รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน
ประจําปการศึกษา 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน
วันที่ 23 , 24 และ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2551

สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
สารบัญตาราง
บทนํา
ความเปนมาของมหาวิทยาลัย
ปณิธาน วิสยั ทัศน พันธกิจ
โครงสรางการบริหารงานและการแบงสวนราชการ
ขอมูลทั่วไป

1
1
2
4

วิธีการประเมินคุณภาพภายใน
การวางแผนการประเมินและการประเมิน
วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล

6
6
7

ผลการประเมินรายตัวบงชี้ 9 องคประกอบคุณภาพ

8

ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพมาตรฐาน มาตรฐานอุดมศึกษา
และมุมมองดานบริหารจัดการ
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานองคประกอบคุณภาพ
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา
สรุปผลการประเมินตามมุมมองดานบริหารจัดการ
วิเคราะหผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานองคประกอบคุณภาพ

12
13
16
17
18

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวม

25

ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 กําหนดการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ภาคผนวก 2 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐
ภาคผนวก 3 บันทึกการสัมภาษณ

สารบัญตาราง
หนา
ตารางที่ 3.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ป.1)

8

ตารางที่ 4.1 สรุปคะแนนเฉลี่ยตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน (ตาราง ป.2)

12

ตารางที่ 4.2 สรุปคะแนนเฉลี่ยตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 3 ดาน (ตาราง ป.3)

16

ตารางที่ 4.3 สรุปคะแนนเฉลี่ยตามในมุมมองดานการบริหารจัดการ 4 ดาน (ตาราง ป.4)

17

1. บทนํา
ความเปนมาของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนหนึ่งในเกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ซึ่งไดรับการสถาปนาเปนมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีฐานะเปน
สถาบัน อุดมศึ กษาของรัฐ ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยอยูในกลุมที่เนนดานการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม มีพื้นที่จัด
การศึกษา 4 แหง คือ ศูนยหันตรา ซึ่งเปนที่ตั้งของ สํานักงานอธิการบดี ตั้งอยูที่ ตําบลหันตรา
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนยวาสุกรี ตั้งอยูที่ ตําบลทาวาสุกรี
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนยนนทบุรี ตั้งอยูที่ ตําบลสวนใหญ
อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด นนทบุ รี และศู น ย สุ พ รรณบุ รี
ตั้ ง อยู ที่ ตํ า บลย า นยาว อํ า เภอสามชุ ก
จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่จัดการศึกษาอยู 4 ศูนย โดยมีพื้นที่จัดการศึกษารวมทั้งหมด 1,283 ไร

ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปณิธานการผลิตบัณฑิต
บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คือ “คนดี มีความรู รักสูงาน”
วิสัยทัศน พันธกิจ และภารกิจ
วิสัยทัศน
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
“มุงเนนความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนาคนดานวิชาชีพสูมาตรฐานสากล
และเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน”
พันธกิจ
1) จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคนด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ใ ห มี คุ ณ ภาพ คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในระดับสากล ตอบสนองความตองการของประเทศ
2) สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เพื่อถายทอดเทคโนโลยีและสรางมูลคาเพิ่ม
ใหสอดคลองกับความตองการของสังคม
3) บริการวิชาการที่หลากหลาย มีคุณภาพและตอบสนองความตองการของสังคม
4) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและอนุรักษสิ่งแวดลอม
5) บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนางานใหเปนที่พึงพอใจของผูรับบริการ

-2ภารกิจ : มหาวิทยาลัย มีภารกิจหลัก 5 ประการ คือ
1) ผลิตนักศึกษาใหมีความคิด ริเริ่มสรางสรรค ชํานาญดานวิชาชีพและเทคโนโลยีตาม
มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน
2) เปนศูนยบริการทางวิชาการ วิชาชีพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3) สรางสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และผลงานวิจยั ที่เปนประโยชนตอสังคม
4) ทํานุบํารุงศาสนา สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษสิ่งแวดลอม รวมทั้งสงเสริม
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเ ปนประมุข
5) พัฒนาผูบริหารและบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย ใหมีความรู ความสามารถ
ตามมาตรฐานสากล พัฒนากลไกคุณภาพการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
สีประจํามหาวิทยาลัยและตนไมประจํามหาวิทยาลัย
1) สีประจํามหาวิทยาลัย คือ สีทอง หมายถึง แผนดินทอง หรือดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ
มั่งคั่ง เจริญรุงเรือง มีคาประดุจทองคํา
2) ตนไมประจํามหาวิทยาลัย คือ ตนลีลาวดีสุวรรณภูมิ

โครงสรางการบริหารงานและการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการจัดระบบการใชทรัพยากรรวมกันในพื้นที่
จัดการศึกษาทั้ง 4 ศูนย มีหนวยงานกลางทําหนาที่สนับสนุนภารกิจดานตางๆ ของสถาบัน และมี
สํานักงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงตอมหาวิทยาลัย โดยมีโครงสรางการจัดองคกร ดังนี้
องคกรบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย
1) สภามหาวิทยาลัย
มีอํานาจและหนาที่ในการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการวางนโยบายเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การใหบริการวิชาการแกสังคม การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม กํากับมาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา การออกระเบียบ
ข อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คล การเงิ น และทรั พ ย สิ น การอนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษา
และการอนุมัติปริญญา การแตงตั้ง ถอดถอนผูบริหารของมหาวิทยาลัย และการอนุมัติงบประมาณ
รายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
2) สภาวิชาการ
มีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลดานวิชาการ ไดแก หลักสูตร การเรียนการสอน
การวัดและประเมินผลการศึกษา การวิจัย และการประกันคุณภาพการศึกษา เสนอความเห็นตอ
สภามหาวิ ท ยาลั ยเกี่ ย วกับการรวม และการยกเลิกสาขาวิชา รวมถึ งการส งเสริมการวิจัย และ
การบริการวิชาการที่สอดคลองกับภารกิจของมหาวิทยาลัย และความตองการของชุมชน

-33) สภาคณาจารยและขาราชการ
มีพันธกิจหรือหนาที่ตามกฎหมาย เชน ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในกิจการ
ของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัย อธิการบดี หรือสภามหาวิทยาลัย สงเสริมและพัฒนา
ศั ก ยภาพของคณาจารย แ ละข า ราชการในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามจรรยาบรรณแห ง วิ ช าชี พ
พิทั ก ษ ผลประโยชน ข องมหาวิ ท ยาลั ย และปฏิ บัติ ห นาที่อื่น ๆ ตามที่อธิก ารบดีห รื อ มหาวิ ท ยาลั ย
มอบหมาย และเรียกประชุมคณาจารยและขาราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัยและ
นําเสนอความคิดเห็นตอสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
สภามหาวิททยาลั
ยาลัยยเทคโนโลยี
เทคโนโลยีรราชมงคลสุ
าชมงคลสุววรรณภู
รรณภูมมิ ิ
สภามหาวิ
อธิกการบดี
ารบดี
อธิ
สภาคณาจารย
สภาคณาจารย
และขาาราชการ
ราชการ
และข

สภาวิชชาการ
าการ
สภาวิ
นวยการ
ผูผูออําํานวยการ
สํ
า
นั
ก
ตรวจสอบภายใน
สํานักตรวจสอบภายใน

รองอธิกการบดี
ารบดี
รองอธิ
ยอธิกการบดี
ารบดี
ผูผูชชววยอธิ

คณะกรรมการควบคุมมภายใน
ภายใน
คณะกรรมการควบคุ

นวยการสําานันักกงาน
งาน
ผูผูออําํานวยการสํ
อธิกการบดี
ารบดี
อธิ

คณบดี
คณบดี

นวยการ
ผูผูออําํานวยการ
สถาบันน
สถาบั

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

ภาพที่ 1.1 แสดงโครงสรางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การแบงสวนราชการ
1) สํานักงานอธิการบดี หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี มีฐานะเทียบเทากอง
มี 12 สวนงาน ไดแก กองกลาง กองคลัง กองบริหารงานบุคคล กองนโยบายและแผน
กองประชาสัมพันธ กองอาคารสถานที่ กองพัฒนานักศึกษา ศูนยศิลปวัฒนธรรม กองบริหารทรัพยากร
นนทบุรี กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี โดยมีภารกิจในงานสนับสนุน
การดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และประสานนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ทุกๆ ดาน
กับสวนงานบริหารในแตละคณะและสถาบัน/สํานัก

-42) คณะ มีจํานวน 6 คณะ ประกอบดวย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะศิลปศาสตร โดยที่
แตละคณะ ประกอบดวย สํานักงานคณบดี และสาขาวิชาที่เปดสอน
3) สถาบัน มีจํานวน 1 สถาบัน คือ สถาบันวิจยั และพัฒนา มีภารกิจสนับสนุนดาน
การวิจยั และบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัย
4) สํานัก มีจาํ นวน 2 สํานัก คือ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีภารกิจสนับสนุนดานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
สภามหาวิททยาลั
ยาลัยยเทคโนโลยี
เทคโนโลยีรราชมงคลสุ
าชมงคลสุววรรณภู
รรณภูมมิ ิ
สภามหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยเทคโนโลยี
เทคโนโลยีรราชมงคลสุ
าชมงคลสุววรรณภู
รรณภูมมิ ิ
มหาวิ

