริหารงานเอกสารและการจัดการดานตาง ๆ ของคณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
7.4.2– 2.7–R 11 โครงการฝกอบรมผูนํานักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพและสงเสริมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค
7.4.2– 2.8–R 11 ใบลงชื่อผูเขารวมโครงการฝกอบรมผูนํานักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพและ
สงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค
7.4.1– 2.9–R 11 แบบตอบรับการเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานธุรการ”
7.4.1– 2.10–R 11 โครงการพัฒนาศักยภาพองคความรูใหมทางการตลาดใหแกคณาจารยและ
นักศึกษา สาขาวิชาการตลาด

-1487.4.2– 2.11–R 11
7.4.2– 2.12–R 12
7.4.2– 2.13–R 12
7.4.2– 2.14–R 13

7.4.2–2.15–R14
7.4.2– ป. –R 23

ตัวบงชี้ที่ 7.5 :
ชนิดของตัวบงชี้ :
ตัวบงชี้ของ สมศ. :
เกณฑมาตรฐาน :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ใบลงชื่อผูเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพองคความรูใหมทางการตลาดใหแก
คณาจารยและนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด
ทําเนียบบุคลากรประจําสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รายชื่อบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่เขารับการอบรมภายในประเทศ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 7.4.2 : รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุน
ที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ”
ตารางสรุปตัวบงชีหลัก(KPI) และตัวบงชี้ (PI) ของการดําเนินงานในเลม
แผนปฏิบัติการของคณะวิศวกรรมศาสตรฯ
เอกสารแสดงรายละเอียดการพัฒนาบุคลากรดานการฝกอบรมดูงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550 และ 2551 คณะศิลปศาสตร
เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 10

ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารการเรียนการสอนและการวิจัย
ปจจัยนําเขา
เปาหมาย : ระดับ 4 ขอแรก
ตัวบงชี้ที่ 5.5
ตัวชี้วัดของ กพร. : ตัวชีว้ ดั ที่ 17, 18
ระดับ
มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล
มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล
มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผานระบบเครือขายกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 2 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
อยางนอย 3 ขอแรก

-149ผลการดําเนินงาน :
มีผลงานผานระดับ 6 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. มีนโยบายในการจัดทําระบบบานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ เชน กําหนดนโยบายดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศไวในแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย (7.5– 1.1 –R 16)
2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ ไดแก ระบบฐานขอมูลบุคลากร นักศึกษา
หลักสูตร และภาวะการมีงานทําของบัณฑิต (7.5– 2.1 –R 16)
3. มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล เชน มีการสํารอง
ขอมูล (7.5– 3.1 –R 16) และมีการกําหนดระดับสิทธิในการเขาใชงานฐานขอมูล (7.5– 3.2 –R 16)
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล เชน ผลการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูใชฐานขอมูล (7.5– 4.1 –R 16)
5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล เชน นําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา (7.5–5.1–R 16)
6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบัน ผานระบบเครือขายกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด (7.5–6.1–R 16)
การบรรลุเปาหมาย :
บรรลุเปาหมายเพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย ” ไวที่
ระดับ 4 ขอแรก ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (7.5 – ป. – R 23)
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน :
7.5– 1.1 –R 16 แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย
7.5– 2.1 –R 16 Print out แสดงตัวอยางขอมูลจากระบบฐานขอมูลบุคลากร นักศึกษา หลักสูตร
และภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ระบบฐานขอมูลเพื่องานประกันคุณภาพ
การศึกษา (FIS)
7.5– 3.1 –R 16 แฟมบันทึกการสํารองขอมูล
7.5– 3.2 –R 16 แฟมบันทึก (ลับ) การกําหนดระดับสิทธิในการเขาใชงานบานขอมูล
7.5– 4.1 –R 16 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล

-1507.5– 5.1 –R 16 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา (FIS)
7.5– 6.1 –R 16 จากขอมูลทีป่ รากฎจริงทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย http:// www.rmutsb.ac.th
7.5– ป. –R 23 เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 10

: ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวม
ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เปาหมาย : ระดับ 4 ขอแรก
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวชี้วัดของ กพร. : ตัวชี้วดั ที่ 14
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ
อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ เว็บไซด นิทรรศการ
2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปน
ที่รับรูกันโดยทัว่ อยางนอย 3 ชองทาง
3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงานโดยมีเจาหนาที่
รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม
4. มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมี
การดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกัน
อยางนอยปละ 2 ครั้ง
5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน
ตัวบงชี้ที่ 7.6

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 – 4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน :
มีผลงานผานระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตางๆ อาทิ เอกสาร
สิ่งพิมพ เว็บไซต นิทรรศการ เชน เอกสารเพื่อการเผยแพรและประชาสัมพันธ “ขาวราชมงคล
สุวรรณภูมิ” (7.6– 1.1 –R 20) หนังสือพิมพประชาสัมพันธ ขาวนักศึกษาเกี่ยวกับดานกีฬา
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การเรียนแกนักศึกษา “หนังสือพิมพแนวหนา” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ใน
พิธีมอบลูกปนเพื่อสนับสนุนการศึกษา (7.6– 1.2 –R 20) ในนิตยสารการศึกษาอัพเกรด การจัด
นิทรรศการวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอาหารครั้งที่ 3 นิทรรศการนําเสนอผลงานคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 ทางเว็บไซดมหาวิทยาลัย (7.6–
1.3 – R 20)
2. มีระดับความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผย และเปนที่รับรูกันโดยทั่ว
อยางนอย 3 ชองทาง คือ กลองความคิดเห็นบริเวณหนาหองประชาสัมพันธ (7.6– 2.1 –R 20)
แบบสอบถามความพึงพอใจในใหการบริการของประชาสัมพันธ (7.6– 2.2 –R 20) การรับฟงความ
คิดเห็นขอเสนอแนะทาง e – mail (7.6– 2.3 –R 20)
3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่
รั บ ผิ ด ชอบและมี ก ารดํ า เนิ น งานอย า งเป น รู ป ธรรม คื อ การนํ า ความคิ ด เห็ น ประชาชนไป
ประกอบการบริหารงาน คือ วิธีการแกไขขอรองเรียน (7.6– 3.1 –R 20) แบบสรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจ (7.6– 3.2 –R 20)
4. มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชนทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมีการ
ดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกัน อยางนอย ปละ 2 ครั้ง
มีคําสั่งแตงตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (7.6– 4.1 –R 20) การประชาสัมพันธ
ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม มีการประชุมสัมมนารวมกันโดยมีที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนผูใหคําปรึกษา (7.6– 4.2 –R 20)
การบรรลุเปาหมาย :
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 7.6 : ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา” ไวที่ระดับ 4 ขอแรก ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (7.6 – ป. – R 23)
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
2 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน :
7.6– 1.1 –R 20 ขาวราชมงคลสุวรรณภูมิ
7.6– 1.2 –R 20 ในหนังสือพิมพบานเมือง หนังสือพิมพแนวหนา

-1527.6– 1.3 –R 20 นิตยสารการศึกษาอัพเกรดการจัดนิทรรศการวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอาหารครั้งที่ 3
นิทรรศการนําเสนอผลงานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นิทรรศการตลาดนัด
หลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 13
7.6– 2.1 –R 20 กลองความคิดเห็นบริเวณหนาหองประชาสัมพันธ
7.6– 2.2 –R 20 แบบสอบถามความพึงพอใจในการใหบริการของประชาสัมพันธ
7.6– 2.3 –R 20 การรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะทาง e - mail
7.6– 3.1 –R 20 วิธีการแกไขขอรองเรียน
7.6– 3.2 –R 20 แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
7.6– 4.1 –R 20 คําสั่งแตงตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
7.6– 4.2 –R 20 การประชุมสัมมนารวมกันโดยมีที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ใหคําปรึกษา
7.6– ป. –R 23 เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 10
: รอยละของอาจารยประจําทีไ่ ดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เปาหมาย : รอยละ 1 - 1.99
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวชี้วัดของ กพร. : เกณฑการประเมิน : เกณฑทั่วไป

ตัวบงชี้ที่ 7.7

คะแนน 1
รอยละ 0.1 – รอยละ 0.99

คะแนน 2
รอยละ 1 – รอยละ 1.99

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 2

ผลการดําเนินงาน :
ในปการศึกษา 2550 รายงานผลจากคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีอาจารยประจํา 1 คน
ที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน ระดับชาติหรือนานาชาติ ตออาจารยประจําทั้งหมด
575 คน คิดเปนรอยละ 0.17
การบรรลุเปาหมาย :
ไมบรรลุเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 7.7 : รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงาน
ทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ” ที่กําหนดไว รอยละ 1 - 1.99
(7.7– ป. –R 23)
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คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
1 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน :
7.7– 1.1 –R 09 รางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ ในระดับชาติหรือนานาชาติ
(คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม)
7.7– ป. –R 23 เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 10

ตัวบงชี้ที่ 7.8 :
ชนิดของตัวบงชี้ :
ตัวบงชี้ของ สมศ. :
เกณฑมาตรฐาน :
1.

2.

3.

4.
5.

มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา
กระบวนการ
เปาหมาย : ระดับ 5 ขอแรก
ตัวชี้วัดของ กพร. : ระดับ
มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหาร
ระดับสูงและตัวแทนที่รบั ผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปน
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญ
ในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสีย่ งที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย
หรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงานและ
จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสีย่ ง
มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการ
หรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับใน
ดานการบริหารความเสีย่ ง และการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยง
ที่จะเกิดขึน้ อยางเปนรูปธรรม
มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนด
แนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของสถาบัน
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คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 – 4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน :
มีผลงานผานระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนทุก
หนวยงานในสังกัด เชน อธิการบดีเปนประธาน รองอธิการบดี และคณบดี รวมเปนคณะกรรมการ
(7.8– 1.1 –R 18) มีตัวแทนทุกฝายรวมเปนคณะทํางานบริหารความเสี่ยง (7.8– 1.2 –R 18) โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาใหขอเสนอแนะการกําหนดนโยบาย แนวทางในการ
บริหารความเสี่ยงในที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (7.8– 1.3 –R 18)
2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสีย่ งที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย หรือความ
ลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัย
เสี่ยง โดยแตละฝายรวมกับงานในสังกัดดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงในแตละขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงาน ระบุและลําดับความเสี่ยงในดานตางๆ คือ ความเสี่ยงดานการเงินและงบประมาณ ดาน
กลยุทธ ดานนโยบาย ดานการปฏิบัติงาน ตลอดจนความเสี่ยงดานปจจัยภายนอก (7.8– 2.1 –R 18)
3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผน
ปฏิบัติการในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง
และการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม พรอมกับ
แต ง ตั้ ง และมอบหมายผู รั บ ผิ ด ชอบในการดํ า เนิ น การป อ งกั น และควบคุ ม ความเสี่ ย ง โดย
ผูรับผิดชอบแตละความเสี่ยงจัดทําแผนการดําเนินงานควบคุมความเสี่ยง (7.8– 3.1 –R 18)
4. ผูรับผิดชอบแตละความเสี่ยงดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เชน ปรับการ
ดําเนินงานตามโครงการ ปรับเพิ่มโครงการ ยกเลิกโครงการ (7.8– 4.1 –R 18)
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยผูรับผิดชอบแตละความ
เสี่ยงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารควมเสี่ยงตามงานที่รับผิดชอบ เพื่อเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง (7.8– 5.1 –R 18)
การบรรลุเปาหมาย :
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 7.8 : มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา ” ไวที่
ระดับ 5 ขอแรก ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (7.8 – ป. – R 23)
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คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน :
7.8– 1.1 –R 18 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยรองอธิการบดีฝายกิจการทัว่ ไป
เปนประธาน
7.8– 1.2 –R 18 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีตัวแทนจากทุกฝายรวมเปน
คณะทํางาน
7.8– 1.3 –R 18 รายงานการประชุมที่แสดงการรวมพิจารณาใหขอเสนอแนะและรับรองการ
กําหนดนโยบายแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในที่ประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
7.8– 2.1 –R 18 สรุปการวิเคราะหและระบุปจ จัยเสีย่ งที่ดําเนินการโดยแตละฝายรวมกับงานใน
สังกัด ครอบคลุมดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงในแตละขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงาน ระบุและลําดับความเสี่ยงในดานตางๆ คือ ความเสี่ยงดานการเงินและ
งบประมาณ ดานกลยุทธ ดานนโยบาย ดานการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนความเสี่ยง
ดานปจจัยภายนอก
7.8– 3.1 –R 18 รายงานแสดงแผนบริหารความเสี่ยง โดยในแผนมีมาตรการ แผนปฏิบัติการในการ
สรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง
และการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงทีจ่ ะเกิดขึ้นอยางเปน
รูปธรรมพรอมผูรับผิดชอบ
7.8– 4.1 –R 18 ผูรับผิดชอบแตละความเสี่ยงดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เชน ปรับการ
ดําเนินงานตามโครงการ ปรับเพิ่มโครงการ ยกเลิกโครงการ
7.8– 5.1 –R 18 สรุปการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตามงานที่รับผิดชอบ
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7.8– ป. –R 23 เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 10

-156: ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชีแ้ ละเปาหมายของระดับองคกรสู
ระดับบุคคล
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เปาหมาย : ระดับ 5 ขอแรก
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวชี้วัดของ กพร. : เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน
3. มีการกําหนดตัวบงชีแ้ ละเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน
4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดย
กําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานให
เชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบัน
5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับ
คณะหรือเทียบเทา
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของ
ผูบริหารระดับตาง ๆ
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองฯ
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปเชื่อมโยงกับระบบ
การสรางแรงจูงใจ

ตัวบงชี้ที่ 7.9

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 5 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
5 – 7 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน :
มีผลงานผานระดับ 8 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน โดยมีการ
กําหนดนโยบายใหมีการประเมินผลหนวยงานที่ครอบคลุม ซึ่งประกอบดวยตัวบงชี้และเกณฑการ
ใหคะแนนที่ถายโยงมาจากตัวบงชี้ และเปาหมายตามวิสัยทัศน พันธิจ และกลยุทธของมหาวิทยาลัย
(7.9– 1.1 –R 04)

-1572. มีแผนงานการประเมินผลภายในมหาวิทยาลัย โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ ภายใน 2 สัปดาห หลังสิ้นไตรมาส (7.9– 2.1 –R 04)
3. ผูบริหารระดับสูงและผูที่เกี่ยวของ ไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนกลยุทธของ
มหาวิทยาลัย (7.9– 3.1 –R 04) เพื่อกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายของมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจ
แผนกลยุทธ เปาหมายระบบการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติงานของมาวิทยาลัยฯ ที่ชัดเจน
4. มีการจัดทํา Strategy Map ของมหาวิทยาลัย ซึ่งครอบคลุมการกําหนดกลยุทธ
มาตรการที่ทุกหนว ยงานรับผิดชอบ โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร /
กลยุทธที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบของหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็น
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย (7.9– 4.1 –R 04)
5. ผูบริหารระดับสูงและผูท ี่เกี่ยวของไดมสี วนรวมในการกําหนดวิสยั ทัศน พันธกิจ แผน
กลยุทธ เปาหมาย ระบบการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติงาน ของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน (7.9– 5.1 –
R 04) และไดมีการทําประชาพิจารณ โดยใหบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ทุกคนไดมี
สวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน (7.9– 5.2 –R 04) เพื่อปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมแลวนําไปใชใน
การจัดทําแผนงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชีแ้ ละเปาหมายตามคํารับรองของ
ผูบริหารระดับตางๆ (7.9– 6.1 –R 04) โดยผูบริหารที่เปนผูกํากับดูแลตัวชี้วัด ไดมีโอกาสชี้แจง
ภาระงานที่เกี่ยวของกับหัวหนาหนวยงานทุกระดับ และมอบหมายผูรับผิดชอบในตัวชี้วัดตางๆ
ใหชัดเจน (7.9– 6.2 –R 04 , 7.9– 6.3 –R 04 , 7.9– 6.4 –R 04 และ7.9– 6.5 –R 04 )
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง โดยมีการนํา
ผลการประเมินใหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่ทําไดจริงกับเปาหมายของแตละตัวบงชี้ที่กําหนด
และตกลงกันไว (7.9– 7.1 –R 04) และนําเสนอผลการประเมินเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ปละ
2 ครั้ง (7.9– 7.2 –R 04 และ7.9– 7.3 –R 04 )
8. มีการนําผลการประเมินการดําเนินงานไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ เชน
การจัดสรรเงินรางวัล (7.9– 8.1 –R 04 , 7.9– 8.2 –R 04 และ7.9– 8.3 –R 04 )
การบรรลุเปาหมาย :
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 7.9 : ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับ
บุคคล ” ไวที่ระดับ 5 ขอแรก ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (7.9 – ป. – R 04)