สภาคณาจารย
สภาคณาจารย
และขาาราชการ
ราชการ
และข

สภาวิชชาการ
าการ
สภาวิ
งานตรวจสอบภายใน
สํสําานันักกงานตรวจสอบภายใน

งานอธิกการบดี
ารบดี
สํสําานันักกงานอธิ

คณะกรรมการควบคุมมภายใน
ภายใน
คณะกรรมการควบคุ

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 ่
กองคลั
กองคลังง
กองบริ
กองบริห
หารทรั
ารทรัพ
พยากร
ยากร นนทบุ
นนทบุรรี ี
กองบริ
กองบริห
หารทรั
ารทรัพ
พยากร
ยากร สุสุพ
พรรณบุ
รรณบุรรี ี
กองบริ
กองบริห
หารทรั
ารทรัพ
พยากร
ยากร วาสุ
วาสุก
กรีรี
กองประชาสั
กองประชาสัม
มพั
พัน
นธธ
กองอาคารสถานที
กองอาคารสถานที่ ่
ศู
ศูน
นยยศ
ศิลิลปวั
ปวัฒ
ฒนธรรม
นธรรม

วิวิจจัย
ัยและพั
และพัฒ
ฒนา
นา

บริ
บริห
หารธุ
ารธุรรกิ
กิจจและเทคโนโลยี
และเทคโนโลยีสสารสนเทศ
ารสนเทศ

วิวิท
ทยบริ
ยบริก
การและ
ารและ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยีสสารสนเทศ
ารสนเทศ

ส
สงงเสริ
เสริม
มวิวิช
ชาการ
าการ
และงานทะเบี
และงานทะเบีย
ยน
น

วิวิท
ทยาศาสตร
ยาศาสตรแและเทคโนโลยี
ละเทคโนโลยี
วิวิศ
ศวกรรมศาสตร
วกรรมศาสตรแและ
ละ
สถาป
สถาปต
ตยกรรมศาสตร
ยกรรมศาสตร

หมายเหตุ :

ศิ
ศิล
ลปศาสตร
ปศาสตรป
ประยุ
ระยุก
กต
ต
สํสําานั
นัก
กคุ
คุณ
ณภาพการศึ
ภาพการศึก
กษา
ษา

สํสําานั
นัก
กสหกิ
สหกิจจศึ
ศึก
กษา
ษา

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

ภาพที่ 1.2 แสดงโครงสรางการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ขอมูลทั่วไป
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดจัดการศึกษา
ทั้งในระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา มีจํานวนหลักสูตรที่เป ดสอน
ทั้งหมด 68 หลักสูตร จําแนกเปนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 23 หลักสูตร หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 45 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร

-5บุคลากร
1) บุคลากรสายวิชาการ มีจํานวนอาจารยทั้งสิ้น 575 คน มีสัดสวนวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก : ปริญญาโท : ปริญญาตรี คิดเปนรอยละเทากับ 3 : 71 : 26 และมีสัดสวนตําแหนง
ทางวิชาการอาจารย : ผูชวยศาสตราจารย : รองศาสตราจารย คิดเปนรอยละเทากับ 81.4 : 17.2 : 1.4
2) บุคลากรสายสนับสนุน มีจํานวนทั้งสิน้ 449 คน จําแนกเปนขาราชการ 31 คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 4 คน พนักงานราชการ 10 คน ลูกจางประจํา 93 คน และลูกจางชัว่ คราว 311 คน
จํานวนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีนักศึกษารวมทั้ง 4 ศูนย จํานวน
ทั้งสิ้น 10,962 คน เปนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จํานวน 3,514 คน ระดับปริญญาตรี
จํานวน 7,448 คน คิดเปนสัดสวน 32.1 : 67.9
พื้นที่อาคารเรียนและอาคารที่ทําการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรณภูมิ มีพื้นที่การใชงานของ 6 คณะ และ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหองสํานักงาน 70 หอง หองเรียนจํานวน 134 หอง
หองปฏิบัติการ จํานวน 200 หอง และอื่นๆ 33 หอง
งบประมาณ
ในปงบประมาณ 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดรับงบประมาณ
จํา นวนทั้งสิ้น 622,415,540.00 บาท โดยแบ ง เปนงบประมาณแผน ดิ น ประจํ าป 2550 จํา นวน
497,790,700.00 บาท คิดเปนรอยละ 80.00 และงบประมาณผลประโยชนประจําป 2550 จํานวน
124,624,840.00 บาท คิดเปนรอยละ 20.00 โดยมีรายรับจากการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
จํานวน 7,605,987.75 บาท และเงินรายไดอื่น ๆ จํานวน 7,486,629.20 บาท
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2. วิธีการประเมินคุณภาพภายใน
การวางแผนและการประเมิน
การเตรียมการและการวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ไดมีการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2551 โดยทําความเขาใจเกี่ยวกับ
สถาบันในเบื้องตนเพื่อเตรียมการและวางแผนดําเนินการประเมินโดยมีการพิจารณารายละเอียด
แนวทางในการประเมิ น ร ว มกั น ได แ ก กํ า หนดหน ว ยงานที่ ต รวจเยี่ ย ม ประเภทและจํ า นวน
ของผูใหสัมภาษณ แบงภารกิจของคณะกรรมการฯในการศึกษาและวิ เคราะหขอมู ล โดยกําหนด
ระยะเวลาในการดําเนินการเปนวันที่ 23 - 24 และ 27 มิถุนายน 2551 (รายละเอียดกําหนดการในภาคผนวก)
การดําเนินงาน
1) ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) และรายงานขอมูล
พื้นฐาน (Common Data Set) ของมหาวิทยาลัย ตามผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550
ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2550 ถึง 31 พฤษภาคม 2551
2) รับฟงรายงานผลการดําเนินงานของผูบริหารมหาวิทยาลัยและผูบริหารคณะ/สํานัก
3) ศึกษาเอกสารหลักฐานรายตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
4) ตรวจเยี่ยมหองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด ของหนวยงานตางๆ ดังนี้
y คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
y คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
y คณะศิลปศาสตร
y คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
y สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
y ศูนยศิลปวัฒนธรรม
5) สัมภาษณผูเกี่ยวของจํานวน 25 คนในกลุมตางๆ ดังนี้
y กลุมชุมชนหรือผูใชบัณฑิต จํานวน 6 คน
y กลุมศิษยเกา เนนที่ทํางานภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 5 คน
y กลุมนักศึกษาปจจุบันจากทุกศูนย จํานวน 12 คน
y กลุมอาจารยจากคณะตางๆ จํานวน 6 คน
y กลุมบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย จํานวน 6 คน
y กลุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ จํานวน 4 คน

-7การดําเนินการหลังการตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการประเมินฯแตละทานเขียนสรุปวิเคราะหผลการประเมินตามที่ไดรับมอบหมาย
ใหเลขานุการคณะกรรมการฯ รวบรวมจัดทํารางสรุปผลการประเมิน เขาที่ประชุมเพื่อรวมกันสรุปผล
การประเมิน วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะตามองคประกอบคุณภาพ ตามมาตรฐาน
อุ ด มศึ ก ษา และมุ ม มองด า นการบริ ห ารจั ด การ เพื่ อ นํ า เสนอด ว ยวาจา แล ว จั ด ทํ า ร า งรายงานผล
การประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบใหคณะกรรมการ
พิจารณา เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเปนที่เรียบรอยแลว จึงแจงใหทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิไดรับทราบตอไป
วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล
คณะกรรมการฯได ต รวจสอบจากเอกสารหลั ก ฐานที่ ป รากฏของแต ล ะตั ว บ ง ชี้
ในทุกองคประกอบ และไดมอบใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ ชี้แจงที่มาของขอมูล ซักถาม
ในประเด็นตางๆ ในกรณีที่เอกสารไมชัดเจน และตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม รวมทั้งไดสอบทาน
ขอมูลกลับจากระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
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3. ผลการประเมินรายตัวบงชี้ 9 องคประกอบคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ สกอ.
จํานวน 42 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ยอยจํานวน 29 ตัวบงชี้ ซึ่งตัวบงชี้ของสมศ.ที่ไมซ้ํากับตัวบงชี้ของ
สกอ. โดยมีตัวบงชี้ที่เปนอัตลักษณของสถาบัน จํานวน 5 ตัวบงชี้ จัดไวเปนองคประกอบที่10
คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ รวมจํานวนตัวบงชี้ทั้งสิ้น 76 ตัวบงชี้ ซึ่งรายละเอียดของผลการประเมินรายตัวบงชี้เปนดังนี้
ตารางที่ 3.1 ผลการประเมินรายตัวบงชีข้ องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ป.1)
ผลดําเนินการคณะกรรมการ
กลุม

ตัวบงชี้ 1.1

เปาหมาย

ผลลัพธ

ตัวตั้ง /
ตัวหาร

ระดับ 5

(% หรือ
สัดสวน)
6

บรรลุ/
คะแนน
ไมบรรลุ ประเมิน
เปาหมาย กรรมการ

บรรลุ

2

ไมบรรลุ
บรรลุ
ไมบรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

1
3
2
3
3
3
3
3

ไมบรรลุ
ไมบรรลุ

1
1

ตัวบงชี้ 1.2
ตัวบงชี้ 2.1
ตัวบงชี้ยอย2.1.1
ตัวบงชี้ยอย2.1.2
ตัวบงชี้ยอย2.1.3
ตัวบงชี้ยอย2.1.4

ตัวบงชี้ 2.2
ตัวบงชี้ยอย2.2.1
ตัวบงชี้ยอย2.2.2

ตัวบงชี้ 2.3
ตัวบงชี้ 2.4

80%
ระดับ 6
รอยละ 75
รอยละ 100
ระดับ 5
5 ขอ
คาเฉลี่ย 3.5
ระดับ 4
6% - 9.99% และ -6% (-9.99%)
ของเกณฑ
ป.เอก 20%

24/34
70.58%
ดําเนินการ 6 ขอแรก
1077/1784
60.37%
68/68
100%
ดําเนินการ 7 ขอ
6 ขอ
คาเฉลี่ย 4.10
ดําเนินการครบทุกขอ
18.98
คิดเปน
10,289.05/542 -19.12%
17/575
2.96 %

ตัวบงชี้ 2.5
ป.ตรีนอยกวา 5%

149/542

25.91 %

บรรลุ

ความเห็น
กรรมการ

ไมมีการนําผล
การประเมิน
และผลการ
วิเคราะหมา
ปรับปรุงกล
ยุทธและ
แผนการ
ดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง

-9ผลดําเนินการคณะกรรมการ
กลุม

เปาหมาย

ตัวตั้ง /
ตัวหาร

ผลลัพธ
(% หรือ
สัดสวน)

บรรลุ/
คะแนน
ไมบรรลุ ประเมิน
เปาหมาย กรรมการ

107/575
18.61
8/575
1.39
ดําเนินการครบทุกขอ

ไมบรรลุ

1

ตัวบงชี้ 2.7

ผศ. รศ. ศ. รวมกัน 40% 59%
ร.ศ.มากกวา 10%
ระดับ 5

บรรลุ

3

ตัวบงชี้ 2.8

มีการดําเนินการ 4 ขอ

ดําเนินการ 3 ขอแรก

ไมบรรลุ

2

ตัวบงชี้ 2.9

80%

บรรลุ

3

ตัวบงชี้ 2.10

90% เทากับหรือสูงกวา
กพ.

ตัวบงชี้ 2.6

ตัวบงชี้ 2.11

ตัวบงชี้ 4.1

3.50
มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 0.030
1 คน
2 ชิ้นงาน
ระดับ 7
ระดับ 4
รอยละ 60
ปฏิบัติ 5 ขอ

ตัวบงชี้ 4.2

ปฏิบัติ 5 ขอ

ตัวบงชี้ 4.3

25,000บาท

ตัวบงชี้ 2.12
ตัวบงชี้ยอย 2.12.1
ตัวบงชี้ยอย 2.12.2

ตัวบงชี้ 3.1
ตัวบงชี้ 3.2
ตัวบงชี้ยอย 3.2.1

ตัวบงชี้ยอย4.3.1
ตัวบงชี้ยอย4.3.2
ตัวบงชี้ยอย4.3.3
ตัวบงชี้ยอย4.3.4

ตัวบงชี้ 4.4
ตัวบงชี้ยอย4.4.1

15,000บาท
10,000 -14,999
รอยละ 30-40
รอยละ 15-19
20%
รอยละ20-29

1784/2223

80.25%

1233/1784
69.11%
ไมบรรลุ
ระดับความพึงพอใจของนายจางฯ
= 3.96
บรรลุ
15/10962

0.136

34 คน
1 ชิ้นงาน
ระดับ 8
ระดับ 4
7,655/10,962
69.83%
ผาน 6 ขอ
ผาน 4 ขอ
15,663,112.40
28,898.73/คน
/542
13,280,844.50/5
42
24,503.40
2,382,267.90/5
42
4,395.33
189/542
34.87
20/542
3.69%
41/542
7.56%
38/542
7.01%

ความเห็น
กรรมการ

1
3

บรรลุ
บรรลุ
ไมบรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

3
3
1
3
3
3
3

บรรลุ

3

บรรลุ

3

บรรลุ

3

ไมบรรลุ
บรรลุ
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ

1
2
1
1
1

ไมมีกลไก
สนับสนุน
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กลุม

ตัวบงชี้ยอย4.4.2

เปาหมาย

ตัวตั้ง /
ตัวหาร

1 ชิ้นงาน
ระดับ 5
3 ขอแรก
3 ขอแรก
25 - 34%
รอยละ 15-19
25 - 39%
-

50/575
20/575
184/542
-

ตัวบงชี้ 5.4

75 - 84%

-

ตัวบงชี้ 5.5
ตัวบงชี้ 6.1

3 แหลง
ระดับ 4
1.5-1.9%
1
3
ปฏิบัติ 4 ขอ
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 5
รอยละ 50
รอยละ 45-69
ระดับ 4
ระดับ 4
รอยละ 1 - 1.99
ระดับ 5
ระดับ 5

ตัวบงชี้ 5.1
ตัวบงชี้ยอย5.1.1
ตัวบงชี้ยอย5.1.2

ตัวบงชี้ 5.2
ตัวบงชี้ยอย5.2.1

ตัวบงชี้ 5.3

ตัวบงชี้ยอย 6.1.1

ตัวบงชี้ 6.2
ตัวบงชี้ 6.3
ตัวบงชี้ 7.1
ตัวบงชี้ 7.2
ตัวบงชี้ 7.3
ตัวบงชี้ 7.4
ตัวบงชี้ยอย7.4.1
ตัวบงชี้ยอย7.4.2

ตัวบงชี้ 7.5
ตัวบงชี้ 7.6
ตัวบงชี้ 7.7
ตัวบงชี้ 7.8
ตัวบงชี้ 7.9

ผลลัพธ
(% หรือ
สัดสวน)
ระดับ 7
5 ขอ
3 ขอ

บรรลุ/
คะแนน
ไมบรรลุ ประเมิน
เปาหมาย กรรมการ

8.70%
3.48%
33.95%
-

บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
บรรลุ
-

3
3
2
1
1
2
-

90.88%

บรรลุ

3

บรรลุ
บรรลุ
ไมบรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
ไมบรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
ไมบรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

2
3
0
3
3
3
3
3
3
3
1
3
2
1
3
3

3 แหลง
ระดับ 4
91/10,289.27
0.88 %
1
4
ดําเนินการ 5 ขอ
ระดับ 4
ระดับ 5
ระดับ 5
290/542
53.50%
102/449
22.71%
ระดับ 6
ระดับ 4
1/575
0.17%
ดําเนินการครบ 5 ขอ
ระดับ 8

ความเห็น
กรรมการ

พบ 3 แหลง
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กลุม

เปาหมาย

ผลลัพธ

ตัวตั้ง /
ตัวหาร

(% หรือ
สัดสวน)

บรรลุ/
คะแนน
ไมบรรลุ ประเมิน
เปาหมาย กรรมการ

ความเห็น
กรรมการ

ตัวบงชี้ 8.1
ระดับ 7
ตัวบงชี้ยอย8.1.1
ตัวบงชี้ยอย8.1.2
ตัวบงชี้ยอย8.1.3

6,000-9,999 บาท
15,000-19,999 บาท
1-0.49%ของ
งบดําเนินการ

ตัวบงชี้ยอย8.1.4

1-64,999 บาท
+10%หรือ -10%
ตัวบงชี้ยอย8.1.5
ของเกณฑ
ตัวบงชี้ยอย8.1.6 รอยละ+5-9%หรือ>15%
ตัวบงชี้ยอย8.1.7
ตัวบงชี้ยอย8.1.8

ตัวบงชี้ 8.2
ตัวบงชี้ 9.1
ตัวบงชี้ 9.2

6,500-9,999 บาท
4,000-5,999 บาท
ระดับ 4
ระดับ 7

3

บรรลุ

3

ไมบรรลุ

1

บรรลุ

2

บรรลุ

1

ไมบรรลุ
บรรลุ

1
2

บรรลุ

2

บรรลุ
บรรลุ
ไมบรรลุ

2
3
3

บรรลุ
บรรลุ

2
3

76.19%

บรรลุ

3

0

ไมบรรลุ

0

81.49%

บรรลุ

3

บรรลุ

3

ไมบรรลุ

1

4,973,041.25/5
75
8,648.77
52,053,716.91/
10,289.05
5,059.13
4 ขอ
ระดับ 6
ระดับ 4
ระดับ 4

รอยละ 70

ตัวบงชี้ 10.2

15 - 19 เรื่อง
จํานวนเฉลี่ย

บรรลุ

35.99%
49.10%

ระดับ 4
ระดับ 4

ตัวบงชี้ 9.3
ตัวบงชี้ 10.1
ตัวบงชี้ 10.3

ดําเนินการครบ 8 ขอ
16,205,537.01
/542
29,899.51
7,605,987.75/5
42
14,033.18
2,873,809.20/433,919,788.82x100
=0.66%
157,845960
/10,289.05
15,341.16

80 ชม.