-158การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน :
7.9– 1.1 –R 04 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
7.9– 2.1 –R 04 แบบฟอรมแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
7.9– 3.1 –R 04 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2548 ณ หองประชุมเจาพระยา
ศูนย วาสุกรี
7.9– 4.1 –R 04 ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
7.9– 5.1 –R 04 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อกําหนดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2548
ณ โรงแรมเอกไพลิน ริเวอรแคว จังหวัดกาญจนบุรี
7.9– 5.2 –R 04 เอกสารการจัดทําประชาพิจารณ
7.9– 6.1 –R 04 ตารางแสดงผูกํากับดูแลและผูจัดเก็บขอมูล ตามตัวชี้วดั ของ ก.พ.ร.
7.9– 6.2 –R 04 โครงการประชุมสัมมนางาน ก.พ.ร. ป 2550 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ วันที่ 13 มีนาคม 2550 ณ หองประชุมเจาพระยา ศูนยวาสุรี
7.9– 6.3 –R 04 โครงการติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
วันที่ 8 มิถุนายน 2550 ณ หองประชุมเจาพระยา ศูนยวาสุรี
7.9– 6.4 –R 04 โครงการประชุมสัมมนางาน ก.พ.ร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วันที่ 13 กันยายน 2550 ณ
หองประชุมเจาพระยา ศูนยวาสุกรี
7.9– 6.5 –R 04 โครงการประชุมเตรียมรับการตรวจ ก.พ.ร. งวด 12 เดือน ป 2550 ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วันที่ 15 มกราคม 2551 ณ
หองประชุมมหาราช อาคารวิทยบริการ ศูนยหนั ตรา
7.9– 7.1 –R 04 ตารางสรุปผลการดําเนินงานรายตัวชีว้ ัดเทียบกับเปาหมาย (target) ของแตละ
ตัวบงชี้ในตารางสรุปตัวบงชี้หลัก (KPI) ของการดําเนินงาน
7.9– 7.2 –R 04 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่
7/2550 วันที่ 29 พฤษภาคม 2550

-1597.9– 7.3 –R 04 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่
1/2551 วันที่ 31 มกราคม 2551
7.9– 8.1 –R 04 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดสรรเงินรางวัลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549
7.9– 8.2 –R 04 รายงานการประชุมเรื่องการจัดสรรเงินรางวัลของ ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม
2550 ณ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพฯ
7.9– 8.3 –R 04 ขอมูลรายละเอียดหลักเกณฑ แนวทาง และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2549
7.9– ป.– R 23 เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 10
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
: มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบ
การเงิน และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เปาหมาย : ระดับ 7 ขอแรก
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวบงชี้ที่ 3.4, 3.6, 4.2, 5.6, 5.7 ตัวชี้วัดของ กพร. : ตัวชี้วดั ที่ 4.4.3, 19
5.8, 5.10, 6.9
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตาม
เปาหมาย
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผน
การใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการ
ตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงิน
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะ
ทางการเงินและความมั่นคงขององคการอยางตอเนื่อง
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอกทําหนาทีต่ รวจ ติดตามการใชเงิน
ใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมายและนํา
ขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
ตัวบงชี้ที่ 8.1

-160เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 5 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
5 – 6 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน :
มีผลงานผานระดับ 7 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตาม
เปาหมายของแผนกลยุทธ (8.1– 1.1 –R 04)
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรรและการวางแผนการใชเงิน
อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได โดยมีคณะกรรมการจัดทําคําเสนอของบประมาณ
รายจายประจําป (8.1– 2.1 –R 04) ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณประจําป จัดหาทรัพยากร
ทางด า นการเงิ น พิ จ ารณาจั ด สรรงบประมาณที่ ไ ด รั บ ประจํ า ป ให เ ป น ไปตามพั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย (8.1– 2.2 –R 04) มีการรายงานสรุปการติดตามการใชจายเงินรายไตรมาสใหเปนไป
ตามแผนการใชจายเงินในที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (8.1– 2.3 –R 04 , 8.1– 2.4 –
R 04 และ 8.1– 2.5 –R 04)
3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ
และวิเคราะหสถานะทางการเงิน โดยใชการรายงานจากฐานขอมูลในระบบ GFMIS
(8.1– 3.1 –R 04)
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง โดยจัดทํารายงาน
การเงินตามระเบียบของทางราชการทุกเดือน เชน รายงานแสดงสถานะการใชจายงบประมาณจาก
ฐานขอมูลในระบบ GFMIS (8.1– 4.1 –R 04)
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจา ย และวิเคราะหสถานะทาง
การเงินและความมั่นคงขององคการอยางตอเนื่อง เชน มีการจัดทําสรุปรายงานการใชจายเงิน
งบประมาณประจําปงบประมาณตามแบบสรุปรายงานทางการเงินของ สกอ. (8.1– 5.1 –R 04 ,
8.1– 5.2 – R 04 และ 8.1– 5.3 –R 04)
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่ติดตามการใช
จายเงินของหนวยงานใหเปนไปตามระเบียบและระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ มีรายงาน
ผลการตรวจสอบภายในของหนยงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย เพื่อใหมีการควบคุมการใช

-161จายเงินใหมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามระเบียบของทางราชการ (8.1– 6.1 –R 04) รายงาน
งบประมาณจากฐานขอมูลในระบบ GFMIS (8.1– 6.2 –R 04)
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชจายเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูล
จากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ (8.1– 7.1 –R 04 , 8.1– 7.2 – R 04
และ 8.1– 7.3 –R 04)
การบรรลุเปาหมาย :
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 8.1 : มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน
และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ” ไวที่ระดับ 7 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (8.1 – ป. – R 23)
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน :
8.1– 1.1 –R 04 เปาหมายตามตัวบงชี้ ที่ใชวดั ความสําเร็จของกลยุทธทางการเงินที่กําหนดตาม
เปาหมายของมหาวิทยาลัย ในเลมแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2550 หนา 10
8.1– 2.1 –R 04 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําคําเสนอของบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 และเงินผลประโยชนประจําป 2550 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
8.1– 2.2 –R 04 ใบจัดสรรแสดงผลการจัดหาทรัพยากรทางดานการเงินจากแหลงเงินงบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรรจากสํานักงบประมาณ
8.1– 2.3 –R 04 รายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 7/2550 วันที่ 29 พฤษภาคม
2550 ระเบียบวาระที่ 4.4 หนา 5 - 6
8.1– 2.4 –R 04 รายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 10/2550 วันที่ 16 สิงหาคม
2550 ระเบียบวาระที่ 4.10 หนา 9 - 10
8.1– 2.5 –R 04 รายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 13/2550 วันที่ 29 พฤศจิกายน
2550 ระเบียบวาระที่ 4.3 หนา 6 - 7

-1628.1– 3.1 –R 04 รายงานสถานะทางการใชจายงบประมาณฐานขอมูลในระบบ GFMIS
8.1– 4.1 –R 04 รายงานแสดงสถานะการใชจายงบประมาณฐานขอมูลในระบบ GFMIS
8.1– 5.1 –R 04 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจา ยงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2550 ไตรมาศ 4
8.1– 5.2 –R 04 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจา ยงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2551 ไตรมาศ 1
8.1– 5.3 –R 04 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจา ยงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2551 ไตรมาศ 2
8.1– 6.1 –R 04 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 21 มกราคม 2551
8.1– 6.2 –R 04 รายงานสถานะทางการใชจายงบประมาณฐานขอมูลในระบบ GFMIS
8.1– 7.1 –R 04 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและการใชจา ยงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2550
ไตรมาศ 1 - 2
8.1– 7.2 –R 04 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและการใชจา ยงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2550
ไตรมาศ 3
8.1– 7.3 –R 04 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและการใชจา ยงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2550
ไตรมาศ 4
8.1– ป. –R 23 เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 11

-163ตัวบงชี้ยอยที่ 8.1.1 : คาใชจายและมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อสังคม
ตออาจารยประจํา
เปาหมาย : จํานวน 6,000 – 9,999 บาท
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวบงชี้ที่ (3.4)
เกณฑมาตรฐาน :
•
1 - 6,499 บาท
= 1 คะแนน
• 6,500 - 9,999 บาท
= 2 คะแนน
• มากกวาหรือเทากับ 10,000 บาท = 3 คะแนน
ผลการดําเนินงาน :
1. ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยฯ มีจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 542 คน
2. คาใชจายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ แกชุมชนสังคม โดยไมเรียกเก็บเงินใด ๆ จากผูรับบริการ และจากโครงการที่มีการเรียกเก็บ
เงิน จากผูรับ บริก ารในลั ก ษณะที่ ไ มเ ป น การดํา เนิ น การในเชิ ง ธุรกิ จ หรื อการดํ า เนิ น การเพื่ อมุ ง
แสวงหากําไรเปนหลัก จํานวน 16,205,537.01 บาท
3. คิดเปนสัดสวน คาใชจายฯ : อาจารยประจํา เทากับ 29,899.51 บาท
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สมศ.

ผลการประเมิน 3 คะแนน

รายการหลักฐาน :
8.1.1–1.1 – R 03 จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
8.1.1–1.2 – R 03 คาใชจายทีใ่ ชกับทุกโครงการ / กิจกรรมในการบริการวิชาการและวิชาชีพแก
ชุมชนสังคม โดยไมเรียกเก็บเงินใด ๆ จากผูรับบริการ
8.1.1– ป. –R 23 เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 11

-164ตัวบงชี้ยอยที่ 8.1.2 : รายรับของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพ ในนามสถาบันตอ
อาจารยประจํา
เปาหมาย : จํานวน 15,000 – 19,999 บาท
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวบงชี้ที่ (3.6)
เกณฑมาตรฐาน :
• 1 - 14,999 บาท
= 1 คะแนน
• 15,000 - 19,999 บาท
= 2 คะแนน
• มากกวาหรือเทากับ 20,000 บาท = 3 คะแนน
ผลการดําเนินงาน :
1. ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีจํานวนอาจารย
ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 542 คน
2. รายรับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิในการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ แกชุมชนสังคม จํานวน 7,605,987.75 บาท
3. คิดเปนสัดสวน รายรับฯ : อาจารยประจํา เทากับ 14,033.18 บาท
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สมศ.

ผลการประเมิน 1 คะแนน

รายการหลักฐาน :
8.1.2– 1.1 –R 03 จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
8.1.2– 1.2 –R 03 รายรับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิโครงการ / กิจกรรม
ในการบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนสังคม
8.1.2– ป. –R 03 เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 11

-165ตัวบงชี้ยอยที่ 8.1.3 : รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ
เปาหมาย : 0.01 - 0.49 % ของงบดําเนินการ
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวบงชี้ที่ (4.2)
เกณฑมาตรฐาน :
• 1 - 0.49 % ของงบดําเนินการ
= 1 คะแนน
• 0.5 - 0.99 % ของงบดําเนินการ
= 2 คะแนน
• มากกวาหรือเทากับ 1 % ของงบดําเนินการ = 3 คะแนน
ผลการดําเนินงาน :
1. คาใชจายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทีใ่ ชไปในการอนุรักษ
พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและ วัฒนธรรม ในปการศึกษา 2550 มีจํานวนทั้งสิ้น
2,873,809.20 บาท
2. งบดําเนินการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทีใ่ ชไปในปการศึกษา
2550 จํานวน 433,919,788.81 บาท
3. คิดเปนรอยละของคาใชจายที่มหาวิทยาลัยฯ ที่ใชในการอนุรักษ พัฒนา และเสริมสราง
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมในแตละปการศึกษา เทากับ 0.662 % ของงบดําเนินการ
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สมศ.

ผลการประเมิน 2 คะแนน

รายการหลักฐาน :
8.1.3–1.1 –R 03 คาใชจายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่ใชไปในการ
อนุรักษ พัฒนา และเสริมสรางเอกลักษณศลิ ปะและวัฒนธรรมในปการศึกษา
2550
8.1.3–1.2 –R 03 งบดําเนินการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ใชไปใน
ปการศึกษา 2550
8.1.3– ป. –R 23 เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 11

-166ตัวบงชี้ยอยที่ 8.1.4 : สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (บาทตอคน)
เปาหมาย : จํานวน 1 - 64,999 บาท
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวบงชี้ที่ (5.6)
เกณฑมาตรฐาน :
• 1 - 64,999 บาท
= 1 คะแนน
• 65,000 - 99,999 บาท
= 2 คะแนน
• มากกวาหรือเทากับ 100,000 บาท = 3 คะแนน
ผลการดําเนินงาน :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ในป
การศึกษา 2550 จํานวน 10,289.05 คน และสินทรัพยถาวรที่ถือครอง จํานวน 157,845,960.00
บาท คิดเปนสัดสวนสินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา เทากับ 15,341.16 บาท ตอคน
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สมศ.

ผลการประเมิน 1 คะแนน

รายการหลักฐาน :
8.1.4–1.1 –R 03 สินทรัพยถาวร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดแก
ครุภัณฑ อาคาร สถานที่ และที่ดิน ที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ 2550
8.1.4–1.2 –R 03 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ในปงบประมาณ 2550
8.1.4– ป. –R 03 เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 11
ตัวบงชี้ยอยที่ 8.1.5
ตัวบงชี้ของ สมศ.
เปาหมาย
เกณฑมาตรฐาน :
•
•
•

: คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (รอยละของเกณฑปกติ)
: ตัวบงชี้ที่ (5.7)
: ≥ + 10 % หรือ ≤ - 10 % ของเกณฑ
≥ + 10 % หรือ ≤ - 10 % ของเกณฑ = 1 คะแนน
5 - 9.99 % และ - 5 – (-9.99) %ของเกณฑ = 2 คะแนน
(- 4.99) % - (4.99) % ของเกณฑ
= 3 คะแนน

-167ผลการดําเนินงาน :
1. คาใชจายทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ใชในการผลิต
บัณฑิตระดับปริญญาตรีทุกหมวด ในปงบประมาณ 2550 จํานวน 448,422,196.91 บาท
2. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ใน
ปงบประมาณ 2550 เทากับ 10,289.05 คน
3. คิดเปนสัดสวน คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา เทากับ
43,582.02 บาท และคิดคํานวณเกณฑปกติของคาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลา
เทียบเทา) ระดับสถาบัน ตามหลักเกณฑของ สมศ. เทากับ 68,094.59 บาทตอคน โดยคิดเปน
35.99 % ของเกณฑ
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สมศ.

ผลการประเมิน 1 คะแนน

รายการหลักฐาน :
8.1.5–1.1 –R 03 คาใชจายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่ใชในการผลิต
บัณฑิตระดับปริญญาตรีทุกหมวด ในปงบประมาณ 2550
8.1.5–1.2 –R 03 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ในปงบประมาณ 2550
8.1.5– ป. –R 23 เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 11/54 (กําหนดเกณฑการบรรลุเปาหมาย ตัวบงชี้ยอยที่ 8.1.5ไวที่
5 - 9.99% และ -5 – (- 9.99) % ของเกณฑ
ตัวบงชี้ยอยที่ 8.1.6 : รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ (รอยละของงบดําเนินการ)
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวบงชี้ที่ (5.8)
เปาหมาย
: รอยละ + 5 - 9 % หรือ > 15 % ของงบดําเนินการ
เกณฑมาตรฐาน :
• รอยละ 1 - 4 % ของงบดําเนินการ
= 1 คะแนน
• รอยละ + 5 - 9 % หรือ > 15 % ของงบดําเนินการ = 2 คะแนน
• รอยละ + 10 - 15 % ของงบดําเนินการ
= 3 คะแนน

-168ผลการดําเนินงาน :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีงบดําเนินการ ในปงบประมาณ 2550
เทากับ 448,422,196.91 บาท และงบเหลือจายสุทธิ ในปงบประมาณ 2550 เทากับ 220,177,703.67
บาท คิดเปนรอยละ 49.10
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สมศ.

ผลการประเมิน 2 คะแนน

รายการหลักฐาน :
8.1.6–1.1 –R 03 งบดําเนินการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ใชไปใน
ปงบประมาณ 2550
8.1.6–1.2 –R 03 งบเหลือจายสุทธิในปงบประมาณ 2550
8.1.6– ป. –R 23 เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 11

ตัวบงชี้ยอยที่ 8.1.7 : งบประมาณสําหรับการพัฒนา คณาจารย ทั้งในประเทศและตางประเทศ
ตออาจารยประจํา (บาทตอคน)
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวบงชี้ที่ (5.10)
เปาหมาย
: จํานวน 6,500 - 9,999 บาท/คน
เกณฑมาตรฐาน :
• 1 - 6,499 บาท/คน
= 1 คะแนน
• 6,500 - 9,999 บาท/คน
= 2 คะแนน
• มากกวาหรือเทากับ 10,000 บาท/คน = 3 คะแนน
ผลการดําเนินงาน :
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการ
พัฒนาอาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา ในปการศึกษา 2550 จํานวน
4,973,041.25 บาท
2. จํานวนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (นับรวม
อาจารยที่ลาศึกษาตอ ) จํานวน 575 คน

-1693. คิดเปนสัดสวน เงินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรสําหรับการพัฒนาอาจารย ทั้งในและ
ตางประเทศตอจํานวนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัย เทากับ 8,648.77 บาท
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สมศ.

ผลการประเมิน 2 คะแนน

รายการหลักฐาน :
8.1.7–1.1 –R 03 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจัดสรรงบประมาณสําหรับการ
พัฒนาอาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศตออาจารยประจําในปการศึกษา
2550
8.1.7–1.2 –R 03 จํานวนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(นับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ)
8.1.7– ป. –R 03 เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 12

ตัวบงชี้ยอยที่ 8.1.8 : คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ
ตอนักศึกษา (บาทตอคน)
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวบงชี้ที่ (6.9)
เปาหมาย : จํานวน 4,000 - 5,999 บาท/คน
เกณฑมาตรฐาน :
• 1 - 3,999 บาท/คน
= 1 คะแนน
• 4,000 - 5,999 บาท/คน
= 2 คะแนน
• มากกวาหรือเทากับ 6,000 บาท/คน = 3 คะแนน
ผลการดําเนินงาน :
1. มหาวิทยาลัยฯ ใชงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ซึ่งเปนคาใช
จายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศ ทั้งงบดําเนินการและงบลงทุน
จํานวนรวมทั้งสิ้น 33,685,896.87 บาท (8.1.8–1.1 –R 16)
2. มหาวิทยาลัยฯ ใชงบประมาณผลประโยชน และงบรายไดอื่น ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2550 ซึ่งเปนคาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศ ทั้ง
งบดําเนินการและงบลงทุน จํานวนรวมทั้งสิ้น 10,496,812.53 บาท (8.1.8–1.2 –R 16)

-1703. มหาวิทยาลัยฯ มีคาเสื่อมราคาประจําป 2550 รวมทั้งสิ้น 7,871,007.51 บาท
(8.1.8–1.3 –R 16)
4. คาใชจายทัง้ หมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศรวมคาเสื่อม
จํานวนรวมทั้งสิ้น 52,053,716.91 บาท ตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาในปการศึกษา 2550 เทากับ
10,289.05 คิดเปนสัดสวน คาใชจายฯ ตอนักศึกษา เทากับ 5,059.13 บาท/คน (8.1.8–1.4 –R 16)
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สมศ.

ผลการประเมิน 2 คะแนน

รายการหลักฐาน :
8.1.8–1.1 –R 16 เอกสารสรุปการใชงบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
8.1.8–1.2 –R 16 เอกสารสรุปการใชงบประมาณผลประโยชนและงบรายไดอื่น ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550
8.1.8–1.3 –R 16 เอกสารแสดงคาเสื่อมราคา
8.1.8–1.4 –R 16 เอกสารแสดงรายละเอียดคาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด
คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศแยกตามรายคณะ/สาขาวิชา
8.1.8– ป. –R 23 เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 12
ตัวบงชี้ที่ 8.2

: มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ

เปาหมาย : ระดับ 4 ขอแรก

ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวบงชี้ที่ 5.4

ตัวชี้วัดของ กพร. : -

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของสถาบัน
2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน
3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในสถาบัน
4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน
5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น

-171เกณฑการประเมิน : เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน :
มีผลงานผานระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังตัวอยาง เชน ผลการดําเนินงานของ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คือ
1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของคณะ โดยคณะกรรมการ
บริหารคณะวิทยฯ มีทําหนาที่สรุปผลวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของคณะ เพื่อใช
เปนแนวทางในการจัดทําแผนกลยุทธของคณะ(8.2-1.1-R12)
2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของคณะ โดยแตละฝายวิเคราะห
ความตองการใชทรัพยากร เชน งานวิชาการวิเคราะหความตองการใชอาจารย บุคลากร แหลงฝก
ปฏิบัติงาน หองเรียน หองปฏิบัติการ (8.2-2.1-R12) งานบริการการศึกษา วิเคราะหความตองการใช
เจาหนาที่สนับสนุน การจัดจําหนายอาหาร การจัดสวัสดิการนักศึกษา การใหบริการหองสมุด หอง
คอมพิวเตอร และงบประมาณสนับสนุน (8.2-2.2-R12) โดยทุกฝายเสนอนําเขาพิจารณาหาขอสรุป
รวมกัน ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (8.2-2.3-R12)
3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในสถาบัน เชน การใชหองเรียน
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองปฏิบัติวิทยาศาสตร (8.2-3.1-R12) การใชอาจารยรวมกันระหวาง
คณะตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย (8.2-3.2-R12)
4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน เชน การใชเครื่องมือและ
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (8.2-4.1-R12)
การบรรลุเปาหมาย :
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 8.2 : มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน” ไวที่ระดับ 4 ขอแรก ตาม
เกณฑมาตรฐาน สกอ. (8.2–ป. –R 23)
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

-172รายการหลักฐาน :
8.2– 1.1 – R12 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของสถาบัน
8.2– 2.1 – R12 ผลวิเคราะหความตองการใชอาจารย บุคลากร แหลงฝกปฏิบัติงาน หองเรียน
หองปฏิบัติการ
8.2– 2.2 – R12 วิเคราะหความตองการใชเจาหนาที่สนับสนุน การจัดจําหนายอาหาร การจัด
สวัสดิการนักศึกษา การใหบริการหองสมุด หองคอมพิวเตอร และงบประมาณ
สนับสนุน
8.2– 2.3 – R12 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ /ผลสรุปการวิเคราะหความ
ตองการใชทรัพยากรภายในและภายนอกคณะ
8.2– 3.1 – R12 ตารางการใชหอ งเรียนและหองปฏิบัติการของศูนยตาง ๆ
8.2– 3.2 – R12 หนังสือเชิญอาจารยชวยสอน
8.2– 4.1 – R12 หนังสือขอความอนุเคราะหใชเครื่องมือและหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
8.2–ป. –R 23
เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 12

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
: มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เปาหมาย : ระดับ 7 ขอแรก
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวบงชี้ที่ 7.1
ตัวชี้วัดของ กพร. : เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับ
การพัฒนาของสถาบัน
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจาก
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการ
มีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพทีส่ อดคลองกับมาตรฐาน
การอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมิน
คุณภาพภายนอก

ตัวบงชี้ที่ 9.1

-1734. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใช
รวมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
เกณฑการประเมิน : เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 4 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
5 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน :
มีผลงานผานระดับ 6 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยอางอิงขอกําหนด มอก. ISO 9001 : 2000 ดังนี้
1.1 จัดทําเอกสารคุณภาพเกีย่ วกับระบบบริหารงานคุณภาพ ไดแก
1) คูมือคุณภาพ (Quality Manual) (9.1– 1.1 – R 23)
2) คูมือขั้นตอนการทํางาน (Procedure Manual) และคูมอื วิธีการปฏิบัติงาน
(Work Instruction) (9.1– 1.2 – R 23)
3) มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure)
(9.1– 1.3 – R 23)
4) เอกสารนโยบายคุณภาพ (Quality Policy) และวัตถุประสงคดานคุณภาพ
(Quality Objectives) (9.1– 1.4 – R 23)
5) เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ (9.1– 1.5 – R 23)
1.2 มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารโครงการระบบประกันคุณภาพการศึกษา
(9.1– 1.6 – R 23)
2) คณะกรรมการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา (9.1– 1.7 – R 23)
3) คณะกรรมการกิจกรรม 5 ส (9.1– 1.8 – R 23)

-1741.3 มีแผนปฏิบัติการ ประจําป งปม. 2550 ของสวนงานประกันคุณภาพ (9.1– 1.9 –
R 23) และแผนปฏิบัติการ ประจําป งปม. 2551 ของสํานักคุณภาพการศึกษา
(9.1– 1.10 – R 23)
2. มีการกําหนดนโยบายและเปาหมายคุณภาพ โดยอางอิง ขอกําหนด มอก. ISO 9001 :
2000 และเอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 รายตัวบงชี้ในแตละองคประกอบคุณภาพ ตาม
เกณฑมาตรฐานของ สกอ. และสมศ. โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารระดับสูงของ
มหาวิทยาลัย ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน และจายแจกใหกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของไดถือปฏิบัติ (9.1– 2.1 – R 23) โดยนําเอานโยบายและเปาหมายคุณภาพและ
เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 รายตัวบงชี้ในแตละองคประกอบคุณภาพ ไปใชในการ
กําหนดแผนกลยุทธ แลวออกแบบจัดทําโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งนําไปใชกํากับติดตามและ
ประเมินผล มีการนําแผนงานไปสูการปฏิบัติโดยเทียบกับเอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา
2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบคุณภาพ ของสถาบัน/กลุมสาขาวิชา
3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้และเกณฑคุณภาพ ที่สอดคลองกับมาตรฐานอุดมศึกษา
และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก เชน ใชมาตรฐาน
และตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นรวมกันระหวาง สกอ.และ สมศ. โดยมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมชีแ้ จงและ
ประกาศใชรายตัวบงชี้ขององคประกอบคุณภาพ ในโครงการอบรมผูตรวจประเมินระบบคุณภาพ
SAR ในหัวขอเรื่อง “การเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ อุดมศึกษา ประจําป
การศึกษา 2550” ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2550 ซึ่ง
กําหนดมาตรฐานตัวบงชี้เกณฑการประเมินของมหาวิทยาลัยฯ ใหครอบคลุมและสอดคลองกับ
เกณฑ 7 มาตรฐาน ของ สมศ. และ 9 องคประกอบคุณภาพ ของ สกอ. อีกทั้งบริบทและทิศ
ทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย (9.1– 3.1 – R 23) โดยครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอยาง
ครบถวนทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการจัดการศึกษา และผลผลิต ที่สามารถรองรับการประเมิน
คุณภาพโดย สมศ. สกอ. และหนวยงานอื่นๆ
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวนทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา ซึ่งมีการปฏิบัติงานดานระบบการประกัน
คุณภาพ 6 คณะ ในพื้นที่จัดการศึกษาทั้ง 4 ศูนย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โดยอางอิง ขอกําหนด มอก. ISO 9001 : 2000 ดังนี้
4.1 มีการประชุมผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 (9.1– 4.1 – R 23) เพื่อเตรียมความพรอมในการดําเนินงานดานระบบ
บริหารคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่ไดมกี ารปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารงานใหม เมื่อประมาณ
เดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ 2550

-1754.2 จัดทําแผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (9.1– 4.2 – R 23) และแผนการประชุม
ทบทวนของฝายบริหาร (9.1– 4.3 – R 23) ประจําปการศึกษา 2550 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
4.3 จัดทําโครงการสนับสนุนกิจกรรมดานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ฯ
ดังนี้
1) โครงการอบรมผูตรวจประเมินตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000
ณ บางกอก กอลฟ สปา รีสอรท จังหวัดปทุมธานี (9.1– 4.4 – R 23)
2) โครงการอบรมผูตรวจประเมินระบบคุณภาพ SAR ในหัวขอเรื่อง
“การเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ อุดมศึกษา ประจําป
การศึกษา 2550” ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จ.นนทบุรี (9.1– 4.5 – R 23)
3) โครงการฝกอบรมผูตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (9.1– 4.6 – R 23)
4) โครงการติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย ณ หองประชุม
237 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา
(9.1– 4.7 – R 23)
5) โครงการพัฒนาบุคลากรดานการประกันคุณภาพในหัวขอเรื่อง “โครงการ
ฝกอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ”
เพื่อการขยายผล (หลักสูตรที่ 2) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จังหวัดนนทบุรี (9.1– 4.8 – R 23)
6) โครงการพัฒนาบุคลากรดานการประกันคุณภาพ ในหัวขอเรื่อง โครงการ
ประชุมเตรียมความพรอมในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ประจําปการศึกษา 2550 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จังหวัดนนทบุรี (9.1– 4.9 – R 23)
7) โครงการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2550
ณ หองประชุมเจาพระยา อาคาร 5 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี (เขตใต) (9.1– 4.10 – R 23)
4.4 ตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพของ 6 คณะ ตามแผนการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายใน (IQA) ที่กําหนด และสรุปรายงานผลการตรวจติดตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
(9.1– 4.11 – R 23) เพื่อเสนอเขาสูวาระการประชุมทบทวนของฝายบริหารคุณภาพ (QMRC) ของ
มหาวิทยาลัย

-1764.5 มีการประชุมทบทวนของฝายบริหารคุณภาพ (QMRC) ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อ
พิจารณาผลการตรวจติดตามระบบการประกันคุณภาพภายในทั้ง 6 คณะ (9.1– 4.12 – R 23) หาก
พบวา คณะ/สาขาวิชา ใดมีผลการดําเนินงานที่ยังไมสอดคลองตามระบบบริหารคุณภาพ โดยอางอิง
ขอกําหนด มอก. ISO 9001 : 2000 ผูแทนฝายบริหารคุณภาพ (QMRC) จะมีหนังสือแจงให
คณบดี/หัวนาหนวยงาน ไดมีการแกไขขอบกพรองตางๆ ที่เกิดขึ้น (9.1– 4.13 – R 23) และสงผล
รายงานปฏิบัติการแกไขและปองกันที่ผานการรับรองจากคณะผุตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA)
ที่รับผิดชอบใหกับสํานักคุณภาพการศึกษา รับทราบและจัดเก็บขอมูลเพื่อรายงานผลแจงในที่
ประชุมทบทวนของฝายบริหารคุณภาพ (QMRC) ของมหาวิทยาลัย ตอไป
4.6 เตรียมกําหนดตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสาขาวิชา และระดับ
คณะ ประจําปการศึกษา 2550 ตามขอกําหนดของวงจรในการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพ
ภายใน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (9.1– 4.14 – R 23)
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานโดยมีการผนวกผลการ
ตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพของมหาวิทยาลัย จากคณะผูตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA)
ระดับคณะ/สถาบัน รวมทั้งผลการประเมินรายงานการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (ก.พ.ร.) มาไว
ในการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 และแผนงบประมาณเงินผลประโยชน (เงินรายได) ของมหาวิทยาลัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จากนั้นทุกหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเลือก
ออกแบบและกําหนดโครงการ/กิจกรรม ใหรองรับการนําไปสูความสําเร็จตามแตละมาตรการ เชน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สวนงานพัฒนาหลักสูตร ไดแก โครงการประชุมพัฒนา
ศักยภาพนักวิชาการโดยการใชฐานขอมูลเพื่อการสืบคนงานวิชาการ (9.1– 5.1 – R 17) โครงการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
หลักสูตรสมรรถนะวิชาชีพ (9.1– 5.2 – R 17) โครงการการประชุมพัฒนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
บุคลากรดานวิชาการ เรื่อง การจัดทําผลงานเพื่อเขาสูตําหนงวิชาการ (9.1– 5.3 – R 17) โครงการ
ประชุ ม พั ฒ นาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรด า นวิ ช าการ เรื่ อ งการพั ฒ นาหลั ก สู ต รให ไ ด
มาตรฐาน (9.1– 5.4 – R 17) โครงการการประชุมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เรื่องการบริหารมาตรฐานหลักสูตรรายวิชา (9.1– 5.5 – R 17) โครงการการประชุม
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรดานสังคมศาสตร เรื่องการบริหารมาตรฐานหลักสูตรรายวิชา (9.1– 5.6 –
R 17) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดการความรู เรื่องการวางแผนการสอน (9.1– 5.7 – R 16) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดการความรูเรื่อง การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส (9.1– 5.8 – R 16)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือขายการจัดการความรู (9.1– 5.9 – R 16) สถาบันวิจัยและพัฒนา
ไดแก โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจําปการศึกษา 2550 (9.1– 5.10 – R 15) และอื่นๆ

-1776. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใช
ร ว มกั น ทั้ ง ระดั บ บุ ค คล สาขาวิ ช า/คณะ และสถาบั น โดยสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดมีการจัดทําโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา (FIS)
เพื่อรองรับขอมูลพื้นฐานตางๆ ในการใชรวมกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ
(9.1– 6.1 – R 15)
การบรรลุเปาหมาย :
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 9.1 : มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา” ไวที่ระดับ 7 ขอแรก ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (9.1–ป. –R 23)
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน :
9.1– 1.1 –R 23 เอกสารคูมือคุณภาพ (Quality Manual)
9.1– 1.2 –R 23 คูมือขั้นตอนการทํางาน (Procedure Manual) และคูมือวิธีการปฏิบัติงาน
(Work Instruction)
9.1– 1.3 –R 23 มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure)
9.1– 1.4 –R 23 เอกสารนโยบายคุณภาพ (Quality Policy) และวัตถุประสงคดานคุณภาพ
9.1– 1.5 –R 23 เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ
9.1– 1.6 –R 23 คณะกรรมการบริหารโครงการระบบประกันคุณภาพการศึกษา
9.1– 1.7 –R 23 คณะกรรมการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา
9.1– 1.8 –R 23 คณะกรรมการกิจกรรม 5 ส
9.1– 1.9 –R 23 แผนปฏิบัติการ ประจําป งปม. 2550 ของสวนงานประกันคุณภาพ
9.1– 1.10 –R 23 แผนปฏิบัติการ ประจําป งปม. 2551 ของสํานักคุณภาพการศึกษา
9.1– 2.1 –R 23 บัญชีแจกจายเอกสารคุณภาพ (FM 10 - 03)
9.1– 3.1 –R 23 แบบฟอรมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2550
9.1– 4.1 – R 23 รายงานการประชุมการทบทวนของฝายบริหาร(FM 13 -05) ครั้งที่ 1/2550
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 ณ สํานักงานอธิการบดี ชั้น 3 หอง 1831
9.1– 4.2 – R 23 แผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) ประจําปการศึกษา 2550