ตัวบงชี้ 10.4

ระดับ 4

ตัวบงชี้ 10.5

รอยละ 100

32/42
46,862/575
ระดับ 5
14/42

33.33%

มีเฉพาะ2 คณะ
ม.ไมมีขอ1

สําหรับ ตัวบงชี้ของ สกอ.จํานวน 42 ตัวบีท้ ี่บรรลุเปาหมายจํานวน 32 ตัวบงชี้คิดเปนรอยละ
76.19และไมบรรลุเปาหมายจํานวน 10 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 23.81
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4. ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ มาตรฐานอุดมศึกษา
และมุมมองดานบริหารจัดการ
คณะกรรมการฯไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ซึ่งเปนสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม ตามตัวบงชี้ของ สกอ. จํานวน 40 ตัวบงชี้
โดยมีเกณฑการแปลผลการประเมินดังนี้
≤ 1.50
การดําเนินงานของสถาบันยังไมไดคณ
ุ ภาพ ≤ 1.50
1.51 - 2.00
การดําเนินงานของสถาบันไดคุณภาพในระดับพอใช
2.01 - 2.50
การดําเนินงานของสถาบันไดคุณภาพในระดับดี
2.51 - 3.00
การดําเนินงานของสถาบันไดคุณภาพในระดับดีมาก
ผลการประเมินตามตัวบงชี้ของ สกอ.จํานวน 40 ตัวบงชี้ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ในภาพรวมที่ระดับ 2.45 คะแนน อยูในระดับดี โดยดานปจจัยนําเขา มีคาเฉลี่ย 1.67 คะแนน
อยูในระดับพอใช ดานกระบวนการ มีคาฉลี่ย 2.86 คะแนน อยูระดับดีมาก และดานผลผลิต มีคาเฉลี่ย
2.15 คะแนน อยูในระดับดี ซึ่งผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ มาตรฐานอุดมศึกษา
และมุมมองดานการบริหารจัดการ มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4.1 สรุปคะแนนเฉลี่ยตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน (ตาราง ป.2)
จํานวนตัวบงชี้
องคประกอบ

ปจจัย
นําเขา

กระบวนการ

ผลผลิต

รวม

ผลการ
ประเมิน

1.00
3.00
1.00
3.00

2.00
2.80
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

1.00
2.50
1.00
2.33
2.00

1.50
2.25
3.00
2.50
2.20
3.00
2.67

ยังไมได
คุณภาพ
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก

8. การเงินและงบประมาณ

-

3.00

-

3.00

ดีมาก

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

-

2.50

3.00

2.67

ดีมาก

รวม

1.67

2.86

2.15

2.45

ดี

ผลการประเมิน

พอใช

ดีมาก

ดี

1. ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค และแผนการ
ดําเนินการ
2. การเรียนการสอน
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
4. การวิจัย
5. การบริการวิชาการแกสังคม
6. การทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
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4.1 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานองคประกอบคุณภาพ
สรุป ผลการประเมินตามองคประกอบ 9 ดาน จําแนกรายองคประกอบมี ดังนี้
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
ผลการประเมินยังไมไดคุณภาพ (คะแนน 1.50) ประกอบดวย 2 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ที่ 1.1
วัดกระบวนการ ผลการประเมิ น พอใช (คะแนน 2.00) ไดแก มีการกําหนดปรั ชญาหรือปณิธาน
ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ ตัวบงชี้ที่ 1.2 ผลผลิต ผลการประเมินยังไมไดคุณภาพ
(คะแนน 1.00) ได แ ก ร อ ยละของการบรรลุ เ ปา หมายตามตั ว บ งชี้ ข องการปฏิบั ติ ง านที่กํ า หนด
ซึ่งบรรลุเปาหมายเพียง 70.58%
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ผลการประเมินอยูในระดับดี (คะแนน 2.25) ประกอบดวย 12 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ที่
2.4, 2.5 และ 2.6 วัดปจจัยนําเขาผลการประเมินยังไมไดคุณภาพ (คะแนน 1.00) ไดแกจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี
ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
ตัวบงชี้ที่ 2.1, 2.2, 2.3, 2.7 และ 2.8 วัดกระบวนการผลการประเมินดีมาก (คะแนน 2.80)
ไดแ ก มีระบบและกลไกในการพั ฒนาและบริ ห ารหลั ก สูตร มีกระบวนการเรี ยนรูที่เ นน ผูเ รีย น
เปนสําคัญ มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล
องคกร และชุมชนภายนอกที่มีสวนรวม มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของคณาจารย มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 2.9, 2.10, 2.11 และ 2.12 วัดผลผลิตผลการประเมินดี (คะแนน 2.50)
ไดแก รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป รอยละ
ของบัณ ฑิตระดับปริญญาตรีที่ไ ดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ ระดับความพึงพอใจของ
นายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษา
ในรอบ 5 ปที่ผานมาไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ

- 14 องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ผลการประเมินดีมาก (คะแนน 3.00) ประกอบดวย 2 ตัวบงชี้ ซึ่งตัวบงชี้ทั้ง 2
เป น ตั ว บ ง ชี้ ด า นกระบวนการ มี ผ ลการประเมิ น ดี ม าก (คะแนน 3.00) ได แ ก ตั ว บ ง ชี้ ที่ 3.1, 3.2
มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลอง
กับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
ผลการประเมินดี (คะแนน 2.50) ประกอบดวย 4 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ที่ 4.3 วัดปจจัยนําเขา
ผลการประเมินดีมาก (คะแนน 3.00) ไดแก เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน
และภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา ตัวบงชี้ที่ 4..1, 4.2 วัดกระบวนการ ผลการประเมินดี
มาก (คะแนน 3.00) ได แ ก มี ก ารพั ฒ นาระบบและกลไกการสนั บ สนุ น การผลิ ต งานวิ จั ย และ
งานสรางสรรค มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค ตัวบงชี้ที่ 4.4 วัดผลผลิต
ผลการประเมินยังไมไดคุณภาพ (คะแนน 1.00) ไดแก รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรค
ที่ตีพิมพเผยแพรไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ
และในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
ผลการประเมินดี (คะแนน 2.20) ประกอบดวย 5 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ที่ 5.2 วัดปจจัยนําเขา
ผลการประเมิ น ยั งไมไ ด คุ ณภาพ (คะแนน 1.00) ไดแ ก รอยละของอาจารยป ระจําที่มี สว นร ว ม
ในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน
เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา ตัวบงชี้ที่ 5.1
วัดกระบวนการ ผลการประเมินดีมาก (คะแนน 3.00) ไดแก มีระบบและกลไกในการบริการ
ทางวิ ช าการแก สั ง คมตามเป า หมายของสถาบั น ) ตั ว บ ง ชี้ ที่ 5.3, 5.4 และ 5.5 วั ด ผลผลิ ต
ผลการประเมินดี (คะแนน 2.33) ไดแก รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ที่ ต องสนองความต อ งการพั ฒ นาและเสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง ของสั ง คม ชุ ม ชน ประเทศชาติ
และนานาชาติตออาจารยประจํา , รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ , จํานวนแหลง
ใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ผลการประเมิน ดีม าก (คะแนน 3.00) ประกอบดว ย 1 ตั ว บงชี้ ซึ่ ง เป น ตัว บ ง ชี้
ดานกระบวนการ คือตัวบงชี้ที่ 6.1 (มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม)
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ผลการประเมิ น ดีม าก (คะแนน 2.67) ประกอบดว ย 9 ตั ว บ งชี้ ตัวบ ง ชี้ที่ 7.5
วั ด ป จ จั ย นํ า เข า ผลการประเมิ น ดี ม าก (คะแนน 3.00) ได แ ก ศั ก ยภาพของระบบฐานข อ มู ล
เพื่อการบริหารการเรียนการสอน และการวิจัย) ตัวบงชี้ที่ 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.8 วัดกระบวนการ
ผลการประเมินดีมาก (คะแนน 3.00) ไดแก สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
และสามารถผลั ก ดั น สภาสถาบั น ให แ ข ง ขั น ได ร ะดั บ สากล ภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ
ของสถาบัน มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีการนําระบบบริหารความเสี่ยง
มาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา ตัวบงชี้ที่ 7.6, 7.7, 7.9 วัดผลผลิต ผลการประเมินพอใช
(คะแนน 2.00) ไดแก ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกร
สูระดับบุคคล
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ผลการประเมินดีมาก (คะแนน 3.00) ประกอบดวย 2 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ที่ 8.1
และ 8.2 วัดกระบวนการ ไดแก มีระบบกลไกในการจัดสรรการวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบ
การเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ผลการประเมิน ดี ม าก (คะแนน 2.67) ประกอบด ว ย 3 ตั ว บ งชี้ ตั ว บ งชี้ ที่ 9.1
และ 9.2 วัดกระบวนการ ผลการประเมินดี (คะแนน 2.50) ไดแก มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา มีระบบและกลไกการใหความรู
และทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา ตัวบงชี้ที่ 9.3 วัดผลผลิต ผลการประเมินดีมาก
(คะแนน 3.00) ไดแก ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เมื่อพิจารณาในภาพรวมในองคประกอบ 9 ดาน นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สามารถมีผลดําเนินการอยูในระดับดีมาก จํานวน 5 องคประกอบ ไดแก
องคประกอบที่ 3, 6, 7, 8 และ 9 สวนองคประกอบที่อยูในระดับดี จํานวน 3 องคประกอบ ไดแก
องคประกอบที่ 2, 4 และ 5 สวนองคประกอบที่ยังไมไดคุณภาพ คือ องคประกอบที่ 1 ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ
ตองเรงหาแนวทางไขตอไป
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4.2 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา
ตารางที่ 4.2 สรุปคะแนนเฉลีย่ ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 3 ดาน (ตาราง ป. 3)

จํานวนตัวบงชี้

มาตรฐาน

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
(4)
2. มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา(34)
ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาล
ของการบริหารการอุดมศึกษา
(16)
ข. มาตรฐานดานพันธกิจของ
การบริหารการอุดมศึกษา (18)

ผลการ
ประเมิน

-

-

2.50

2.50

ดี

3.00

2.80

2.00

2.56

ดีมาก

1.40

2.89

2.00

2.28

ดี

-

3.00

-

3.00

ดีมาก

รวม

1.67

2.86

2.15

2.45

ดี

ผลการประเมิน

พอใช

ดีมาก

ดี

3. มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรูฯ (2)