-1789.1– 4.3 – R 23 แผนการประชุมทบทวนของฝายบริหาร (QMRC) ประจําปการศึกษา 2550
9.1– 4.4 – R 23 โครงการอบรมผูต รวจประเมินตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000
ณ บางกอก กอลฟ สปา รีสอรท จังหวัดปทุมธานี
9.1– 4.5– R 23 โครงการอบรมผูตรวจประเมินระบบคุณภาพ SAR ในหัวขอเรื่อง “การเขียน
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ อุดมศึกษา ประจําปการศึกษา
2550” ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จังหวัดนนทบุรี
9.1– 4.6– R 23 โครงการฝกอบรมผูตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9.1– 4.7– R 23 โครงการติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย ณ หองประชุม 237
อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา
9.1– 4.8– R 23 โครงการพัฒนาบุคลากรดานการประกันคุณภาพในหัวขอเรื่อง “โครงการ
ฝกอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ” เพื่อ
การขยายผล (หลักสูตรที่ 2) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จังหวัดนนทบุรี
9.1– 4.9– R 23 โครงการพัฒนาบุคลากรดานการประกันคุณภาพในหัวขอเรื่อง โครงการประชุม
เตรียมความพรอมในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําป
การศึกษา 2550 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ณ โรงแรม
นนทบุรี พาเลซ จังหวัดนนทบุรี
9.1– 4.10– R 23 โครงการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2550 ณ
หองประชุมเจาพระยา อาคาร 5 ชั้น 2 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี (เขตใต)
9.1– 4.11– R 23 สรุปสถานะของสิ่งที่ตองปฏิบัติการแกไข/ปองกัน (FM 11 - 08)
9.1– 4.12– R 23 รายงานการประชุมการทบทวนของฝายบริหาร(FM 13 -05) ครั้งที่ 2/2550
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2551 ณ สํานักงานอธิการบดี ชั้น 3 หอง 1831
9.1– 4.13– R 23 บันทึกขอความ เรื่อง ขอใหตรวจสอบแกไขขอบกพรอง (CAR) และแจง
ขอสังเกต (Obs.) ลงวันที่ 31 มกราคม 2551
9.1– 4.14– R 23 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสาขาวิชา/ระดับคณะ
ประจําปการศึกษา 2550 และตารางกําหนดตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับสาขาวิชา/ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2550
9.1– 5.1– R 17 โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิชาการโดยการใชฐานขอมูลเพื่อการสืบคน
งานวิชาการ
9.1– 5.2– R 17 โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่องฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการการจัดทําหลักสูตรสมรรถนะวิชาชีพ

-1799.1– 5.3– R 17

โครงการการประชุมพัฒนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรดานวิชาการ เรื่อง
การจัดทําผลงานเพื่อเขาสูตําหนงวิชาการ
9.1– 5.4– R 17 โครงการประชุมพัฒนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรดานวิชาการ เรื่องการ
พัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐาน
9.1– 5.5– R 17 โครงการการประชุมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เรื่อง การบริหารมาตรฐานหลักสูตรรายวิชา
9.1– 5.6– R 17 โครงการการประชุมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรดานสังคมศาสตร เรื่องการบริหาร
มาตรฐานหลักสูตรรายวิชา
9.1– 5.7– R 16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู เรื่องการวางแผนการสอน
9.1– 5.8– R 16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรูเรื่อง การออกแบบและพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส
9.1– 5.9– R 16 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือขายการจัดการความรู
9.1– 5.10– R 15 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจําปการศึกษา 2550
9.1– 6.10– R 16 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา (FIS)
9.1–ป. –R 23
เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 12

: มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแก
นักศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เปาหมาย : ระดับ 4 ขอแรก
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวชี้วัดของ กพร. : เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
2. มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูด า นการประกันคุณภาพไปใชกับ
กิจกรรมนักศึกษา
3. มีกลไกใหนักศึกษามีสว นรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
4. นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือ
โครงการนักศึกษา
5. นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 9.2

-1806. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษา
ดําเนินการ และในสวนทีน่ ักศึกษามีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของ
สถาบัน
7. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพที่เกีย่ วของกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 4 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
4 – 5 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
อยางนอย 6 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน :
จากผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีระบบและกลไก
การใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา ยังไมสามารถดําเนินการครบคลุมทั้ง
6 คณะ แตมีบางคณะไดดําเนินการ อาทิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลงาน
ผานระดับ 3 และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีผลงานผานระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน
สกอ. คือ
1. มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา เชน
1.1 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมีการถายทอดองคความรูใน
ระบบประกันคุณภาพในสวนของการปฐมนิเทศนักศึกษา และในสาขาวิชาการจัดการมีรายวิชา
Quality Management ที่สอนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ซึ่งถือไดวาเปนการถายทอดความรู มี
ทักษะและมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา (9.2– 1.1– R 11)
1.2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดมีการจัดแผนการดําเนินงานอบรม 5 ส แก
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรฯ ป 1 (9.2– 1.1– R 12) และจัดทําโครงการอบรม 5 ส แกนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรฯ ป 1 (9.2– 1.2– R 12) โดยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโครงการอบรม 5 ส
แกนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรฯ ป 1 (9.2– 1.3– R 12) หนังสือแจงอบรม 5 ส แกนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ป 1 (9.2– 1.4– R 12) มีนักศึกษาเขารับการอบรมตามรายชื่อ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ป 1 ที่เขารวมโครงการอบรม 5 ส (9.2– 1.5– R 12)
และมีการประเมินผลจากแบบประเมินโครงการอบรม 5 ส แกนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ป 1 (9.2– 1.6– R 12)
2. มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูด า นการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรมนักศึกษา
เชน

-1812.1 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดระบบใหทุกกิจกรรม หรือ
โครงการของนักศึกษา มีการประกันคุณภาพในสวนของการสงเสริม การพัฒนา การปรับปรุง
โครงการ/กิจกรรม ใหมีวัตถุ ประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จการจัดกิจกรรมและใหมีการวัดและ
ประเมินผลที่ตรงตามเจตนาของตัวบงชี้ เกณฑและคําอธิบาย (9.2– 2.1– R 11)
2.2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการ
ประกันคุณภาพ ไปใชกับกิจกรรมนักศึกษา เชน ไดมีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการอบรม 5 ส
หลังการอบรม 5 ส (9.2– 2.1– R 12) ใหนักศึกษานําความรูจากการอบรม 5 ส ไปใชกับกิจกรรม
นักศึกษา ตามรายชื่อนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรฯ ป 1 ที่เขารวมโครงการอบรม 5 ส
(9.2– 1.5– R 12)
3. มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน เชน
3.1 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการสงเสริมใหนักศึกษามีสวน
ร ว มในการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาโดยให จั ด ทํ า และสรุ ป ผลการประเมิ น โครงการเพื่ อ การ
วิเคราะห ประมวลผลและรายงานผล (Report) เปนระบบ Common Data Set สําหรับรายงาน
สมศ. และ สกอ. (9.2– 3.1– R 11)
3.2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการสงเสริมใหนกั ศึกษามีสวนรวมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน เชน มติที่ประชุมคณะกรรมการอบรม 5 ส หลังการอบรม
5 ส ใหนักศึกษามีสวนรวมในการทํากิจกรรม 5 ส ได (9.2– 3.1– R 12)
4. นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการ
นักศึกษา เชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดกิจกรรมโครงการวันวิทยาศาสตร (9.2– 4.1–
R 12) นักศึกษาไดนําความรูจากการอบรม 5 ส มาใชในกิจกรรมดวยตามมติที่ประชุมของ
คณะกรรมการอบรม 5 ส
การบรรลุเปาหมาย :
บรรลุ เปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 9.2 : มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา”
ไวที่ระดับ 4 ขอแรก ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (9.2–ป. –R 23)
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
2 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

-182รายการหลักฐาน :
9.2– 1.1– R 11 ลักษณะรายวิชาและโครงการสอนรายวิชา Quality Management ที่บงชี้ให
ทราบวาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหความรูและทักษะดาน
การประกันคุณภาพแกนักศึกษา
9.2– 2.1– R 11 ตัวอยางกิจกรรมหรือโครงการที่นักศึกษาดําเนินการ
9.2– 3.1– R 11 การจัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรมหรือโครงการ
9.2– 1.1– R 12 แผนการดําเนินงานอบรม 5 ส แกนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรฯ ป 1
9.2– 1.2– R 12 โครงการอบรม 5 ส แกนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรฯ ป 1
9.2– 1.3– R 12 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโครงการอบรม 5 ส แกนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรฯ
ป 1
9.2– 1.4– R 12 หนังสือแจงอบรม 5 ส แกนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรฯ ป 1
9.2– 1.5– R 12 รายชื่อนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรฯ ป 1 ที่เขารวมโครงการอบรม 5 ส
9.2– 1.6– R 12 แบบประเมินโครงการอบรม 5 ส แกนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรฯ ป 1
9.2– 2.1– R 12 มติที่ประชุมคณะกรรมการอบรม 5 ส หลังการอบรม 5 ส
9.2– 3.1– R 12 ใหขอมูลเดียวกับรายการหลักฐาน (9.2– 2.1– R 12)
9.2– 4.1– R 12 โครงการวันวิทยาศาสตร
9.2–ป. –R 23
เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 12

ตัวบงชี้ที่ 9.3
: ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เปาหมาย : ระดับ 4 ขอแรก
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวบงชี้ที่ 7.2
ตัวชี้วัดของ กพร. : ตัวชี้วัดที่ 7
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะและสถาบันอยางตอเนื่อง
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
และสาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด
4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงาน
อยางตอเนือ่ ง

-1835. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพทีห่ นวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทํา
แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ
เกณฑการประเมิน : เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
อยางนอย 4 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน :
มีผลงานผานระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/
สถาบัน อยางตอเนื่อง เชน มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา (9.3– 1.1 – R 23) และคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา (9.3– 1.2 – R 23) มาตั้งแตงปการศึกษา 2548 – 2550 (แกไขป 2548) รวมทั้งมีการจัด
โครงการสงเสริมสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อถายทอดแลกเปลี่ยนองคความรู
ในระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง อาทิ
การเปลี่ยนแปลงเกณฑมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. ในโครงการฝกอบรมผูตรวจ
ประเมิ น คุ ณ ภาพ (SAR) ในหั ว ข อ เรื่ อ ง การเขี ย นรายงานการประเมิ น ตนเอง (SAR) ประจํ า ป
การศึกษา 2550 (9.3– 1.3 – R 23) และโครงการพัฒนาบุคลากรดานการประกันคุณภาพในหัวขอ
เรื่อง “โครงการฝกอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ” เพื่อการ
ขยายผล (หลักสูตรที่ 2) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (9.3– 1.4 – R 23)
เพื่อใหคณาจารยไดมีความรู ความเขาใจ ทักษะ และมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา
สงเสริมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ ใหมีความเขมแข็ง
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน โดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของสถาบัน เชน การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตามที่อธิบายไวในคูมือคุณภาพ (QM) ISSUE 1 วันที่บังคับใช
1 พ.ค. 2549 (9.3– 2.1 – R 23) โดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยฯ
กลาวคือ มีการกําหนดเปนเอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550
ตามรายตัวบงชี้ของ
องคประกอบคุณภาพ ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. และสมศ. ที่พิจารณาจากผลการประเมินของ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2549 ระดับคณะ/สถาบัน และการประชุม
รวมกันของคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อกําหนดเปาหมาย
(KPI) ของรายตัวบงชี้ขององคประกอบคุณภาพ ใชเปน Baseline Data (9.3– 2.2 – R 23) เพื่อนําสู

-184การปฏิบัติงาน ตอไป อีกทั้งมหาวิทยาลัยฯ ไดมีการจัดตั้งหนวยงานสํานักคุณภาพการศึกษา
(Office of Educational Quality) มีฐานะเทียบเทากอง ขึ้นเพื่อเปนการสรางระบบและกลไกในการ
ควบคุม ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย
และระดับคุณภาพตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยกําหนดกรอบภาระหนาที่อยู 3 ดาน คือ ฝาย
พัฒนาคุณภาพ (Quality Development) ฝายประกันคุณภาพ (Quality Assurance) และฝาย
สารสนเทศการศึกษา (Educational Information) ที่ใชเปนระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียน
การสอน และการวิจัย โดยสามารถเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน (9.3– 2.3 – R 23)
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอตนสังกัด หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
และสาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด อาทิ มีการเผยแพรเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ปการศึกษา 2549 ใหกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (9.3– 3.1 –R 23 และ 9.3–
3.2 –R 23) มีการเผยแพรใหกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 แหง (9.3– 3.3 –R 23)
เสนอสรุปรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2549 ใหสภามหาวิทยาลัย เพื่อ
รับทราบ (9.3– 3.4 –R 23) และเผยแพรรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2549
ในเว็บไซตของมหาวิทยาลัยฯ
4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงาน อยางตอ
เนื่อง โดยผนวกผลการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพของมหาวิทยาลัย จากคณะผูตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน (IQA) ระดับคณะ/สถาบัน รวมทั้งผลการประเมินรายงานการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองฯ (ก.พ.ร.) มาไวในการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และแผนงบประมาณเงินผลประโยชน (เงิน
รายได) ของมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
จากนั้นทุกหนวยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเลือก ออกแบบและกําหนดโครงการ/กิจกรรม ใหรองรับการนําไปสู
ความสํ า เร็ จ ตามแต ละมาตรการ เช น สํา นั ก สง เสริ มวิช าการและงานทะเบี ย น สว นงานพั ฒ นา
หลักสูตร ไดแก โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิชาการโดยการใชฐานขอมูลเพื่อการสืบคน
งานวิชาการ (9.3– 4.1 – R 17) โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เรื่อง ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําหลักสูตรสมรรถนะวิชาชีพ (9.3– 4.2 – R 17) โครงการการ
ประชุมพัฒนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรดานวิชาการ เรื่อง การจัดทําผลงานเพื่อเขาสูตําหนง
วิชาการ (9.3– 4.3 – R 17) โครงการประชุมพัฒนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรดานวิชาการ
เรื่องการพัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐาน (9.3– 4.4 – R 17) โครงการการประชุมพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่องการบริหารมาตรฐานหลักสูตรรายวิชา (9.3– 4.5 –
R 17) โครงการการประชุมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรดานสังคมศาสตร เรื่องการบริหารมาตรฐาน

-185หลักสูตรรายวิชา (9.3– 4.6 – R 17) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู เรื่องการวางแผนการสอน (9.3– 4.7 – R 16) โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการจัดการความรูเรื่อง การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส
(9.3– 4.8 – R 16) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือขายการจัดการความรู (9.3– 4.9 – R 16)
สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแก โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจําปการศึกษา 2550 (9.3– 4.10
– R 15) และอื่นๆ
การบรรลุเปาหมาย :
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 9.3 : ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ” ไวที่ระดับ 4 ขอแรก
ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (9.3–ป. –R 23)
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน :
9.3– 1.1 – R 23 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการระบบประกันคุณภาพการศึกษา
9.3– 1.2 – R 23 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา
9.3– 1.3 – R 23 โครงการฝกอบรมผูตรวจประเมินคุณภาพ (SAR) ในหัวขอเรื่อง การเขียน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2550
9.3– 1.4 – R 23 โครงการพัฒนาบุคลากรดานการประกันคุณภาพในหัวขอเรื่อง “โครงการ
ฝกอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ” เพื่อ
การขยายผล (หลักสูตรที่ 2) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
9.3– 2.1 – R 23 คูมือคุณภาพ (QM) ISSUE 1 วันที่บังคับใช 1 พ.ค. 2549
9.3– 2.2 – R 23 Print out แบบฟอรมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2550
9.3– 2.3 – R 23 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 161/2551 เรื่องแตงตั้ง
ขาราชการใหปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสํานักคุณภาพการศึกษา
9.3–3.1 – R 23 หนังสือที่ ศธ 0585.10/1545 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง
ขอสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2549
9.3–3.2 – R 23 Print out รายงานประจําปทเี่ ปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ของ
สถาบันอุดมศึกษา จากสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา

-1869.3–3.3 – R 23

หนังสือที่ ศธ 0585.10/1761 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง
ขอสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปงบประมาณ 2550
9.3–3.4 – R 23 บันทึกที่ ศธ 0585.10/967 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง การนําเอกสารรายงานประเมินตนเอง
(SAR) ป 2549 จํานวน 50 เลม เพื่อนําเขาสภามหาวิทยาลัย
9.3– 4.1– R 17 โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิชาการโดยการใชฐานขอมูลเพื่อการสืบคน
งานวิชาการ
9.3– 4.2– R 17 โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่องฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการการจัดทําหลักสูตรสมรรถนะวิชาชีพ
9.3– 4.3– R 17 โครงการการประชุมพัฒนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรดานวิชาการ เรื่อง
การจัดทําผลงานเพื่อเขาสูตําหนงวิชาการ
9.3– 4.4– R 17 โครงการประชุมพัฒนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรดานวิชาการ เรื่องการ
พัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐาน
9.3– 4.5– R 17 โครงการการประชุมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เรื่อง การบริหารมาตรฐานหลักสูตรรายวิชา
9.3– 4.6– R 17 โครงการการประชุมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรดานสังคมศาสตร เรื่องการบริหาร
มาตรฐานหลักสูตรรายวิชา
9.3– 4.7– R 16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู เรื่องการวางแผนการสอน
9.3– 4.8– R 16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรูเรื่อง การออกแบบและพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส
9.3– 4.9– R 16 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือขายการจัดการความรู
9.3– 4.10– R 15 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจําปการศึกษา 2550
9.3– ป. –R 23 เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 12