สรุป ผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา 3 ดาน จําแนกผลการประเมินรายมาตรฐานไดดังนี้
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต ผลการประเมินดี (คะแนน 2.50) ประกอบดวย 4 ตัวบงชี้
ซึ่งวัดผลผลิตและผลลัพธ ไดแกตัวบงชี้ที่ 2.9, 2.10, 2.11 และ 2.12
2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา แบงเปน
ก. มาตรฐานดา นธรรมาภิบ าลของการบริ หารการอุ ด มศึ กษา ผลประเมิ น ดี ม าก
(คะแนน 2.56) ประกอบดวย 16 ตัวบงชี้ ดานปจจัยนําเขา (ตัวบงชี้ที่ 7.5) ผลประเมินดีมาก (คะแนน
3.00) ดานกระบวนการ (ตัวบงชี้ที่ 1.1, 2.7, 7.1, 7.2, 7.4, 7.8, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2) ผลประเมินดีมาก
(คะแนน 2.80) และดานผลผลิตหรือผลลัพธ (ตัวบงชี้ที่ 1.2, 7.6, 7.7, 7.9, 9.3) ผลการประเมินพอใช
(คะแนน 2.00)

- 17 ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา ผลการประเมินดี (คะแนน 2.28)
ประกอบดวย 18 ตัวบงชี้ ดานปจจัยนําเขา (ตัวบงชี้ที่ 2.4, 2.5, 2.6, 4.3, 5.2) ผลการประเมินยังไมได
คุณภาพ (คะแนน 1.40) ดานกระบวนการ (ตัวบงชี้ที่ 2.1, 2.2, 2.3, 2.8, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 6.1)
ผลประเมินดีมาก (คะแนน 2.89) และดานผลผลิตหรือผลลัพธ (ตัวบงชี้ที่ 4.4, 5.3, 5.4, 5.5)
ผลการประเมินพอใช (คะแนน 2.00)
3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู ผลประเมินดีมาก (คะแนน 3.00)
ประกอบดวย 2 ตัวบงชี้ ซึ่งวัดกระบวนการ (ตัวบงชี้ที่ 4.2, 7.3) เทานั้น
เมื่ อ พิ จ ารณาในภาพรวมการพบว า มหาวิ ท ยาลั ย ฯสามารถดํ า เนิ น งานบรรลุ ม าตรฐาน
อุดมศึกษา อยูในระดับดีมาก ในดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา และมาตรฐานดาน
การสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูฯ อยูในระดับดี ในดานดานคุณภาพบัณฑิต และดานพันธกิจ
ของการบริหารการอุดมศึกษา

4.3 สรุปผลการประเมินตามมุมมองดานบริหารจัดการ
ตารางที่ 4.3 สรุปคะแนนเฉลีย่ ตามในมุมมองดานการบริหารจัดการ4 ดาน (ตาราง ป.4)
จํานวนตัวบงชี้

มุมมองดานการบริหารจัดการ

ผลการประเมิน

ปจจัยนําเขา

กระบวนการ

ผลผลิต

รวม

1.00

2.83

2.38

2.38

ดี

-

2.86

2.33

2.70

ดีมาก

3. ดานการเงิน

3.00

3.00

-

3.00

ดีมาก

4. ดานบุคลากรการเรียนรูและ
นวัตกรรม

1.67

2.83

1.00

2.18

ดี

รวม

1.67

2.86

2.15

2.45

ดี

ผลการประเมิน

พอใช

ดีมาก

ดี

1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนได
สวนเสีย
2. ดานกระบวนการภายใน
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1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย ผลการประเมินดี (คะแนน 2.38) ประกอบดวย
16 ตัวบงชี้ แบงเปนตัวบงชี้ ดานปจจัยนําเขา (ตัวบงชี้ที่ 2.4, 5.2) ยังไมไดคุณภาพ (คะแนน 1.00)
ดานกระบวนการ (ตัวบงชี้ที่ 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 5.1, 9.2) ผลการประเมินดีมาก (คะแนน 2.83)
ดานผลผลิตหรือผลลัพธ (ตัวบงชี้ที่ 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 5.3, 5.4, 5.5, 7.6) ผลการประเมินดี
(คะแนน 2.38)
2. ดานกระบวนการภายใน ผลการประเมินดีมาก (คะแนน 2.70) ประกอบดวย 10 ตัวบงชี้
แบงเปนตัวบงชี้ ดานกระบวนการ (ตัวบงชี้ที่ 1.1, 2.1, 6.1, 7.1, 7.2, 7.8, 9.1) ผลการประเมินดีมาก
(คะแนน 2.86) ดานผลผลิตผลลัพธ (ตัวบงชี้ที่ 1.2, 7.9, 9.3) ผลการประเมินดี (คะแนน 2.33)
3. ดานการเงิน ผลการประเมินดีมาก (คะแนน 3.00) ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้ แบงเปนตัวบงชี้
ดานปจจัยนําเขา (4.3) ผลการประเมินดีมาก (คะแนน 3.00) ดานกระบวนการ (ตัวบงชี้ที่ 8.1, 8.2)
ผลการประเมินดีมาก (คะแนน 3.00) เชนกัน
4. ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม ผลการประเมินดี (คะแนน 2.18) ประกอบดวย
11 ตัวบงชี้ แบงเปนตัวบงชี้ ดานปจจัยนําเขา (2.5, 2.6, 7.5) ผลการประเมินพอใช (คะแนน 1.67)
ดานกระบวนการ (ตัวบงชี้ที่ 2.7, 2.8, 4.1, 4.2, 7.3, 7.4) ผลการประเมินดีมาก (คะแนน 2.83)
ดานผลผลิตผลลัพธ (ตัวบงชี้ที่ 4.4, 7.7) ผลการประเมินยังไมไดคุณภาพ (คะแนน 1.00)
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวามหาวิทยาลัยฯสามารถดําเนินการ ดานบริหารจัดการ ทั้ง 4 ดาน
อยูในระดับดีมาก ในดานกระบวนการภายในและดานการเงิน และระดับดี ในดานนักศึกษาฯ
และดานบุคลากรเรียนรูและนวัตกรรม

4.4 วิเคราะหผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานองคประกอบคุณภาพ
คณะกรรมการฯไดรว มกัน ทําการวิเคราะหภ าพรวม จุ ด แข็ ง จุ ด ออน และ ขอเสนอแนะ
รายองคประกอบคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตามมาตรฐานคุณภาพขางตน ดังนี้
องคประกอบที่ 1
จุดแข็ง
มีกระบวนการในการจัดทําแผน ที่เปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมและ
บุคลากร มีความพึงพอใจ
จุดออน
ไมสามารถขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน
ขอเสนอแนะ
ควรมีการวิเคราะหความสอดคลองระหวาง กลยุทธ แผนดําเนินการ และเปาหมายทุกไตรมาส
เพื่อนําผลมาปรับปรุงขับเคลื่อนใหสามารถควบคุมเปาหมายไดทันรอบป

- 19 องคประกอบที่ 2
แนวปฏิบัติทดี่ ี
1. ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ สาขาการบัญชี
2. การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของ ผศ. สายหยุด อุไรสกุล
รายวิชาจิตวิทยาทั่วไป สาขาสังคมศาสตร และมนุษยศาสตร คณะศิลปศาสตร
จุดแข็ง
1. มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่ครบถวนตามเกณฑ
มาตรฐานและมีตัวอยางแนวปฏิบัติที่ดี
2. มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญรวมทั้งการเรียนรูจากการปฏิบัติและ
ประสบการณจริง
3. นักศึกษาพึงพอใจตอคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
4. นายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิตพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิต
จุดออน
1. สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ
ศาสตราจารย
2. สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโทหรือปริญญาเอก เทียบเทาตออาจารย
ประจําไมเปนไปตามเกณฑ
3. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําไมเปนไปตามเกณฑ เชน คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร
และสถาปตยกรรมศาสตร
4. รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษาต่ํากวา
เปาหมาย โดยเฉพาะหลักสูตรที่มีคาใชจายตอหัวสูง
ขอเสนอแนะ
1. เรงรัดใหบุคลากรที่ลาศึกษาตอจบการศึกษาตามกําหนด รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนทักษะ
ภาษาตางประเทศหรือความสามารถอื่นๆ เพื่อเพิ่มจํานวนการศึกษาตอในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
ในตางประเทศ โดยอาจกําหนดนโยบายรับและพัฒนาอาจารยที่มีความรูความสามารถในสาขาวิชายอย
(New knowledge) ที่แตกตาง จากอาจารยประจําที่มีอยูเดิม เพื่อใหเกิดองคความรูใหม
2. เพิ่ ม สั ด ส ว นผู ข อกํ า หนดตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ โดยมี ก ารสนั บ สนุ น ที่ ห ลากหลาย
เช น จั ด ตั้ ง กองทุ น วิ จั ย เพื่ อ เป น ทุ น วิ จั ย เงิ น รางวั ล และค า ตอบแทนผู เ ชี่ ย วชาญ สํ า หรั บ ผู ที่
มีผลงานวิจัยและการตีพิมพในวารสารที่มีคุณภาพ