-187องคประกอบที่ 10 อัตลักษณของสถาบันครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพ
: รอยละของหลักสูตรปริญญาตรีดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอหลักสูตร
ปริญญาตรีที่เปดสอนทั้งหมด
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
เปาหมาย : รอยละ 70
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวชี้วัดของ กพร. : เกณฑการประเมิน : เกณฑของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ตัวบงชี้ที่ 10.1

คะแนน 1

คะแนน 2

รอยละ 1 - รอยละ 59

รอยละ 60 - รอยละ 69

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 70

ผลการดําเนินงาน :
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยฯ มีจาํ นวนหลักสูตรปริญญาตรีดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ที่เปดสอนทั้งสิ้น 54 สาขาวิชา เปนหลักสูตรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 42
สาขาวิชาและหลักสูตรดานอื่นๆ 12 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 77.77
การบรรลุเปาหมาย :
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดเปาหมาย
ของ “ตัวบงชี้ที่ 10.1 : รอยละของหลักสูตรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอหลักสูตรที่เปดสอน
ทั้งหมด” ไวที่ รอยละ 70 ตามเกณฑของมหาวิทยาลัยฯ (10.1–ป. –R 23)
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน :
10.1– 1.1– R 09 -14 แผนการเรียนของสาขาที่เปดสอน ทั้ง 6 คณะ
10.1– 1.2– R 17 หลักฐานการอนุมัติใชหลักสูตรที่เปดสอน
10.1– ป. –R 23
เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละ
องคประกอบคุณภาพ หนา 13

-188ตัวบงชี้ที่ 10.2 : จํานวนงานวิจัยที่เนนพัฒนาความรู ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เปาหมาย : รอยละ 15 - 19
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวชี้วัดของ กพร. : เกณฑการประเมิน : เกณฑของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คะแนน 1

คะแนน 2

1 - 14 เรื่อง

15 - 19 เรื่อง

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ
20 เรื่อง

ผลการดําเนินงาน :
1. มหาวิทยาลัยฯ มีโครงการวิจัยใหมที่มแี ผนจะดําเนินการใหแลวเสร็จในปงบประมาณ
พ.ศ.2550 เพือ่ ใหพรอมถายทอดเทคโนโลยีได จํานวนรวมทั้งสิ้น 11 โครงการ ดังนี้
- โครงการที่ 1 การวิจยั ประดิษฐและถายทอดเทคโนโลยีโครงตรึงกระดูกนอกกาย
- โครงการที่ 2 การใชน้ําผักดองปองกันโรคทองรวง และเพิ่มสมรรถภาพในการ
ผลิตในลูกสุกร
- โครงการที่ 3 การศึกษาการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานในระบบปดแบบเทคโนโลยี
ชีวภาพ และระบบการหมุนน้ํากลับมาใชใหมแบบอะควาโปนิค
- โครงการที่ 4 การปรับปรุงการแยกน้ําออยใสดวยเครื่องกรองแบบฟวเตอรเพรส
- โครงการที่ 5 เทคโนโลยีการผลิตโสนเพื่อเปนวัตถุดบิ ในการทําดอกไมประดิษฐ
- โครงการที่ 6 ระบบผลิตพลังงานไฟฟาพรอมจัดระบบพลังงานเหลือใชดวย
พลังงานธรรมชาติโดยใชสารทําความเย็นเปนตัวกลาง
- โครงการที่ 7 การสาธิตระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยสําหรับเกษตรกร
ผูเลี้ยงกุง
- โครงการที่ 8 การออกแบบและสรางโรงงานผลิตไวนผลไมขนาดเล็ก เพื่อถายทอด
เทคโนโลยีแกชุมชน
- โครงการที่ 9 งานวิจยั สิ่งประดิษฐและถายทอดเทคโนโลยีเครื่องดึงในงานกายภาพ
บําบัด
- โครงการที่ 10 การประยุกตใชตูสีฝดขาวสนามไฟฟากับโรงสีขาว
- โครงการที่ 11 การสรางตนแบบบรรจุภณ
ั ฑมาตรฐานสินคาชุมชนประเภทหัตถกรรม
และศิลปะประดิษฐ

-1892. มหาวิทยาลัยมีโครงการวิจัยใหมเพื่อสรางองคความรูที่มีแผนจะดําเนินการใหแลวเสร็จ
ในปงบประมาณ พ.ศ.2550 จํานวนรวมทั้งสิ้น 13 โครงการ ดังนี้
- โครงการที่ 1 การใชประโยชนจากหัวและกางจากกระบวนการผลิตปลาทูนา
กระปองในการทําผงโรยขาวสําเร็จรูป
- โครงการที่ 2 การควบคุมระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบเชือ่ มตอเขา
ระบบตามเงื่อนไขของอัตรา TOU
- โครงการที่ 3 การใชน้ํามันหอมระเหยปองกันกําจัดดวงถัว่ เขียว
- โครงการที่ 4 ฟารมลมขนาดยอมบนถนนรถยนต
- โครงการที่ 5 การใชน้ํามันหอมระเหยคลุกเมล็ดและราดดินควบคุมเชือ้ Sclerotium
rolfsii Sacc สาเหตุโรคกลาเนาของมะเขือเทศ
- โครงการที่ 6 การใชหอยเชอรี่ปนในอาหารนกกระทาไข
- โครงการที่ 7 ระบบผลิตไฟฟาแบบผสมผสานจากพลังงานแสงอาทิตยและ
พลังงานลมขนาดเล็กเพื่อวัตถุประสงคทางการศึกษา
- โครงการที่ 8 การวิจยั จุดเสียในงานหลอโลหะประเภทไมใชเหล็กและการแกไข
- โครงการที่ 9 การพัฒนาความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
ในจังหวัดสุพรรณบุรี
- โครงการที่ 10 บัลลาสตอิเล็กทรอนิคสสําหรับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต ชนิดกระตุน
ตัวเองที่มีประสิทธิภาพสูง
- โครงการที่ 11 บัลลาสตอิเล็กทรอนิคสสําหรับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต ชนิดโคม
หลอดคู
- โครงการที่ 12 การเพิ่มมูลคาผลผลิตตะไครโดยการสกัดน้ํามันหอมระเหย
- โครงการที่ 13 การศึกษาสมบัติทางแมเหล็กและความเขมขนของปริมาณโลหะหนัก
ในตะกอนทองน้ําของแมน้ําทาจีนบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี
3. คิดเปนจํานวนงานวิจัยทีเ่ นนพัฒนาการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโลยีที่ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณวิจัย ในปงบประมาณ พ.ศ.2550 จํานวนรวมทั้งสิ้น 24 โครงการ
การบรรลุเปาหมาย :
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 10.3 : จํานวนงานวิจัยที่เนนพัฒนาการเรียนรู ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” ไวที่
จํานวน 15 – 19 เรื่อง ตามเกณฑของมหาวิทยาลัยฯ (10.2–ป. –R 23)

-190การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
3 คะแนน
รายการหลักฐาน :
10.2– 1.1 – R 15
10.2– 1.2 – R 15
10.2– 1.3 – R 15
10.2– ป. – R 23

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

รายชื่อโครงการวิจัยในปงบประมาณ พ.ศ.2550 ที่อยูระหวางดําเนินการ
สรุปผลขั้นตอนความสําเร็จของโครงการวิจัยแตละโครงการ
รายงาน ก.พ.ร ปงบประมาณ 2550 ตัวชี้วัดที่ 3.1.5 และตัวชีว้ ัดที่ 3.1.6
เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 13

ตัวบงชี้ที่ 10.3 : จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน
ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวชี้วัดของ กพร. : เกณฑการประเมิน : เกณฑของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คะแนน 1
จํานวนเฉลี่ย
1 - 59 ชั่วโมง

คะแนน 2
จํานวนเฉลี่ย
60 - 69 ชั่วโมง

คะแนน 3
จํานวนเฉลี่ยมากกวา
หรือเทากับ 70 ชั่วโมง

ผลการดําเนินงาน :
ในปงบประมาณ พ.ศ.2550 อาจารยประจําของมหาวิทยาลัย จํานวน 575 คน ไดใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน
ประเทศชาติ และนานาชาติ มีจํานวนชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 46,862 ชั่วโมง คิดเปนจํานวนเฉลี่ย
81.49 ชั่วโมง

-191การบรรลุเปาหมาย :
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 10.3 : จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตอ
อาจารยประจํา ” ไวที่จํานวนเฉลี่ย ≥ 80 ตามเกณฑของมหาวิทยาลัยฯ (10.3–ป. –R 23)
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน :
10.3– 1.1– R 17 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (ก.พ.ร) ประจําปงบประมาณ
2550 รายตัวชี้วัดที่ 4.3.2
10.2–ป. –R 23 เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 13

ตัวบงชี้ที่ 10.4 : ความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ เครื่องมือ และครุภณ
ั ฑ
การศึกษาของแตละกลุมสาขาวิชา
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เปาหมาย : ระดับ 4 ขอแรก
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวชี้วัดของ กพร. : เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีนโยบายของสถาบัน/กลุมสาขาวิชา เกี่ยวกับงบประมาณเพื่อพัฒนาอุปกรณ
เครื่องมือ และครุภณ
ั ฑใหทันสมัย
2. มีแผนการจัดหาอุปกรณ เครื่องมือ และครุภัณฑการศึกษา
3. มีการดําเนินงานตามแผนการจัดหาอุปกรณ เครื่องมือ และครุภณ
ั ฑการศึกษา
4. มีการประเมินผลการใชอุปกรณ เครื่องมือ และครุภณ
ั ฑการศึกษา
5. มีการปรับปรุงวิธีการพัฒนาดานจัดหาอุปกรณ เครือ่ งมือ และครุภัณฑ
การศึกษาทดทนของเดิม

-192เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน :
มีผลงานผานระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน มหาวิทยาลัย เชน
1. มีนโยบายของสถาบัน/กลุมสาขาวิชา เกี่ยวกับงบประมาณเพื่อพัฒนาอุปกรณ เครื่องมือ
และครุภัณฑใหทันสมัย (10.4 - 1.1 - R11) และ (10.4–1.1–R14)
2. มีแผนการจัดหาอุปกรณ เครื่องมือ และครุภัณฑการศึกษา (10.4–2.1–R11) และ
(10.4–2.1–R14)
3. มีการดําเนินงานตามแผนการจัดหาอุปกรณ เครื่องมือ และครุภัณฑการศึกษา (10.4–
3.1–R11) และ (10.4–3.1–R14)
4. มีการประเมินผลการใชอุปกรณ เครื่องมือ และครุภณ
ั ฑการศึกษา (10.4–4.1–R11)
5. มีการปรับปรุงวิธีการพัฒนาดานจัดหาอุปกรณ เครือ่ งมือ และครุภัณฑ การศึกษาทดทน
ของเดิม (10.4–5.1–R11)
การบรรลุเปาหมาย :
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 10.4 : ความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ เครื่องมือ และครุภัณฑการศึกษา
ของแตละกลุมสาขาวิชา” ไวที่ระดับ 4 ขอแรก ตามเกณฑของมหาวิทยาลัยฯ (10.4–ป. –R 23)
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
3 คะแนน
รายการหลักฐาน :
10.4–1.1–R11
10.4–2.1–R11
10.4–3.1–R11
10.4–4.1–R11
10.4–5.1–R11

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

นโยบายดานงบประมาณ
แบบสํารวจความตองการตามแผนโครงการประจําป
คณะกรรมการดําเนินงานแตละโครงการ
แบบประเมินความพึงพอใจ
ใบแจงซอมครุภัณฑ

-19310.4–1.1–R14
10.4–1.2–R14
10.4–1.3–R14
10.4– ป.–R 23

เอกสารการจัดทําโครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการทางภาษา
เอกสารการจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. 2550
เอกสารการเบิก – จายเงินงบประมาณประจําปในการจัดหาอุปกรณ เครื่องมือ
และครุภณ
ั ฑการศึกษา
เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 13

ตัวบงชี้ที่ 10.5 : รอยละของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ที่เนนโครงการสหกิจศึกษาตอหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ที่เปดสอนทั้งหมด
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เปาหมาย : รอยละ 100
ตัวบงชี้ของ สมศ. : ตัวชี้วัดของ กพร. : เกณฑการประเมิน : เกณฑของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คะแนน 1

คะแนน 2

รอยละ 1 - รอยละ 69

รอยละ 70 - รอยละ 84

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 85

ผลการดําเนินงาน :
1. หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยฯ เปดสอน ระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา 2550 มีจํานวน
รวมทั้งสิ้น 37 หลักสูตร ประกอบดวยหลักสูตรในคณะตางๆ ดังนี้
คณะ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
คณะศิลปศาสตรประยุกต
รวม

จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน
ระดับปริญญาตรี มีโครงการสหกิจฯ
11
11
7
7
7
7
4
4
6
6
2
2
37
37

-1942. หลักสูตรในระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยฯ เปดสอนในปการศึกษา พ.ศ. 2550 ผาน
การอนุมัติ/รับรอง โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งเปนหลักสูตรที่เนน
โครงการสหกิจศึกษา จํานวน 37 หลักสูตร
2. คิดเปนรอยละของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ที่เนนโครงการสหกิจศึกษาตอหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ที่เปดสอนทั้งหมด เทากับ 100
การบรรลุเปาหมาย :
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 10.6 : รอยละของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ที่เนนโครงการสหกิจศึกษาตอหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ที่เปดสอนทั้งหมด” ไวที่ รอยละ 100 ตามเกณฑของมหาวิทยาลัยฯ
(10.5–ป. –R 23)
การประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
3 คะแนน
รายการหลักฐาน :
10.5– 1.1 – R 17
10.5– 1.2 – R 17
10.5– 1.3 – R 17
10.5– ป. – R 23

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

เอกสารจาก สกอ. เกี่ยวกับหลักสูตรที่ไดรับการรับรอง
รายการหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปดสอน
รายงาน ก.พ.ร ปงบประมาณ 2550 ตัวชี้วัดที่ 22
เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ หนา 13
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สวนที่ 3 สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา

บทสรุปผูบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐภายใตการ
กํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดอยูใน
กลุมสถาบันการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม ซึ่งเปนกลุมสถาบันอุดมศึกษาที่ไดปฏิบัติพันธกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา โดยการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปน
สวนใหญ ผลิตบัณฑิตระดับสูงในบางสาขาวิชาและเนนการพัฒนาสังคม โดยการประยุกตความรู
เพื่อบริการวิชาการ/วิชาชีพแกสังคม ในสวนการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ ไดมีการจัดตั้ง
สํานักคุณภาพการศึกษา (Office of Educational Quality) ขึ้น เพื่อเปนการสรางระบบและกลไกใน
การควบคุม ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ใหเปนไปตามนโยบาย
เป า หมายและระดั บ คุ ณ ภาพตามเกณฑ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และจัดทํารายงานประจําปที่
เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและ
เปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อีกทั้งเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) ตอไป
จากผลการดําเนินงานในการจัดการศึกษา ประจําปการศึกษา 2550 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตั้งแต 1 มิถุนายน 2550 ถึง 31 พฤษภาคม 2551 ที่ผานมานั้น
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได ดํ า เนิ น งานระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน ตามคู มื อ การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ได
ประกาศใชเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2550 ณ โรงแรมมิราเคิล แกนด กรุงเทพฯ อยางตอเนื่องในทุก
ขั้นตอน และมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2550 ทั้งในระดับ
คณะ/สถาบัน เพื่อพัฒนาการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาใหมีคุณภาพสูระดับสากล ซึ่งมีผลสรุป
จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ที่ไดจัดทําขึ้น ดังนี้
1. สรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน คาคะแนนเฉลี่ย 2.53
อยูในเกณฑระดับ ดีมาก
- องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
คาเฉลี่ย 2.00 อยูในเกณฑระดับ พอใช
- องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน คาเฉลี่ย 2.25 อยูในเกณฑระดับ ดี

-196- องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิสิตนักศึกษา คาเฉลี่ย 3.00
อยูในเกณฑระดับ ดีมาก
- องคประกอบที่ 4 การวิจยั คาเฉลี่ย 2.50 อยูในเกณฑระดับ ดี
- องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม คาเฉลี่ย 2.60
อยูในเกณฑระดับ ดีมาก
- องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คาเฉลี่ย 3.00
อยูในเกณฑระดับ ดีมาก
- องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดาร คาเฉลี่ย 2.67
อยูในเกณฑระดับ ดีมาก
- องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ คาเฉลี่ย 3.00
อยูในเกณฑระดับ ดีมาก
- องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ คาเฉลี่ย 2.67
อยูในเกณฑระดับ ดีมาก
- องคประกอบที่ 10 อัตลักษณของสถาบันครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณาพ
คาเฉลี่ย 2.50 อยูในเกณฑระดับ ดี
2. ผลคะแนนดานกระบวนการขององคประกอบคุณภาพ
- ปจจัยนําเขา คาเฉลี่ย 1.87 อยูในเกณฑระดับ พอใช
- กระบวนการ คาเฉลี่ย 2.90 อยูในเกณฑระดับ ดีมาก
- ผลผลิต
คาเฉลี่ย 2.23 อยูในเกณฑระดับ ดี
มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีความมุงมั่นในการพัฒนาการศึกษาและ
มาตรฐานการศึกษา ในทุกๆ ดานใหมีคุณภาพ โดยเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนไดมีสวนรวมใน
การปฏิบัติภารกิจใหบังเกิดผลตามนโยบาย แผนงาน และเปาหมายที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพและตัวบงชี้ที่ไดกําหนดไว อีกทั้งจัดใหมีการตรวจติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง
ทุกปการศึกษา และไดมีการพิจารณาแนวทางดาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ ใน
แตละรายองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน ดังนี้
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
1. บุคลากร คณาจารย ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ 1. ควรมีการประชาสัมพันธ ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงคและแผนงานของคณะ/สถาบัน
มีสวนรวมในการกําหนดปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงคและแผนงานของคณะ/สถาบัน
ใหบุคลากรไดทราบอยางทั่วถึง
2. มีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของ
การบริหารการศึกษา
3. มีขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับการปฏิบัติ
ไวเปนลายลักษณอักษรในทุกกระบวนการ

จุดที่ควรพัฒนา
1. วิเคราะหปรับปรุงกลยุทธแผนการดําเนินงาน
2. บุคลากรสวนมากยังขาดความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับเปาหมายตัวบงชี้ในการปฏิบัติงาน

แนวทางแกไข
1. ควรจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับกลยุทธ
แผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
2. ควรมีการอบรมสัมมนาใหความรูบุคลากร
เกี่ยวกับเปาหมายตัวบงชี้ในการปฏิบัติงาน

-198องคประกอบที่ 2 การจัดการเรียนการสอน
1.

2.

3.
4.

1.
2.
3.
4.

จุดแข็ง
แนวทางเสริม
มีระบบและกลไกพัฒนาหลักสูตรใหได
1. .ใหชุมชนทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิที่
มาตรฐาน โดยมีการประกันคุณภาพหลักสูตร
เชี่ยวชาญ มีสวนรวมในการถายทอดองค
ครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ความรูใหแกผูเรียนอยางสม่ําเสมอ
การจัดการเรียนการสอน มีรูปแบบที่
2. จัดภาระงานใหอาจารยปฏิบัติอยางเหมาะสม
หลากหลายโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญและมีการ
เพื่อมีเวลาในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
ประเมินผลที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรู
โดยอิงพัฒนาการของผูเรียน
มีความรวมมือกับหนวยงาน ชุมชน และ
บุคคลภายนอกในการจัดการเรียนการสอน
บุคลากรมีศักยภาพพรอมที่จะรับการพัฒนา
จุดที่ควรพัฒนา
สัดสวนของอาจารยตอนักศึกษายังไมเปน
ไปตามเกณฑมาตรฐานกําหนด
จํานวน คุณวุฒิ และตําแหนงทางวิชาการ
ไมเปน ตามเกณฑมาตรฐานกําหนด
ควรกําหนดใหอาจารยผูสอนทําการวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
สงเสริมผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐของนักศึกษาใหมีการเผยแพร
ในระดับชาติและนานาชาติ

1.

2.

3.

4.

แนวทางแกไข
ควรสรรหาและคัดเลือกอาจารยที่มีคุณวุฒิ
และจํานวนใหสอดคลองตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร
อบรมพัฒนาอาจารยใหมีความรู ความสามารถ
และทักษะดานวิชาการเพื่อปรับปรุงตําแหนง
ทางวิชการ
จัดอบรมใหความรูอาจารยเกี่ยวกับงานวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
อยางตอเนื่อง
มีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาทุกระดับ
ไดรับทราบนโยบายสงเสริมผลงานวิจัย
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐเพื่อเผยแพรใน
ระดับชาติและนานาชาติ

-199องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
จุดแข็ง
1. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่
เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
2. มีการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค

แนวทางเสริม
1. อบรมใหความรูนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรม/
โครงการที่เสริมสรางศักยภาพของบัณฑิต
ที่พึงประสงค

จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางแกไข
1. การจัดทําฐานขอมูลศิษยเกา ในการสราง
1. จัดทําโครงการความรวมมือระหวางศิษยเกา
ความสัมพันธและเครือขายระหวางคณะ/
ในดานการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ
สถาบันกับศิษยเกาที่สามารถสรางชื่อเสียงใน 2. จัดหางบประมาณสนับสนุนกิจกรรม/
ระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อประโยชนใน
โครงการดานพัฒนานักศึกษา อยางเพียงพอ
การพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ
2. ควรสงเสริมกิจกรรม/โครงการ ที่นักศึกษาเปน
ผูจัดทําในรูปของสโมสรหรือองคกรนักศึกษา
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
1. มีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยจากภายใน
1. จัดหาแหลงทุนวิจัย ทั้งจากภายในและ
สถาบันอยางเพียงพอ
ภายนอกสถาบัน ใหแกนักวิจัยอยางเพียงพอ
2. มีนักวิจัย ที่มีความรูหลากหลาย
2. สนับสนุนงานวิจัยเปนสวนหนึ่งของการ
3. มีการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน
ปฏิบัติราชการปกติ เพื่อใชประเมินความดี
ภายนอก
ความชอบ
จุดที่ควรพัฒนา
1. งานวิจัยที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
ภายนอกสถาบัน ยังมีจํานวนนอย
2. การเผยแพรงานวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติ ยังมีจํานวนนอยมาก

แนวทางแกไข
1. สงเสริมใหนักวิจัยสงโครงการวิจัยเพื่อขอ
งบประมาณจากภายนอก ใหเพิ่มมากขึ้น
2. จัดหาเวทีสนับสนุนใหนักวิจัยไดมีโอกาส
เผยแพรผลงานในระดับชาติและนานาชาติ

-200องคประกอบที่ 5 การใหบริการวิชาการ
จุดแข็ง
1. มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ในการ
ใหบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม
ทองถิ่น
2. มีการใหบริการวิชาการที่สามารถตอบสนอง
ความตองการของชุมชนและสังคมทองถิ่น
ไดเปนอยางดี
3. มีงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ

แนวทางเสริม
1. สงเสริมใหอาจารยและนักศึกษารวมกัน
ใหบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม
ทองถิ่น
2. จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ เพื่อสนับสนุน
โครงการ/กิจกรรม ใหบริการทางวิชาการ

จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางแกไข
1. การประชาสัมพันธเกี่ยวกับงานใหบริการ
1. สํารวจความตองการในการรับบริการและ
วิชาการ
จัดทําการประชาสัมพันธ โดยผานทาง
2. ฐานขอมูลความเชื่อมโยงการบริการวิชาการสู
เว็บไซตของมหาวิทยาลัยฯ หรือแผนพับ
ชุมชนและสังคม
2. จัดทําระบบฐานขอมูลในการใหบริการ
วิชาการและความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอก
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จุดแข็ง
1. มีศูนยศิลปวัฒนธรรมเปนหนวยงานสนับสนุน
โครงการ/กิจกรรมฯ ในภาพรวมของสถาบัน
2. มีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ
จุดที่ควรพัฒนา
1. นักศึกษาเขารวมโครงการ/กิจกรรมฯ มี
จํานวนนอย
2. ประสานความรวมมือกันระหวางคณะ/
สาขาวิชา กับศูนยศิลปวัฒนธรรม

แนวทางเสริม

แนวทางแกไข
1. ควรเนนการประชาสัมพันธและใหนักศึกษา
มีสวนรวมในการจัดทําโครงการ/กิจกรรมฯ
2. ประชุมรวมกันเพื่อจัดทําโครงการ/กิจกรรม
ดานศิลปวัฒนธรรมใหแกนักศึกษา

-201องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
1.
2.
3.
4.
5.

จุดแข็ง
มีวิสัยทัศนและแผนกลยุทธ สูการปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรม
ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
เปนองคกรแหงการเรียนรูรวมกัน
ผูบริหารทุกระดับมีภาวะผูนํา
มีความรวมมือของบุคลากรในทุกระดับ

แนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางแกไข
1. ควรมีการประเมินผลปฏิบัติงานของผูบริหาร 1. กําหนดหลักเกณฑเพื่อประเมินผลปฏิบัติงาน
ในทุกระดับ
ของผูบริหารในทุกระดับ
2. บุคลากรสายสนับสนุนควรไดรับการพัฒนา 2. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา
ความรูและทักษะในวิชาชีพทั้งภายในประเทศ
ความรูแ ละทักษะในวิชาชีพฯ ใหกับบุคลากร
และตางประเทศ
สายสนับสนุน
3. การจัดภาระงานบุคลากรสายสนับสนุนในบาง 3. พิจารณาจัดสรรบุคลากรสายสนับสนุน
หนวยงานยังไมมีความเหมาะ
ใหเปนไปตามภาระหนาที่

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
1. มีแผนจัดสรรงบประมาณที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติและภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ
2. มีการตรวจสอบการใชจายเงินโดยหนวยงาน
ภายนอก (สตง.) และหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน (ตสน.)
3. มีการใชทรัพยากรรวมกันทั้งหนวยงานภายใน
และภายนอก

แนวทางเสริม

-202จุดที่ควรพัฒนา
1. การใชจายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

แนวทางแกไข
1. จัดทําฐานขอมูลทางการเงิน ที่มีประสิทธิภาพ
ในการดานการวิเคราะหสถานะทางการเงิน
เพื่อใหผูบริหารนําไปใชในการตัดสินใจ
2. การวิเคราะหคาใชจายและสถานะทางการเงิน 2. มีการวิเคราะหสถานะทางการเงินและคาใช
และความมั่นคงของคณะ/หนวยงานตางๆ
จายเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
อยางตอเนื่อง
บริหารงานในแตละคณะ/หนวยงานตางๆ

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
1. มีระบบและกลไกพัฒนาการประกันคุณภาพ 1. นําผลการประเมินฯ ไปใชพัฒนาการเรียนการ
ภายในของมหาวิทยาลัยฯ
สอน อยางตอเนื่อง
2. ผูบริหารใหความสําคัญและสนับสนุนในการ 2. มีคณะกรรมการรวมทํางานระบบประกัน
ดําเนินงานระบบประกันคุณภาพ
คุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ
3. บุคลากรทุกระดับใหความรวมมือในกิจกรรม 3. อบรมใหความรูแกบุคลากรดานการประกัน
ดานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ
คุณภาพการศึกษาอยางสม่ําเสมอ

จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยฯ ใหมีความสอดคลองกับการ
ปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรเพื่อลดภาระงาน
2. สรางความเขาใจที่ดีเกี่ยวกับงานประกัน
คุณภาพใหแกบุคลากรทุกคน
3. ควรใหความรูและทักษะดานการประกัน
คุณภาพแกนักศึกษา

แนวทางแกไข
1. จัดทําระบบเอกสารคุณภาพใหสอดคลองกับ
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของ สกอ.
2. จัดประชุมสัมมนาฯ เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายภายในใหแกบุคลากรทุกคน
3. สงเสริมและสนับสนุนโครงการดานการ
ประกันคุณภาพใหแกนักศึกษา

-203ตารางที่ ส 1. ตารางสรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประเภทสถาบัน 5 เนนพัฒนาสังคม
องคประกอบคุณภาพ
องคประกอบที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 1.1
ตัวบงชี้ที่ 1.2
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 2.1
ตัวบงชี้ที่ 2.2
ตัวบงชี้ที่ 2.3
ตัวบงชี้ที่ 2.4
ตัวบงชี้ที่ 2.5
ตัวบงชี้ที่ 2.6
ตัวบงชี้ที่ 2.7
ตัวบงชี้ที่ 2.8
ตัวบงชี้ที่ 2.9
ตัวบงชี้ที่ 2.10
ตัวบงชี้ที่ 2.11
ตัวบงชี้ที่ 2.12
ตัวบงชี้ที่ 2.13
(ตัวบงชี้เฉพาะสถาบัน
ที่เนนวิจัย)
เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3
ตัวบงชี้ที่ 3.1
ตัวบงชี้ที่ 3.2
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 3

1

เปาหมาย1

ผลการดําเนินงาน1

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ สกอ.)

ระดับ 5
รอยละ 80

ผานระดับ 7
รอยละ 70.58

3
1
2.00

ระดับ 6
ระดับ 5
ระดับ 4
± 6 % ถึง ± 9.99 %
ป.เอก 20 % , ป.ตรี 5 %
รอยละ 40 - 59
ระดับ 5
4 ขอ
รอยละ 80
รอยละ 90
คาเฉลี่ย ≥ 3.5
รอยละ 0.3
-

ผานระดับ 6
ผานระดับ 7
ผานระดับ 5
- 19.13 %
ป.เอก 2.96 % , ป.ตรี 25.91 %
รอยละ 18.61
ผานระดับ 5
ผาน 4 ขอ
รอยละ 80.25
รอยละ 68.7
คาเฉลี่ย 3.96
รอยละ 0.063
-

3
3
3
1
1
1
3
2
3
1
3
3
-

2.25

ระดับ 7
ระดับ 4

ผานระดับ 8
ผานระดับ 4

3
3
3.00

ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้น ๆ เชน ระบุเปนคารอยละหรือระบุเปนจํานวนหรือระบุ
เปนขอหรือระบุเปนระดับ

-204องคประกอบคุณภาพ
องคประกอบที่ 4
ตัวบงชี้ที่ 4.1
ตัวบงชี้ที่ 4.2
ตัวบงชี้ที่ 4.3
ตัวบงชี้ที่ 4.4
ตัวบงชี้ที่ 4.5
(ตัวบงชี้เฉพาะสถาบัน
ที่เนนวิจัย)
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5
ตัวบงชี้ที่ 5.1
ตัวบงชี้ที่ 5.2
ตัวบงชี้ที่ 5.3
ตัวบงชี้ที่ 5.4
ตัวบงชี้ที่ 5.5
(ตัวบงชี้เฉพาะสถาบัน
ที่เนนการพัฒนาสังคม)
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6
ตัวบงชี้ที่ 6.1
ตัวบงชี้ที่ 6.2
(ตัวบงชี้เฉพาะสถาบัน
ที่เนนพัฒนาศิลปวัฒนธรรม)
ตัวบงชี้ที่ 6.3
(ตัวบงชี้เฉพาะสถาบัน
ที่เนนพัฒนาศิลปวัฒนธรรม)
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 6

เปาหมาย1

ผลการดําเนินงาน1

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ สกอ.)

5 ขอ
5 ขอ
≥ 25,000 บาท
รอยละ 20
-

ผาน 6 ขอ
ผาน 5 ขอ
1 : 28,898.73
รอยละ 7.01
-

3
3
3
1
-

2.50

ระดับ 5
รอยละ 25 - 34
รอยละ 25 - 39
รอยละ 80
จํานวน 3 แหลง

ผานระดับ 7
รอยละ 26.43
รอยละ 33.95
รอยละ 82.85
จํานวน 6 แหลง

3
2
2
3
3

2.60

ระดับ 4
-

ผานระดับ 4
-

3
-

-

-

-

3.00

-205เปาหมาย1

ผลการดําเนินงาน1

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ สกอ.)

องคประกอบที่ 7
ตัวบงชี้ที่ 7.1
ตัวบงชี้ที่ 7.2
ตัวบงชี้ที่ 7.3
ตัวบงชี้ที่ 7.4
ตัวบงชี้ที่ 7.5
ตัวบงชี้ที่ 7.6
ตัวบงชี้ที่ 7.7
ตัวบงชี้ที่ 7.8
ตัวบงชี้ที่ 7.9
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 7

4 ขอ
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 4
รอยละ 1 – 1.99
ระดับ 5
ระดับ 5

ผาน 5 ขอ
ผานระดับ 4
ผานระดับ 5
ผานระดับ 5
ผานระดับ 6
ผานระดับ 4
รอยละ 0.17
ผานระดับ 5
ผานระดับ 8

3
3
3
3
3
2
1
3
3

องคประกอบที่ 8
ตัวบงชี้ที่ 8.1
ตัวบงชี้ที่ 8.2
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 8

ระดับ 7
ระดับ 4

องคประกอบที่ 9
ตัวบงชี้ที่ 9.1
ตัวบงชี้ที่ 9.2
ตัวบงชี้ที่ 9.3
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 9

ระดับ 7
ระดับ 4
ระดับ 4

องคประกอบคุณภาพ

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกองคประกอบ

2.67

ผานระดับ 7
ผานระดับ 4

3
3
3.00

ผานระดับ 6
ผานระดับ 4
ผานระดับ 4

3
2
3
2.67
2.53

ตารางที่ ส 2. ตารางสรุปการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ.

-206มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประเภทสถาบัน □ เนนพัฒนาสังคม
มาตรฐานการอุดมศึกษา

เปาหมาย1

ผลการดําเนินงาน1

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ สกอ.)