- 20 3. ปรั บ แผนรั บ และพั ฒ นาหลั ก สู ต รให ต รงกั บ ความต อ งการของผู ใ ช (Demand–driven
program) ในพื้ น ที่ ห ลั ก สู ต รที่ เ ป น เอกลั ก ษณ แ ละแตกต า ง รวมทั้ ง ให ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาสามารถ
ปฏิบัติงานไดทันที (ready to use)
4. ใช ข อ มู ล การประเมิ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนให มี คุ ณ ภาพดี ขึ้ น
เชน หองเรียนบรรยายของคณะบริหารธุรกิจฯและคณะศิลปศาสตร
5. ขยายจํานวนและบทบาทการมีสวนรวมของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิภายนอก และ
ประเมินการมีสวนรวม เพื่อนําผลไปปรับปรุงและพัฒนาใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
องคประกอบที่ 3
จุดแข็ง
1. มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่หลากหลายรูปแบบ
2. นักศึกษามี วินยั และ มารยาทเรียบรอย
3. มีองคกรนักศึกษาที่เขมแข็งและมีความผูกพันตอเนื่องกับศิษยเกา
จุดออน
มหาวิทยาลัยไมทราบความตองการจําเปนเนื่องจากแบบสํารวจความตองการจําเปน
ยังไมเหมาะสม
ขอเสนอแนะ
ควรปรับปรุงแบบสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1ใหแตกตางจาก
แบบสํารวจความพึงพอใจ โดยดําเนินการในชวงปฐมนิเทศ มีการประมวลผลและมีการ
นําเสนอผลการสํารวจตอมหาวิทยาลัย
องคประกอบที่ 4
แนวปฏิบัติทดี่ ี
มีระบบและกลไกในการสงเสริมงานวิจยั คือ มีกองทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
โดยมีระเบียบและหลักเกณฑการขอและการพิจารณา โดยมีคณะกรรมการบริหารเปน
ผูดําเนินการ
จุดแข็ง
1. มีการกําหนดยุทธศาสตรเพื่อการวิจยั อยางชัดเจน 3 ดาน
2. มี ร ะบบและกลไกในการส ง เสริ ม งานวิ จั ย คื อ มี ก องทุ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย และงาน
สร า งสรรค โดยมี ร ะเบี ย บและหลั ก เกณฑ ก ารขอและการพิ จ ารณา โดยมี ค ณะ
กรรมการบริหารเปนผูดําเนินการ
3. มีความพรอมดานอุปกรณ สถานที่ และบุคลากร ในการทํางานวิจยั

- 21 จุดออน
1. ระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยยังไมครอบคลุมขอมูลขาวสารที่หลากหลาย
2. ทุนสนับสนุนงานวิจยั จากภายนอกยังมีจํานวนนอย
3. งานวิจยั และงานสรางสรรคที่เผยแพรมีจํานวนนอยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ขอเสนอแนะ
1. จัดระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยครอบคลุมขอมูลขาวสารอยางนอย 5 ดาน
ตอไปนี้
1) แหลงทุน
2) ผลงานวิจัยของสถาบัน
3) แหลงเผยแพรผลงานวิจัยและการสนับสนุนของสถาบัน
4) การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
5) หลักเกณฑแนวปฏิบัติตางๆของสถาบันเกี่ยวกับการวิจัย
2. สถาบันวิจัยฯควรหาแหลงทุนสนับสนุนวิจัยจากภายนอกใหกับคณาจารยเพิ่มเติม
3. มีการประเมินผลงานวิจัยในรูปแบบของการตีพิมพ/เผยแพร
องคประกอบที่ 5
จุดแข็ง
1. มีการกําหนดยุทธศาสตร และแผนงานที่ชดั เจน โดยมีคณะกรรมการดําเนินงานและมีการ
กําหนดคุณลักษณะการใหบริการวิชาการ
2. มีศักยภาพที่จะดําเนินงานดานบริการวิชาการสูง
3. มีการเชื่อมโยงและบูรณาการดานการบริการวิชาการ การสอน และการวิจัย และนักศึกษา
มีสวนรวมในการใหบริการวิชาการ
จุดออน
คณาจารยยังมีสวนรวมในการใหบริการวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาตินอย
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการประเมินผลปฏิบัติงานของบุคลากรในดานการบริการวิชาการเพื่อวิเคราะหจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และทักษะที่สูงขึ้นในการบริการวิชาการ
2. ควรวิเคราะหหาจุดเดนเฉพาะทางในการใหบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ และสอดคลองกับ
งานวิจยั

- 22 องคประกอบที่ 6
จุดแข็ง
1. มีหนวยงานทีจ่ ัดตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบและขับเคลื่อนพันธกิจดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เปนการเฉพาะ คือ ศูนยศิลปวัฒนธรรม
2. มีหลักสูตรสาขาการทองเที่ยวที่สนับสนุนดานศิลปวัฒนธรรม
3. ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยูใ นแหลงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
จุดออน
การกําหนดจํานวนโครงการ/กิจกรรมในแผนฯไมไดสัดสวนกับจํานวนนักศึกษา
และไมเชื่อมโยงกับคณะโดยไมมีการถายทอดเปาหมายพรอมกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน
ขอเสนอแนะ
จัดทําแผนกํากับภารกิจทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม แผนทีเ่ ชิงกลยุทธถายทอดเปาหมาย
ลงสูคณะวิชา มอบหมายใหมีหนวยงานกํากับดูแลรับผิดชอบ เชนมอบศูนยศิลปวัฒนธรรม
จะทําใหสามารถควบคุมเปาหมายได และลดภาระงานโดยรวม
องคประกอบที่ 7
แนวปฏิบัติทดี่ ี
มีแผนการจัดการความรู เปนแนวปฏิบัติทดี่ ี พัฒนาความรูเกี่ยวกับสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส และขยายความรูดานนี้แกบคุ ลากรเพิ่มมากขึ้น
จุดแข็ง
มีการพัฒนาระบบ IT เพื่อใชในการบริหารจัดการ
จุดออน
1. ขาดบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อชวยในการบริหาร
2. บุคลากรสายสนับสนุนสวนใหญยังขาดขวัญกําลังใจ
ขอเสนอแนะ
1. ใหความมัน่ คงกับบุคลากรสายสนับสนุนโดยการปรับบุคลากรที่เปนลูกจางชั่วคราวเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาความรูของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานใหตรงกับ
ตําแหนงงาน
3. จัดระบบสวัสดิการเพิ่มมากขึ้น สําหรับผูที่ไมไดเปนขาราชการ เชน กองทุนสวัสดิการ
ประกันสุขภาพ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
4. พัฒนาระบบการประเมิน การสรรหา ผูบริหารระดับกลาง และบุคลากรสายสนับสนุน

- 23 องคประกอบที่ 8
จุดแข็ง
1. มีงบประมาณจากหลายแหลงและสามารถใชเพื่อการพัฒนาไดอยางคลองตัว
2. มีการใชทรัพยากรระหวางหนวยงานรวมกัน
จุดออน
ขาดบุคลากรสายสนับสนุนดานการเงิน
ขอเสนอแนะ
1. จัดหาบุคลากรดานการเงินเพือ่ สามารถปฏิบัติงานและรับผิดชอบไดแทนอาจารยประจําที่
ปฎิบัติงานอยู
2. จัดทําระบบ MIS ดานการเงิน บัญชีงบประมาณเพื่อใหผูบริหารสามารถใชบริหารและ
ตัดสินใจ
3. จัดทําแผนกลยุทธทางการเงินใหชดั เจนเพือ่ สามารถบริหารเงินผลประโยชนใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
องคประกอบที่ 9
แนวปฏิบัติทดี่ ี
มีแนวทางในการดําเนินงาน มีแผนและคณะกรรมการประกันคุณภาพดําเนินงาน
จุดแข็ง
1. ผูบริหารทุกระดับและบุคลากรใหความสําคัญและใหความรวมมือจากทุกหนวยงาน
2. มีกิจกรรม 5 ส.อยางตอเนื่อง สงผลใหองคกรโดยรวมมีความสะอาดและเปนระเบียบ
3. มีระบบบริหารคุณภาพตามขอกําหนดของISO ทําใหกระบวนการดําเนินงานโดยรวมได
มาตรฐาน
จุดออน
1. การจัดเก็บขอมูลและหลักฐานตามตัวบงชีค้ ุณภาพ 9 องคประกอบคุณภาพยังไมเปน
ระบบ
2. การใหความรูและทักษะดานประกันคุณภาพแกนักศึกษายังจํากัดอยูใ นบางคณะ
3. บุคลากรบางสวนขาดความเขาใจระบบประกันคุณภาพภายใน
4. การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพยังไมการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA
5. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ยังไมครอบคลุมโดยรวม

- 24 ขอเสนอแนะ
1. จัดทําฐานขอมูลเพื่อการประกันคุณภาพทีส่ ามารถใชรวมกันทุกหนวยงานภายใน
2. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะดานประกันคุณภาพใหครอบคลุมนักศึกษาทุกคณะ และ
สงเสริมใหนําไปใชในกิจกรรมของนักศึกษา
3. จัดระบบประกันคุณภาพภายในใหเปนสวนของการทํางานปกติและสื่อสารใหบุคลากร
เขาใจ
4. ดําเนินการในระบบประกันคุณภาพ ใหครบตามวงจร PDCA
5. ปรับปรุงจัดทํารายงานการประเมินตนเอง(SAR)ของสถาบันใหสามารถสะทอนผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
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5. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวม
จากผลการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิซึ่งเปน
สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม ตามตัวบงชี้ของ สกอ. จํานวน 40 ตัวบงชี้ พบวาทาง
มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานในดานกระบวนการดําเนินงานอยูในเกณฑดีมาก แตจะมีปญหาใน
ดานปจจัยนําเขาและดานผลผลิตที่ยังไมไดมาตรฐาน มีผลการประเมินจํานวน 8 ตัวบงชี้ที่มีผลการ
ดําเนินงานต่ํากวามาตรฐานที่ควรจะเปน (คะแนน1) ซึ่งในจํานวนนี้เปนตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา
จํานวน 4 ตัวบงชี้ และดานผลผลิตจํานวน 4 ตัวบงชี้ เชนกัน รายละเอียดดังนี้
ดานปจจัยนําเขา จํานวน 4 ตัวบงชี้ ดังนี้
ตัวบงชี้ที่ 2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
ตัวบงชี้ที่ 2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาตออาจารยประจํา
ตัวบงชี้ที่ 2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
ตัวบงชี้ที่ 5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการ
วิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา
ดานผลผลิต/ผลลัพธ จํานวน 4 ตัวบงชี้ ดังนี้
ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชีข้ องการปฏิบัติงานที่กําหนด
ตัวบงชี้ที่ 2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ

ตัวบงชี้ที่ 4.4

รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตพี ิมพเผยแพรไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับ
นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา
ตัวบงชี้ที่ 7.7 รอยละของอาจารยประจําทีไ่ ดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
มหาวิทยาลัยตองเรงดําเนินการดําเนินการปรับปรุงในตัวบงชี้ดังกลาวใหมีมาตรฐานไดตาม
เกณฑ และโดยเฉพาะผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสังคมหรือการบริการทางวิชาการซึ่ง
เปนจุดเนนของมหาวิทยาลัยฯ แตมีผลการประเมินอยูในระดับดี (2.20 คะแนน) โดยปจจัยที่สงผล
กระทบในดานนี้ไดแกความเขมแข็งทางวิชาการที่จะสงผลใหคณาจารยของมหาวิทยาลัยเปนที่ยอมรับ

- 26 จนได รั บ เชิ ญเป น ที่ ป รึ ก ษา เป น กรรมการวิ ท ยานิพ นธภ ายนอกสถาบั น เป น กรรมการวิ ช าการ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ มีจํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ
และวิ ช าชี พ ที่ ต อบสนองความต อ งการพั ฒ นาและเสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง ของสั ง คม ชุ ม ชน
ประเทศชาติ และนานาชาติ จํานวนมากขึ้น รวมทั้งตองพัฒนาหนวยงานใหเปนแหลงใหบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ และเปนที่พึ่งของชุมชน
สังคมโดยรอบของมหาวิทยาลัย
สําหรับสิ่งที่นาชื่นชมของมหาวิทยาลัย คือไดมีการกําหนดตัวบงชี้ที่แสดงอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย ในองคประกอบที่ 10 อัตลักษณของสถาบันครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพ จํานวน 5
ตัวบงชี้ ซึ่งคณะกรรมการฯไดพิจารณาผลการประเมินที่ระดับ 2.00 คะแนน เนื่องจากคณะกรรมการ
ไมประเมิน ตัวบงชี้ที่ 10.2 เพราะผลการดําเนินงานไมสอดคลอง กับตัวบงชี้ ทั้งนี้เสนอใหปรับชื่อตัว
บงชี้ที่10.2 เปน “จํานวนงานวิจัยที่พัฒนาองคความรู” ในการประเมินครั้งตอไปและผลการดําเนินงาน
ของตัวบงชี้ที่ 10.5 ยังมีจํานวนนอย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยตองดําเนินการพัฒนาปรับปรุงตอไป
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯไดรวมกันพิจารณาขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวม
เพิ่มเติมดังนี้
1. วิจัยสถาบันเกี่ยวกับปญหาการเรียนการสอนในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย เพื่อ
กําหนดแนวทางแกปญหา รวมทั้งสงเสริมใหอาจารยวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนอยางตอเนื่อง รวมทั้งจัดใหมีเวทีระบบจัดการความรู (KM) และเครือขายวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู และเผยแพรแนวปฏิบัติที่
ดีดานการจัดการเรียนการสอนและผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2. ใชผลการประเมิน เพื่อกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค เชน มีความ
รั บ ผิ ด ชอบ มี ค วามซื่ อ สั ต ย ขยั น อดทนและมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ วางแผนและ
ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่มีประสิทธิผลและตอเนื่อง โดยคัดเลือก
นักศึกษาที่มีศักยภาพดานตางๆเขาสูระบบการพัฒนาอยางเขมขน เพื่อสรางใหมี
ความรูความสามารถระดับชาติและนานาชาติ
3. ขยายการจัดการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตรตามอัธยาศัย และหลักสูตร
บูรณาการตามความตองการของผูใชบัณฑิต
4. เรงรัดติดตามการรับรองปริญญาตามเกณฑมาตรฐานของหนวยงานวิชาชีพ เชน คุรุสภา
5. สถาบันวิจัยฯควรเปนหนวยงานหลักของมหาวิทยาลัยในการกําหนดยุทธศาสตรและ
ประสานงานวิจัยและบริการวิชาการ

- 27 6. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารงานดานตางๆเพื่อลดขั้นตอนการทํางาน
ระหวางศูนย
7. เรงรัดพัฒนาบุคลากรสายวิชาการทั้งดานวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ
8. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อความมั่นคงของบุคลากร
ที่จางดวยเงินผลประโยชน
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ภาคผนวก 1
กําหนดการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วันที่ 16 มิถุนายน 2551
เวลา 10.30 – 12.00 น. คณะกรรมการฯบางทานตรวจเยีย่ มคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนยนนทบุรี เขตเหนือ
เวลา 12.00 น.
คณะกรรมการฯเดินทางกลับ
วันที่ 23 มิถุนายน 2551
เวลา 07.00 น.
คณะกรรมการผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันพรอม
กันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนยนนทบุรี เขตใต เพื่อ
เดิ น ทางไปมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ศู น ย หั น ตรา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เวลา 08.45 - 09.00 น. คณะกรรมการฯเดินทางถึงศูนยหนั ตรา และประชุมเพื่อเตรียมความพรอม
เวลา 09.00 - 10.00 น. - พิธีกรกลาวแนะนําคณะกรรมการฯ
- พิธีเปดโครงการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบันประจําป
การศึกษา 2550 โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
และรายงานสรุปผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550
เวลา 10.15- 12.00 น. คณะกรรมการฯตรวจเยี่ยมคณะตางๆโดยขอใหทางคณะนําเสนอผลการ
ดําเนินงานประมาณ 10 - 15 นาที และเยี่ยมชมหองเรียนการเรียนการสอน
หองปฏิบัติการ โดยตรวจเยีย่ มคณะตางๆ ณ ศูนยหันตรา ดังนี้
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะศิลปศาสตร
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 13.45 น. เดิ น ทางไป ตรวจเยี่ ย มคณะ/หน ว ยงาน ณ ศู น ย ว าสุ ก รี จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ศูนยวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ศูนยศิลปวัฒนธรรม

- 30 เวลา 13.45 – 14.00 น. คณะกรรมการฯเดินทางกลับมาที่ศูนยหนั ตรา
เวลา 14.00 – 15.30 น. คณะกรรมการฯ แยกกลุมสัมภาษณ ดังนี้
กลุมที่ 1 ใชเวลาสัมภาษณประมาณชุดละ 30 นาที
1.1 สัมภาษณชุมชนหรือผูใชบณ
ั ฑิต(จํานวน 6 คน)
1.2 สัมภาษณศิษยเกา เนนที่ทํางานภายนอกมหาวิทยาลัย(จํานวน 8-9 คน)
1.3 สัมภาษณนักศึกษาปจจุบันทุกคณะๆละ 2 คน คละชั้นป รวมทั้ง
นายกสโมสรจากทุกศูนย
กลุมที่ 2 ใชเวลาสัมภาษณประมาณชุดละ 30 นาที
2.1 สัมภาษณอาจารยจากคณะตางๆ คละคณะ
2.2 สัมภาษณบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย
(ผูแทนงานดานการเงิน การบริหารทรัพยากร งานนโยบาย
และแผนและพัฒนานักศึกษา)
2.3 สัมภาษณคณะกรรมการประกันคุณภาพ ไดแก
ผูอํานวยการสํานักคุณภาพการศึกษา และกรรมการประกันคุณภาพ
ของคณะ
เวลา 15.30 – 17.00 น. ตรวจเอกสารและประชุมสรุปงานประจําวัน
วันที่ 24 มิถุนายน 2551
เวลา 07.00 น.
คณะกรรมการฯ พรอมกันทีม่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยนนทบุรี เขตใต เพื่อเดินทางไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิศูนยหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เวลา 08.30 – 12.00 น. คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 17.00 น. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและประชุมสรุปงานประจําวัน
วันที่ 27 มิถุนายน 2551
เวลา 07.00 น.
คณะกรรมการฯพรอมกันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยนนทบุรี เขตใต เพื่อเดินทางไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนยหนั ตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะกรรมการฯรวมกันวิเคราะหและสรุปผลการประเมิน
เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 - 14.00 น. คณะกรรมการฯรวมกันวิเคราะหและสรุปผลการประเมิน (ตอ)
เวลา 14.00 - 16.00 น. รายงานผลการประเมินดวยวาจา และกลาวปดโครงการ
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ภาคผนวก 2

คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ที่ ๕๒๒ /๒๕๕๑
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐
______________________________
ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดมีกําหนดการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐ ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๔ และวันที่ ๒๗ มิถุนายน
๒๕๕๑ ดังนั้นเพื่อใหการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ ดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐ เพื่อถือปฏิบัติ
ตอไป
๑. คณะกรรมการอํานวยการ
๑.๑ อธิการบดี
ประธานกรรมการ
๑.๒ รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
๑.๓ รองอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการ
๑.๔ รองอธิการบดีฝายวิจยั
กรรมการ
๑.๕ รองอธิการบดีฝายพัฒนาและสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ
๑.๖ รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
๑.๗ รองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป
กรรมการ
๑.๘ ผูชวยอธิการบดีดานวางแผนและพัฒนา
กรรมการ
๑.๙ ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ
กรรมการ
๑.๑๐ ผูชวยอธิการบดีดานกิจการนักศึกษา
กรรมการ
๑.๑๑ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
กรรมการ
กรรมการ
๑.๑๒ คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
๑.๑๓ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ
๑.๑๔ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
๑.๑๕ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรรมการ
๑.๑๖ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
๑.๑๗ คณบดีคณะศิลปศาสตร
กรรมการ
๑.๑๘ ผูอํานวยการกองกลาง
กรรมการ
๑.๑๙ ผูอํานวยการ…
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กรรมการ
๑.๒๐ ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
กรรมการ
๑.๒๑ ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
กรรมการ
๑.๒๒ ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากร นนทบุรี
กรรมการ
๑.๒๓ ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากร วาสุกรี
กรรมการ
๑.๒๔ ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากร สุพรรณบุรี
กรรมการ
กรรมการ
๑.๒๕ ผูอํานวยการกองประชาสัมพันธ
๑.๒๖ ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการ
๑.๒๗ ผูอํานวยการกองอาคารสถานที่
กรรมการ
๑.๒๘ ผูอํานวยการศูนยศิลปวัฒนธรรม
กรรมการ
๑.๒๙ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
๑.๓๐ ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
กรรมการ
๑.๓๑ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
๑.๓๒ ผูอาํ นวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมการ
๑.๓๓ ผูอํานวยการสํานักสหกิจศึกษา
กรรมการ
๑.๓๔ ผูอํานวยการสํานักคุณภาพการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ ๑. สนับสนุนการตรวจของคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน
๒. กํากับ ดูแล ตามรายตัวบงชี้ขององคประกอบคุณภาพ ๙ ดาน
๒. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
๒.๑ รองศาสตราจารยกมลพรรณ
นามวงศพรหม
๒.๒ รองศาสตราจารย ดร.ลิลลี่
กาวีตะ
๒.๓ รองศาสตราจารย ดร.เสนห
เอกะวิภาต
๒.๔ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริลักษณ หาญวัฒนานุกุล
๒.๕ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง
๒.๖ นางสาววิไลรัตน
วิริยะวิบูลยกจิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มีหนาที่ ๑. เตรียมตรวจและดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
๒. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในใหกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ เพื่อนํามาใชวางแผนและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน
๓. คณะกรรมการ…
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๓. คณะกรรมการดําเนินการและประสานงานในระหวางการตรวจประเมินฯ
๓.๑ ผูชวยศาสตราจารยอนันท คัมภิรานนท
ประธากรรมการ
๓.๒ ผูชวยศาสตราจารยวชิรา
สารฤทธิ์
กรรมการ
๓.๓ ผูชวยศาสตราจารยนิษฐกานต ประดิษฐศรีกุล
กรรมการ
๓.๔ ผูชวยศาสตราจารยองอาจ พฤกษประมูล
กรรมการ
๓.๕ ผูชวยศาสตราจารยสุริยา
แกวกอง
กรรมการ
๓.๖ ผูชวยศาสตราจารยนันทวดี วงษเสถียร
กรรมการ
๓.๗ ผูชวยศาสตราจารยเพิม่ ศักดิ์ อยูเปนสุข
กรรมการ
๓.๘ ผูชวยศาสตราจารยฉวีวรรณ บุญเรือง
กรรมการ
๓.๙ นายวันชัย
ศศิสกุลพร
กรรมการ
๓.๑๐ นางรสสุคนธ
แยมทองคํา
กรรมการ
๓.๑๑ นางสาววารุณี
ศรีสงคราม
กรรมการ
๓.๑๒ นายรุงโรจน
แกวศรีงาม
กรรมการ
๓.๑๓ นายอภิชาติ
โชคเหรียญสุขชัย
กรรมการ
๓.๑๔ นางสาวสุภัทรา
จิตรเกษมสุข
กรรมการและเลขานุการ
๓.๑๕ นางสุรีย
เอี่ยมแจ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ ประสานงานดานขอมูลของคณะและหนวยงานใหกับผูประเมินคุณภาพภายใน
๔. คณะกรรมการเพื่อการสัมภาษณ
๔.๑ อาจารยคณะตางๆ
๔.๒ นักศึกษาปจจุบัน
๔.๓ ศิษยเกา
๔.๔ ชุมชนหรือผูใชบัณฑิตย
๔.๕ บุคลากรสายสนับสนุน
๔.๖ กรรมการประกันคุณภาพ

จํานวน ๖ คน
จํานวน ๑๒ คน
จํานวน ๖ คน
จํานวน ๖ คน
จํานวน ๖ คน
จํานวน ๓ คน

มีหนาที่ ใหขอ มูลตอคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพฯ ที่ทําการสัมภาษณ
๕. คณะกรรมการยานพาหนะ
๕.๑ ผูอํานวยการกองอาคารสถานที่
๕.๒ หัวหนางานยานพาหนะศูนยวาสุกรี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
๕.๓ หัวหนางาน ...
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๕.๔ พนักงานขับรถศูนยนนทบุรี
๕.๕ พนักงานขับรถศูนยวาสุกรี
๕.๖ พนักงานขับรถ ศูนยสุพรรณบุรี
๕.๗ พนักงานขับรถศูนยหนั ตรา
๕.๘ หัวหนางานแผนกยานพาหนะ ศูนยนนทบุรี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ ๑. รับและสง คณะผูประเมินทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ที่มีคําสั่งให
ไปปฏิบัติหนาที่
๒. บริการยานพาหนะสําหรับใชในระหวางการตรวจเยี่ยมหนวยงาน
สั่ง ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑

(ผูชวยศาสตราจารยจริยา หาสิตพานิชกุล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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ภาคผนวก 3
บันทึกการสัมภาษณ
การสัมภาษณกลุมตางๆ ไดแก ผูเกีย่ วของและผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งมีความคิดเห็นตอของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดังนี้
1. ผูใชบณ
ั ฑิต จํานวน 6 คน
- บัณฑิต จุดเดนมีความซื่อสัตย มีความรับผิดชอบ มีความทุมเทกับงาน มีความอดทน สูงาน
และภักดีตอองคกร จุดที่ควรพัฒนา เสริมความคิดเชิงวิเคราะห พัฒนาความคิดในเชิง
ประมวลความคิดไดและสามารถมองเชิงรุก ตองการใหนกั ศึกษามีความรูดานคอมพิวเตอร
ภาษาทั้ง
ภาษาที่ 2 และ 3(ภาษาญี่ปนุ ) รวมทั้งบัญชีพื้นฐาน
- หลักสูตร สามารถสนองความตองการของทองถิ่นได อยางไรก็ตามตองการใหมีการ
สอบถามความตองการของชุมชนภาคอุตสาหกรรมที่อยูรอบๆ ดวย
- ควรสอบถามความตองการของผูประกอบการวาตองบัณฑิตแบบใดดวย
2. ศิยษเกา จํานวน 5 คน
- มีความเขมแข็งดานบัญชี มีการพัฒนาองคความรูมากขึ้น
- มีความภาคภูมใิ จในสถาบัน
- เห็นการพัฒนาของมหาวิทยาลัยโดยมหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับบุคลากร
- มหาวิทยาลัยสามารถตอบสนองความตองการของสังคม เปนที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบ
- สามารถเปนผูชี้นําสังคมในเรื่องศิลปวัฒนธรรม / มรดกโลก
- กอนที่นักศึกษาจะออกไปฝกงานควรมีการแนะแนวใหกบั นักศึกษา เพราะการไปฝกงาน
ไมใชไปพักผอน
- การทํากิจกรรม นักศึกษาจะชวยฝกการบริหาร ความคิด ความเขาใจและกลาแสดงความ
คิดเห็นเมื่อไปทํางานในชีวิตจริง
- สภาพของมหาวิทยาลัยเปลี่ยนไป ผูบริหารเอาใจใสและรับฟงความคิดเห็นของบุคลากร
- การพัฒนามหาวิทยาลัยยังไมดีเทาที่ควร ดานความสะอาด ความปลอดภัยของโรงอาหาร
- ดานภาษาอังกฤษยังออน
- ควรเสริมดานศิลปวัฒนธรรมในหลักสูตรในฐานะที่มหาวิทยาลัยอยูในพื้นที่อุทยาน
ประวัติศาสตรและขึ้นทะเบียนมรดกโลก

- 36 - ศิษยเกาดูแลรุน นองและมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัย
3. สัมภาษณนกั ศึกษา จํานวน 12 คนจากทุกศูนย
- การทํากิจกรรมมีการวางแผนและประเมินผลทุกกิจกรรม
- มีการทํากิจกรรม ทั้ง 5 ประเภท
- อาจารยมคี วามเปนกันเองกับนักศึกษา

สิ่งที่ควรแกไขในแตละศูนย
ศูนยหันตรา
- ระบบในการเดินหนังสือ อยากใหกองกลางทําหนาที่เดินหนังสือใหกับนักศึกษาไปยัง
แหลงตางๆ
- ในการรับเรื่องของนักศึกษา อยากใหมีเวทีของผูบริหารมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา ในการ
รับฟงประเด็นปญหาเดือนละครั้ง
- อาจารยบางทานทําธุรกิจขายตรงกับนักศึกษา
ศูนยวาสุกรี
- ระบบการลงทะเบียนที่พิมพใบเสร็จเพื่อไปใชเบิกมีปญหาลาชา
- ผูทําความสะอาดทําเปนเวลา ทําใหสกปรก โดยเฉพาะหองน้ํา
- อาจารยบางทานปากรายอารมณรุนแรง
ศูนยนนทบุรี
- เงินกูที่นกั ศึกษาขอลาชามาก มากกวา 6 เดือน
- ความลาชาของการลงทะเบียน
- อาจารยบางทานสื่อสารกับนักศึกษาไมเขาใจ และสอนเร็วมาก
ศูนยสุพรรณบุรี
- กองทุน กยศ. เบิกไดไมครบ เชนทุนจํานวน 7,000 บาท เวลารับไดไมครบ
- ความสะอาดยังไมสะอาด
- อาจารยบางทานสอนไมเขาใจ