มาตรฐานที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 2.9
ตัวบงชี้ที่ 2.10
ตัวบงชี้ที่ 2.11
ตัวบงชี้ที่ 2.12
เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 1

รอยละ 80
รอยละ 90
คาเฉลี่ย ≥ 3.5
รอยละ 0.3

รอยละ 80.25
รอยละ 68.7
คาเฉลี่ย 3.96
รอยละ 0.063

3
1
3
3

มาตรฐานที่ 2 ก
ตัวบงชี้ที่ 1.1
ตัวบงชี้ที่ 1.2
ตัวบงชี้ที่ 2.7
ตัวบงชี้ที่ 7.1
ตัวบงชี้ที่ 7.2
ตัวบงชี้ที่ 7.4
ตัวบงชี้ที 7.5
ตัวบงชี้ที่ 7.6
ตัวบงชี้ที่ 7.7
ตัวบงชี้ที่ 7.8
ตัวบงชี้ที่ 7.9
ตัวบงชี้ที่ 8.1
ตัวบงชี้ที่ 8.2
ตัวบงชี้ที่ 9.1
ตัวบงชี้ที่ 9.2
ตัวบงชี้ที่ 9.3
เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 2 ก

ระดับ 5
รอยละ 80
ระดับ 5
4 ขอ
ระดับ 4
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 4
รอยละ 1 – 1.99
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 7
ระดับ 4
ระดับ 7
ระดับ 4
ระดับ 4

มาตรฐานที่ 2 ข
ตัวบงชี้ที่ 2.1
ตัวบงชี้ที่ 2.2
ตัวบงชี้ที่ 2.3

มาตรฐานการอุดมศึกษา

2.50

ผานระดับ 7
รอยละ 70.58
ผานระดับ 5
ผาน 5 ขอ
ผานระดับ 4
ผานระดับ 5
ผานระดับ 6
ผานระดับ 4
รอยละ 0.17
ผานระดับ 5
ผานระดับ 8
ผานระดับ 7
ผานระดับ 4
ผานระดับ 6
ผานระดับ 4
ผานระดับ 4

3
1
3
3
3
3
3
2
1
3
3
3
3
3
2
3
2.63

ระดับ 6
ระดับ 5
ระดับ 4

ผานระดับ 6
ผานระดับ 7
ผานระดับ 5

3
3
3

คะแนนการประเมิน
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ตัวบงชี้ที่ 2.4
ตัวบงชี้ที่ 2.5
ตัวบงชี้ที่ 2.6
ตัวบงชี้ที่ 2.8
ตัวบงชี้ที่ 2.13
(ตัวบงชี้เฉพาะสถาบัน
ที่เนนวิจัย)
ตัวบงชี้ที่ 3.1
ตัวบงชี้ที่ 3.2
ตัวบงชี้ที่ 4.1
ตัวบงชี้ที่ 4.3
ตัวบงชี้ที่ 4.4
ตัวบงชี้ที่ 4.5
(ตัวบงชี้เฉพาะสถาบัน
ที่เนนวิจัย)
ตัวบงชี้ที่ 5.1
ตัวบงชี้ที่ 5.2
ตัวบงชี้ที่ 5.3
ตัวบงชี้ที่ 5.4
ตัวบงชี้ที่ 5.5
(ตัวบงชี้เฉพาะสถาบัน
ที่เนนการพัฒนาสังคม)
ตัวบงชี้ที่ 6.1
ตัวบงชี้ที่ 6.2
(ตัวบงชี้เฉพาะสถาบัน
ที่เนนพัฒนาศิลปะและ
วัฒนธรรม)
ตัวบงชี้ที่ 6.3
(ตัวบงชี้เฉพาะสถาบัน
ที่เนนพัฒนาศิลปะและ
วัฒนธรรม)
เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 2 ข

เปาหมาย1

ผลการดําเนินงาน1

(ตามเกณฑ สกอ.)

± 6 % ถึง ± 9.99 %
ป.เอก 20 % , ป.ตรี 5 %
รอยละ 40 - 59
4 ขอ
-

- 19.13 %
ป.เอก 2.96 % , ป.ตรี 25.91 %
รอยละ 18.61
ผาน 4 ขอ
-

1
1
1
2
-

ระดับ 7
ระดับ 4
5 ขอ
≥ 25,000 บาท
รอยละ 20
-

ผานระดับ 8
ผานระดับ 4
ผาน 6 ขอ
1 : 28,898.73
รอยละ 7.01
-

3
3
3
3
1
-

ระดับ 5
รอยละ 25 - 34
รอยละ 25 - 39
รอยละ 80
จํานวน 3 แหลง

ผานระดับ 7
รอยละ 26.43
รอยละ 33.95
รอยละ 82.85
จํานวน 6 แหลง

3
2
2
3
3

ระดับ 4
-

ผานระดับ 4
-

3
-

-

-

-

2.39

-208มาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 3
ตัวบงชี้ที่ 4.2
ตัวบงชี้ที่ 7.3
เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 3
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกมาตรฐาน

เปาหมาย1

ผลการดําเนินงาน1

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ สกอ.)

5 ขอ
ระดับ 4

ผาน 5 ขอ
ผานระดับ 5

3
3
3.00
2.53

-209ตารางที่ ส 3. ตารางสรุปการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ เฉพาะตัวบงชีข้ อง สกอ.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประเภทสถาบัน □ เนนพัฒนาสังคม
มุมมองดาน
การบริหารจัดการ
1. ดานนักศึกษาและผูมีสวน
ไดสวนเสีย
ตัวบงชี้ที่ 2.2
ตัวบงชี้ที่ 2.3
ตัวบงชี้ที่ 2.4
ตัวบงชี้ที่ 2.9
ตัวบงชี้ที่ 2.10
ตัวบงชี้ที่ 2.11
ตัวบงชี้ที่ 2.12
ตัวบงชี้ที่ 3.1
ตัวบงชี้ที่ 3.2
ตัวบงชี้ที่ 5.1
ตัวบงชี้ที่ 5.2
ตัวบงชี้ที่ 5.3
ตัวบงชี้ที่ 5.4
ตัวบงชี้ที่ 5.5
(ตัวบงชี้เฉพาะสถาบันที่เนน
การพัฒนาสังคม)
ตัวบงชี้ที่ 7.6
ตัวบงชี้ที่ 9.2
เฉลี่ยคะแนนดานนักศึกษาและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
2. ดานกระบวนการภายใน
ตัวบงชี้ที่ 1.1
ตัวบงชี้ที่ 1.2
ตัวบงชี้ที่ 2.1
ตัวบงชี้ที่ 2.13
(ตัวบงชี้เฉพาะสถาบัน
ที่เนนวิจัย)
ตัวบงชี้ที่ 6.1
ตัวบงชี้ที่ 7.1

เปาหมาย1

ผลการดําเนินงาน1

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ สกอ.)

ระดับ 5
ระดับ 4
± 6 % ถึง ± 9.99 %
รอยละ 80
รอยละ 90
คาเฉลี่ย ≥ 3.5
รอยละ 0.3
ระดับ 7
ระดับ 4
ระดับ 5
รอยละ 25 - 34
รอยละ 25 - 39
รอยละ 80
จํานวน 3 แหลง

ผานระดับ 7
ผานระดับ 5
- 19.13 %
รอยละ 80.25
รอยละ 68.7
คาเฉลี่ย 3.96
รอยละ 0.063
ผานระดับ 8
ผานระดับ 4
ผานระดับ 7
รอยละ 26.43
รอยละ 33.95
รอยละ 82.85
จํานวน 6 แหลง

3
3
1
3
1
3
3
3
3
3
2
2
3
3

ระดับ 4
ระดับ 4

ผานระดับ 4
ผานระดับ 4

2
2
2.50

ระดับ 5
รอยละ 80
ระดับ 6
-

ผานระดับ 7
รอยละ 70.58
ผานระดับ 6
-

3
1
3
-

ระดับ 4
4 ขอ

ผานระดับ 4
ผาน 5 ขอ

3
3

-210มุมมองดาน
การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 7.2
ตัวบงชี้ที่ 7.8
ตัวบงชี้ที่ 7.9
ตัวบงชี้ที่ 9.1
ตัวบงชี้ที่ 9.3
เฉลี่ยคะแนนดานกระบวนการ
ภายใน
3. ดานการเงิน
ตัวบงชี้ที่ 4.3
ตัวบงชี้ที่ 8.1
ตัวบงชี้ที่ 8.2
เฉลี่ยคะแนนดานการเงิน
4. ดานบุคลากรการเรียนรูและ
นวัตกรรม
ตัวบงชี้ที่ 2.5
ตัวบงชี้ที่ 2.6
ตัวบงชี้ที่ 2.7
ตัวบงชี้ที่ 2.8
ตัวบงชี้ที่ 4.1
ตัวบงชี้ที่ 4.2
ตัวบงชี้ที่ 4.4
ตัวบงชี้ที่ 4.5
(ตัวบงชี้เฉพาะสถาบัน
ที่เนนวิจัย)
ตัวบงชี้ที่ 6.2
(ตัวบงชี้เฉพาะสถาบัน
ที่เนนพัฒนาศิลปะและ
วัฒนธรรม)
ตัวบงชี้ที่ 6.3
(ตัวบงชี้เฉพาะสถาบัน
ที่เนนพัฒนาศิลปะและ
วัฒนธรรม)

เปาหมาย1
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

4
5
5
7
4

ผลการดําเนินงาน1
ผานระดับ
ผานระดับ
ผานระดับ
ผานระดับ
ผานระดับ

4
5
8
6
4

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ สกอ.)
3
3
3
3
3
2.80

≥ 25,000 บาท
ระดับ 7
ระดับ 4

1 : 28,898.73
ผานระดับ 7
ผานระดับ 4

3
3
3
3.00

ป.เอก 20 % , ป.ตรี 5 %
รอยละ 40 - 59
ระดับ 5
4 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
รอยละ 20
-

ป.เอก 2.96 % , ป.ตรี 25.91 %
รอยละ 18.61
ผานระดับ 5
ผาน 4 ขอ
ผาน 6 ขอ
ผาน 5 ขอ
รอยละ 7.01
-

1
1
3
2
3
3
1
-

-

-

-

-

-

-

-211องคประกอบคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 7.3
ตัวบงชี้ที่ 7.4
ตัวบงชี้ที่ 7.5
ตัวบงชี้ที่ 7.7
เฉลี่ยคะแนนดานบุคลากรการ
เรียนรูและนวัตกรรม
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกมาตรฐาน

เปาหมาย1

ผลการดําเนินงาน1

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ สกอ.)

ระดับ 4
ระดับ 5
ระดับ 4
รอยละ 1 – 1.99

ผานระดับ 5
ผานระดับ 5
ผานระดับ 6
รอยละ 0.17

3
3
3
1
2.18
2.53

-212-

ภาคผนวก

A

3

4

B

C

D

E

Z

AA

23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
36

37
38
40

41
42
44

รายการ

AE

AF

AG

AH

AI

AJ

BA

หนวย

ขอมูลอางอิง
สาขา
สําหรับ PI

1

กลุม
สาขา
4

กลุม
สาขา
8

กลุม
สาขา 9

กลุม
สาขา
10

ภาพรวม
ของสถาบัน

กลุม
สาขา 5

กลุม
สาขา 6

กลุม
สาขา 7

40
32

40
25

38
35

40
38

43
33

34
24

4

7
1
6

19
5
14

26
12
10
4

22
9
13

4
1
3

82
28
50
4

4

7

19

26

22

4

82

4

1
6

5
14

12
10
4

9
13

1
3

28
50
4

กลุม
สาขา 2

กลุม
สาขา 3

30
25
4

องคประกอบที่ 1 (ใชรอบปงบประมาณ)
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด

(ตัวบงชี้)

สกอ. 1.2

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป ที่บรรลุเปาหมาย

(ตัวบงชี้)

สกอ. 1.2

จํานวนหลักสูตร ที่เปดสอนทั้งหมด
ระดับอนุปริญญา
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท (แผน ก )
ระดับปริญญาโท (แผน ข )
ระดับปริญญาเอก
จํานวนหลักสูตรที่มีจํานวนและคุณวุฒิ อาจารยเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน หลักสูตร พ.ศ. 2548 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ

(หลักสูตร)
(หลักสูตร)
(หลักสูตร)
(หลักสูตร)
(หลักสูตร)
(หลักสูตร)
(หลักสูตร)

สกอ. 2.1
สกอ. 2.1
สกอ. 2.1
สกอ. 2.1
สกอ. 2.1
สกอ. 2.1
สกอ. 2.1

ระดับอนุปริญญา
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ที่อาจารยมีภาระงานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร

(หลักสูตร)
(หลักสูตร)
(หลักสูตร)
(หลักสูตร)
(หลักสูตร)

สกอ. 2.1
สกอ. 2.1
สกอ. 2.1
สกอ. 2.1
สกอ. 2.1

ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ที่นักศึกษาปฏิบัติตามเกณฑสําเร็จ
การศึกษาครบถวนตามที่ระบุในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

(หลักสูตร)
(หลักสูตร)
(หลักสูตร)

สกอ. 2.1
สกอ. 2.1
สกอ. 2.1

4

4

ระดับปริญญาโท

(หลักสูตร)

สกอ. 2.1

4

4

ระดับปริญญาเอก

(หลักสูตร)

สกอ. 2.1

(คน)

สกอ. 2.1

องคประกอบที่ 2

จํานวนบัณฑิต ปริญญาตรีที่ไดงานทํา ตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
45

AD

(การรายงานขอมูลใหรายงานในรอบปการศึกษา ยกเวนเฉพาะที่ระบุใหใชรอบปงบประมาณ โดยแยกรายงานระดับกลุมสาขาตามนิยามของ สมศ. และภาพรวมของสถาบัน)

7

22

AC

ขอมูลพื้นฐาน ประจําปการศึกษา 2550 (สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม)
กลุม

21

AB

36

21

127

679

159

55

1,077

A

B

C

D

E

Z

AA

กลุม

7

ขอมูลอางอิง
สาขา
สําหรับ PI

AB

AC

AD

AE

AF

AG

AH

AI

AJ

BA

กลุม
สาขา 2

กลุม
สาขา 3

กลุม
สาขา
4

กลุม
สาขา 5

กลุม
สาขา 6

กลุม
สาขา 7

กลุม
สาขา
8

กลุม
สาขา 9

กลุม
สาขา
10

ภาพรวม
ของสถาบัน

รายการ

หนวย

ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่อง คุณภาพการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (เทียบจากคา 5 ระดับ) เฉลี่ยทุกหลักสูตร

(คาเฉลี่ย 1-5)

สกอ. 2.2

4.04

4.25

4.11

3.81

4.31

4.06

4.10

ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ)
ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ)
ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)
ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)
ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)
จํานวนหลักสูตรที่จัดทําขึ้นใหมหรือที่ปรับปรุง และจํานวนหลักสูตร
ที่ยังไมมีการปรับปรุง ซึ่งมีโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน
องคกร ภายนอกมีสวนรวม
ระดับอนุปริญญา
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ)
ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ)
ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)
ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)
ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร

(คาเฉลี่ย 1-5)
(คาเฉลี่ย 1-5)
(คาเฉลี่ย 1-5)
(คาเฉลี่ย 1-5)
(คาเฉลี่ย 1-5)
(คาเฉลี่ย 1-5)
(คาเฉลี่ย 1-5)
(คาเฉลี่ย 1-5)
(หลักสูตร)

สกอ. 2.2
สกอ. 2.2
สกอ. 2.2
สกอ. 2.2
สกอ. 2.2
สกอ. 2.2
สกอ. 2.2
สกอ. 2.2
สกอ. 2.3

4

6

12

26

7

3

58

(หลักสูตร)
(หลักสูตร)
(หลักสูตร)
(หลักสูตร)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(FTES)

สกอ. 2.3
สกอ. 2.3
สกอ. 2.3
สกอ. 2.3
สกอ. 2.12
สกอ. 2.12
สกอ. 2.12
สกอ. 2.12
สกอ. 2.12
สกอ. 2.12
สกอ. 2.12
สกอ. 2.12
สกอ. 2.12
สกอ. 2.4

4

6

5
7

12
10
4

7

3

17
37
4

458

837
43

1,059
103

5,985
2,136

2,082
1,174

541
58

10,962
3,514

458

794

956

3,849

908

483

7,448

(FTES)
(FTES)
(FTES)
(FTES)
(FTES)
(FTES)

สกอ. 2.4
สกอ. 2.4
สกอ. 2.4
สกอ. 2.4
สกอ. 2.4
สกอ. 2.4

1

46
47
48
49
50
51
52
53
54

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ)
ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ)
ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)
ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

1,884.89
327.89
1557.00

650.35
28.21

605.47
82.89

5,136.80
1,916.12

1,680.83
965.50

2,246.83
754.58

12,205.17
4,075.19

622.14

522.58

3,036.18

715.33

1,492.25

7,945.48

184.50

184.50

A

B

C

D

E

Z

AA

กลุม

7

76
77

79
80
81

รายการ
ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)
ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ทั้งหมดเมื่อปรับคามา
เปนปริญญาตรี
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (ภาคปกติ)
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (ภาคพิเศษ)
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ ลา
ศึกษาตอ

หนวย

สกอ. 2.4
สกอ. 2.4
สกอ. 2.4

(FTES)
(FTES)
(คน)

สกอ. 2.4
สกอ. 2.4

88
89
90
91
92

สกอ. 2.4, 2.5, 2.6,
4.3, 4.4, 4.5, 5.2,
5.3, 7.7

AC

AD

AE

AF

AG

AH

AI

AJ

BA

กลุม
สาขา 2

กลุม
สาขา 3

กลุม
สาขา
4

กลุม
สาขา 5

กลุม
สาขา 6

กลุม
สาขา 7

กลุม
สาขา
8

กลุม
สาขา 9

กลุม
สาขา
10

ภาพรวม
ของสถาบัน

1,884.89

650.35

605.47

3,220.68

1,680.83

2,246.83

10,289.05

88

97

82

152

67

89

575

6

7

7

9

2

2

33

24
61
3
74
14

20
75
2
92
5

12
61
9
38
37
7

30
120
2
139
13

30
37

33
55
1
68
21

149
409
17
468
99
8

3

2

37

90
(117)
73

2,223
(2288)
1,943

73

39
1,502

จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ

(คน)

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดวุฒิ ปริญญาตรีหรือเทียบเทา

(คน)

สกอ. 2.4, 4.3,
4.4, 5.3
สกอ. 2.5

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดวุฒิ ปริญญาโทหรือเทียบเทา

(คน)

สกอ. 2.5

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดวุฒิ ปริญญาเอกหรือเทียบเทา

(คน)

สกอ. 2.5

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ไมมีตําแหนงวิชาการ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงศาสตราจารย
จํานวนอาจารยประจําระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีคุณสมบัติครบถวน ที่
จะเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง)

(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)

สกอ. 2.6
สกอ. 2.6
สกอ. 2.6
สกอ. 2.6
สกอ. 2.13

จํานวนอาจารยประจําระดับบัณฑิตศึกษา ที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ

(คน)

สกอ. 2.13

จํานวนผลงานวิจัย และ/หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนของ
คณาจารย
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมดที่ตอบแบบสํารวจ
เรื่อง
การมีงานทํา(ใหวงเล็บจํานวนบัณฑิตทั้งหมดดวย)
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํา
กอนเขาศึกษา
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา

(ชื่อเรื่อง)

สกอ. 2.8

1

30

1

(คน)

สกอ. 2.9

(คน)

สกอ. 2.9

66
(67)
67

32
(32)
27

322
(323)
312

1,386
(1421)
1,181

327
(328)
283

(คน)

สกอ. 2.9

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา และได
งานทําและประกอบอาชีพอิสระ หลังสําเร็จการศึกษา

(คน)

สกอ. 2.9, 2.10

19

16
212

14
950

1
198

84

87

1

(FTES)
(FTES)
(FTES)

83

86

ขอมูลอางอิง
สาขา
สําหรับ PI

AB

57
9
1

93

94

104
105
106

107
108

109

8
50

A

B

C

D

E

Z

AA

กลุม

รายการ

7

หนวย

ขอมูลอางอิง
สาขา
สําหรับ PI

1

AB

AC

AD

AE

AF

AG

AH

AI

AJ

BA

กลุม
สาขา 2

กลุม
สาขา 3

กลุม
สาขา
4

กลุม
สาขา 5

กลุม
สาขา 6

กลุม
สาขา 7

กลุม
สาขา
8

กลุม
สาขา 9

กลุม
สาขา
10

ภาพรวม
ของสถาบัน

4

25

223

51

313

153

624

174

14

1,022

49

269

61

11

392

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา และ
ไดรับเงินเดือนเริ่มตน เปนไปตามเกณฑ หลังสําเร็จการศึกษา

(คน)

สกอ. 2.10

10

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา และ
ไดรับเงินเดือนเริ่มตน สูงกวาเกณฑ หลังสําเร็จการศึกษา
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา และ
ไดรับเงินเดือนเริ่มตน ต่ํากวาเกณฑ หลังสําเร็จการศึกษา
ระดับความพึงพอใจ ของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต
(เทียบจากคา 5 ระดับ)
จํานวนนักศึกษา ปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป
ที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับ รางวัลประกาศ เกียรติ
คุณยกยองระดับชาติหรือนานาชาติ
ดานวิชาการ วิชาชีพ (รวมผลงานวิจัยและหรือวิทยานิพนธ)

(คน)

สกอ. 2.10

38

(คน)

สกอ. 2.10

2

(คาเฉลี่ย 1-5)

สกอ. 2.11

NA

NA

3.91

3.99

3.92

3.92

3.96

(คน)

สกอ. 2.12

2

1

2

8

2

NA

15

(คน)

สกอ. 2.12

2

1

7

2

ดานคุณธรรม จริยธรรม
ดานกีฬา สุขภาพ
ดานศิลปะและวัฒนธรรม
ดานสิ่งแวดลอม
จํานวนนักศึกษา บัณฑิตศึกษาปจจุบัน และศิษยเการะดับ
บัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาทั้งหมดที่ไดรับ
รางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติหรือนานาชาติ จาก
ผลงานวิจัยและ/หรือวิทยานิพนธ

(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)

สกอ. 2.12
สกอ. 2.12
สกอ. 2.12
สกอ. 2.12
สกอ. 2.12

จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษา
ระดับอนุปริญญา

(คน)

สกอ. 2.12

(คน)

สกอ. 2.12

ระดับปริญญาตรี

(คน)

สกอ. 2.12

ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก

(คน)
(คน)

สกอ. 2.12
สกอ. 2.12

(คน)

(คน)
(คน)
(คน)

110

111

112

113

114
115
116
117
118
119

127

128
129
130
131
132

จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา ที่
ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติและนานาชาติ

6

19

2

12
2
1

1

1

2

67

32

2,183

67

32

627
1,556

เฉพาะ สมศ. 1.5

2

1

2

เฉพาะ สมศ. 1.5
เฉพาะ สมศ. 1.5
เฉพาะ สมศ. 1.5

2

1

3

9,577

NA

NA

8

2

15

7

2

12

133
134
135
136

ดานวิชาการ วิชาชีพ
ดานคุณธรรม จริยธรรม
ดานกีฬา สุขภาพ

2

2

A

B

C

D

E

Z

AA

กลุม

รายการ

7

137
138

139
140
141
142
143
144
145

146
147
148
149
150

151
152

153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

ดานศิลปะและวัฒนธรรม
ดานสิ่งแวดลอม
จํานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยอง ที่นักศึกษาปจจุบันและ
ศิษยเกาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา ที่ไดรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
ดานวิชาการ วิชาชีพ

หนวย

ขอมูลอางอิง
สาขา
สําหรับ PI

1

AB

AC

AD

AE

AF

AG

AH

AI

AJ

BA

กลุม
สาขา 2

กลุม
สาขา 3

กลุม
สาขา
4

กลุม
สาขา 5

กลุม
สาขา 6

กลุม
สาขา 7

กลุม
สาขา
8

กลุม
สาขา 9

กลุม
สาขา
10

ภาพรวม
ของสถาบัน

(คน)
(คน)
(รางวัล)

เฉพาะ สมศ. 1.5
เฉพาะ สมศ. 1.5
เฉพาะ สมศ. 1.6

1

1

(รางวัล)

เฉพาะ สมศ. 1.6

1

1

ดานคุณธรรม จริยธรรม

(รางวัล)

เฉพาะ สมศ. 1.6

ดานกีฬา สุขภาพ
ดานศิลปะและวัฒนธรรม
ดานสิ่งแวดลอม

(รางวัล)
(รางวัล)
(รางวัล)

เฉพาะ สมศ. 1.6
เฉพาะ สมศ. 1.6
เฉพาะ สมศ. 1.6

(คาเฉลี่ย 1-5)

สกอ. 3.1

(โครงการ/กิจกรรม)

20
8

(คน)

สกอ. 3.2
สกอ. 3.2
สกอ. 3.2
สกอ. 3.2
สกอ. 3.2

(โครงการ/กิจกรรม)

สกอ. 3.2

3

(คน)

สกอ. 3.2

(โครงการ/กิจกรรม)

(คน)

สกอ. 3.2
สกอ. 3.2
สกอ. 3.2
สกอ. 3.2

จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค

(บาท)

สกอ. 4.3

จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน
จํานวนเงินสนับสนุนจากภายในสถาบัน
จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัย

(บาท)
(บาท)
(คน)

สกอ. 4.3
สกอ. 4.3
สกอ. 4.3

1
2

2

1

8

2

14

7

2

11
2
1

1

องคประกอบที่ 3
ผลการประเมิน คุณภาพการใหบริการนักศึกษา
(เทียบจากคา 5 ระดับ)
จํานวนโครงการกิจกรรมนักศึกษา แยกตามประเภทกิจกรรม
จํานวนกิจกรรมวิชาการ
จํานวนนักศึกษา ที่เขารวมทุกกิจกรรมวิชาการ
จํานวนกิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ
จํานวนนักศึกษา ที่เขารวมทุกกิจกรรมกีฬาและการสงเสริม
สุขภาพ
จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม
จํานวนนักศึกษา ที่เขารวมทุกกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและ
รักษาสิ่งแวดลอม
จํานวนกิจกรรมนันทนาการ
จํานวนนักศึกษา ที่เขารวมทุกกิจกรรมนันทนาการ
จํานวนกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
จํานวนนักศึกษา ที่เขารวมทุกกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

(โครงการ/กิจกรรม)

(คน)
(โครงการ/กิจกรรม)

(คน)
(โครงการ/กิจกรรม)

5

12
6
145
1

34
7

500

14
4
1,299
4
2,389

2

2

7

150

655

1

5

9

9
1
50
1

14
7
934
1

900

20

1

1

50

100

1
1,000
5
1,000

1
94
4
500

103
33
17
16
12

3

3
638

4
2,442

6

25

972,510

1,377,634

9,447,198

1,814,880.40

1,303,000

747,890

15,663,112.40

972,510

1,377,634

1,358,165
8,089,033

934,102.90
880,777.50

1,303,000

90,000.00
657,890

2,382,267.90
13,280,844.50

37

44

63

30

3

32

209

องคประกอบที่ 4
######

A

B

C

D

E

Z

AA

กลุม

รายการ

7

163
164
165
166
167
168
169

170
171
172
173
174
175

หนวย

ขอมูลอางอิง
สาขา
สําหรับ PI

1

จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุน จากภายนอกสถาบัน
จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุน จากภายในสถาบัน
จํานวนการเผยแพร ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับชาติ
จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติ
จํานวนผลงานที่จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชนระดับชาติหรือนานาชาติ

(คน)
(คน)
(ชื่อเรื่อง)
(ชื่อเรื่อง)
(ชื่อเรื่อง)
(ชื่อเรื่อง)
(ชื่อเรื่อง)

เฉพาะ สมศ. 2.5
เฉพาะ สมศ. 2.4
สกอ. 4.4
สกอ. 4.4
สกอ. 4.4
สกอ. 4.4
สกอ. 4.4

จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับอางอิงใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูล
จํานวนบุคลากร สายสนับสนุนที่เปน นักวิจัยทั้งหมด
จํานวนนักวิจัยที่ลา ศึกษาตอ

(ชื่อเรื่อง)

สกอ. 4.5

(คน)
(คน)

สกอ. 4.3,4.4,4.5,7.7

(คน)

สกอ. 5.2

จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ
จํานวนแหลง ใหบริการวิชาการและวิชาชีพระดับชาติหรือนานาชาติ

(โครงการ/กิจกรรม)

(แหลง/ศูนย)

สกอ. 5.3
สกอ. 5.5

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (จากผลสํารวจของ
ก.พ.ร. กรณีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ)

(รอยละ)

(โครงการ/กิจกรรม)

393

AB

AC

AD

AE

AF

AG

AH

AI

AJ

BA

กลุม
สาขา 2

กลุม
สาขา 3

กลุม
สาขา
4

กลุม
สาขา 5

กลุม
สาขา 6

กลุม
สาขา 7

กลุม
สาขา
8

กลุม
สาขา 9

กลุม
สาขา
10

ภาพรวม
ของสถาบัน

37

44
27
16
11

6
57
5

13
17

5

3
4
4

1
31
2
1
1

20
189
38
21
17

2

2

สกอ. 4.3, 4.4

องคประกอบที่ 5
จํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการบริการวิชาการ

52
65

32
17
2

53
74
2

3
10

4
14
1

8
4

152
184
5 + (1)

สกอ. 5.4

89.16%

85.0%

70.28%

79.60%

85.0%

80.0%

90.88%

สกอ. 6.1
สกอ. 6.2

3

3

33

17

7

4

67 + (24)
1

(คน)
(คน)

สกอ. 7.4

6
82

17
19

31
69

25
114

14
4

14
2

449
290

(คน)
(คน)
(คน)

สกอ. 7.4
สกอ. 7.4

82
3
4

13
8
1

69
8
31

114
22

4
1
14

1
1
13

283
21
85+(17)

(คน)
(คน)

สกอ. 7.4
สกอ. 7.4

4

1

31

22

14

13

102

176

177
178
179

180
181
182

183
184
185

186
187
188

องคประกอบที่ 6
จํานวนโครงการ/ กิจกรรมอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม
จํานวนผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาองค ความรูและสรางมาตรฐาน
ศิลปวัฒนธรรม

(ชื่อเรื่อง)

องคประกอบที่ 7
จํานวนบุคลากร ประจําสายสนับสนุน ทั้งหมด
จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุม วิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานวิชาการ
ในประเทศ
ตางประเทศ
จํานวนบุคลากร ประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และ
ทักษะวิชาชีพ
ในประเทศ
ตางประเทศ

สกอ. 7.4

สกอ. 7.4

A

B

C

D

E

Z

AA

กลุม

รายการ

7

189
190
191
192
195

หนวย

ขอมูลอางอิง
สาขา
สําหรับ PI

1

198

199
200
201
202
203

204
205
206
207

208
209

AC

AD

AE

AF

AG

AH

AI

AJ

BA

กลุม
สาขา 2

กลุม
สาขา 3

กลุม
สาขา
4

กลุม
สาขา 5

กลุม
สาขา 6

กลุม
สาขา 7

กลุม
สาขา
8

กลุม
สาขา 9

กลุม
สาขา
10

ภาพรวม
ของสถาบัน

(คน)

สกอ. 7.7

1

1

(คน)

สกอ. 7.7

1

1

ดานศิลปะและวัฒนธรรม

(คน)

สกอ. 7.7

ดานอื่นๆ

(คน)

สกอ. 7.7

รายรับทั้งหมดของสถาบัน (ปงบประมาณ)

(บาท)

สกอ. 8.1

รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ

(บาท)

สกอ. 8.1

คาใชจายทั้งหมดของสถาบัน โดยไมรวมครุภัณฑ อาคาร สถานที่
และที่ดิน (ปงบประมาณ)
คาใชจายทั้งหมดของสถาบัน โดยไมรวมครุภัณฑ อาคาร สถานที่
และที่ดิน (ปการศึกษา)
คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานที่และที่ดิน (ปงบประมาณ)

(บาท)

คาใชจายและมูลคา ในการบริการวิชาการและวิชาชีพ

จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ที่ไดรับรางวัลผลงานทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ดานการวิจัย

องคประกอบที่ 8
44,406,980.00

40,907,010.00 81,121,000.00 38,140,100.00

29,974,550.00

622,415,540.00

สกอ. 8.1

40,000
6,300,000.00
35,121,496.82 41,879,918.12

824,379.50
84,624.00
35,450,936.77 54,140,493.18 29,958,844.51

5,900
33,279,821.52

7,605,987.75
448,422,196.91

(บาท)

สกอ. 8.1

28,962,150.19 38,526,721.93

26,007,057.61 56,858,722.57 31,765,497.09

32,115,167.39

433,919,788.81

(บาท)

สกอ. 8.1

(บาท)

สกอ. 8.1

17,677,000.00
24,300.00

9,842,300.00
271,520.00

7,441,000.00
448,523.74

คาใชจายและมูลคา ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

(บาท)

สกอ. 8.1

คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย (ปงบประมาณ)

(บาท)

สกอ. 8.1

คาใชจายที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ
(ปงบประมาณ)
เงินเหลือจายสุทธิ (ปงบประมาณ)
สินทรัพยถาวร (ปงบประมาณ)

(บาท)

สกอ. 8.1

4,092,580.00 17,345,200.00
252,627.00 6,680,960.65
227,760.00
1,858,883.00 132,391.25
8,142,672.22 3,078,264.49

204,286.00
2,591,021.00

1,186,232.00
21,666,354.18

16,450.00
7,245,902.17

24,319,580.00
165,996.00
198,900.00
1,273,680.00
9,685,851.91

157,845,960.00
16,205,537.01
2,873,809.20
4,973,041.25
52,053,716.91

(บาท)
(บาท)

สกอ. 8.1
สกอ. 8.1

404,048.52 1,894,574.54
4,092,580.00 17,345,200.00

4,981,603.95 13,094,860.36 19,911,573.27
17,677,000.00 98,423,000.00 7,441,000.00

3,537,847.17
24,319,580.00

220,177,703.67
157,845,960.00

(ระดับ
ของ สกอ.)

สกอ. 9.3

ระดับ 4

ระดับ 4

196
197

AB

32,361,720

องคประกอบที่ 9
ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตาม
เกณฑ 5 ระดับของ สกอ.

ระดับ 3

ระดับ 3

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 4

