คํานํา
รายงานผลการดําเนินงานการประเมินตนเองภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา 2551 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อสรุปผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ซึ่งไดดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2551 ถึง 30 พฤษภาคม 2552 ทั้งนี้เพื่อนําเสนอตอ
คณะกรรมการตรวจประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ผานระบบ CHEQA Online system ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีจุดประสงคสําคัญคือ การไดรับทราบจุดแข็งจุดออน
ของมหาวิทยาลัย และขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ซึ่งจะเปนแนวทางในการสงเสริม
สนับสนุนภารกิจหรือกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยไดอยางเหมาะสม และเปนประโยชนตอ
การพัฒนามหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องตอไป
ปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการปรับปรุง และพัฒนางานในหลาย ๆ ดาน
ตามคําแนะนําของทั้งผูทรงคุณวุฒิจากกรรมการตรวจประเมินทั้งภายในและภายนอกใน รอบปที่
ผานมาผูท รงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยทีไ่ มเพียงใหคําแนะนํา แตหลายทานรวมเปนคณะทํางานที่
เขมแข็ง ผูปกครอง สถานประกอบการ และเสียงสะทอนจากลูกศิษยทั้งปจจุบันและศิษยเกามา
โดยตลอด แตการเก็บบันทึกหลักฐานในรูปแบบตาง ๆ อาจเปนจุดออนที่เห็นไดชดั เมื่อมีการตรวจ
ประเมิน ซึ่งมหาวิทยาลัยตองปรับปรุงตอไป อยางไรก็ตาม มหาวิทยาลัยมั่นใจในผลการดําเนินงาน
ทั้งดานการเรียนการสอน งานวิจยั การใหบริการสังคม การทําบุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ความสามารถ
ของบุคลากร ความโปรงใสในการบริหารงานการบริหารเงิน และความสามารถของบัณฑิตราชมงคล
สุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจประเมินทุกทานที่กรุณาใหความอนุเคราะห
ในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบันในครั้งนี้ และในฐานะผูเปนแรงผลักดันสําคัญ
ในการใหขอแนะนําเพื่อนําไปปรับปรุงกิจการของมหาวิทยาลัยใหพัฒนายิ่งขึ้นตอไป

ผูชวยศาสตราจารยจริยา หาสิตพานิชกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สิงหาคม 2552

บทสรุปผูบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและ
เทคโนโลยีของรัฐในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มี
วัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เนนการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการ
วิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม ทะนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยมีจุดเนนทางดานอาหารเพื่อสุขภาพ ดาน
เทคโนโลยีแมพิมพ และดานพลังงานทดแทนเพื่อชุมชน การดําเนินการของมหาวิทยาลัยฯ เปนไป
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 โดยมีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิทําหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของมหาวิทยาลัยในดานนโยบาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดอยูในกลุมมหาวิทยาลัยที่เนนการผลิต
บัณฑิตและพัฒนาสังคม แบงสวนราชการออกเปนหนวยงานระดับคณะ จํานวน 10 หนวยงาน
จัดการเรียนการสอนจํานวน 6 คณะ และเปนหนวยงานสายสนับสนุน 4 หนวยงาน ดังนี้
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
6. คณะศิลปศาสตร
7. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
8. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. สถาบันวิจัยและพัฒนา
10. สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา
2551 ตั้งแตวนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2551 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2552 โดยดําเนินการตามองคประกอบ
คุณภาพ 9 องคประกอบ จํานวน 40 ตัวบงชี้ ตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดไวในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ประจําปการศึกษา 2551
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ผลการประเมินตนเองตามรายองคประกอบ 9 ดาน

องคประกอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
การเรียนการสอน
กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
การวิจยั
การบริการวิชาการแกสังคม
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
การบริหารและการจัดการ
การเงินและงบประมาณ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
รวมผลการประเมิน

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง
2.00

ผลการ
ประเมิน
พอใช

2.42
3.00
2.50
2.80
3.00
2.67
3.00

ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

3.00
2.63

ดีมาก
ดีมาก

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

องคประกอบ
มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต
มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
ก. ดานธรรมาภิบาลของการบริการการ
อุดมศึกษา
ข. ดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูแ ละ
สังคมแหงการเรียนรู
รวมผลการประเมิน

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง
2.75

ผลการ
ประเมิน
ดีมาก

2.69

ดีมาก

2.50
3.00

ดี
ดีมาก

2.63

ดีมาก
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ผลการประเมินตนเองตามมุมองการบริหารจัดการดานตางๆ
องคประกอบ
มุมมองดานนักศึกษาและผูม ีสวนไดสว นเสีย
มุมมองดานกระบวนการภายใน
มุมมองดานการเงิน
มุมมองดานบุคลากร การเรียนรูและนวัตกรรม
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกมุมมอง

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง
2.75
2.70
3.00
2.27
2.63

ผลการ
ประเมิน
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก

จุดแข็ง จุดออน และแนวทางพัฒนาปรับปรุง
จากผลการประเมินตนเองตามรายองคประกอบ 9 ดาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ จะไดนําผลการประเมินมาดําเนินการพัฒนา ปรับปรุง และรักษาไวซึ่งมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา และไดพจิ ารณาแนวทางการรักษาไวซึ่งจุดแข็ง และแนวทางพัฒนาจุดออนที่ยังคงมีอยู
ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯในปการศึกษา 2551 ใหกลายเปนจุดแข็งในการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 ตอไป สําหรับจุดแข็ง จุดออน และแนวทางการพัฒนาปรับปรุง มีดังนี้
จุดแข็ง
1. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีความสามารถและทุมเทใหกับการ
ดําเนินการของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งในดานการกําหนดนโยบาย และการติดตาม
2. ผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยฯ เปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับมีสว นรวมในการ
กําหนดปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงควิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และแผนงาน
3. มีระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอน ใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
และตามเกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของ เชน เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยหลักสูตรสวนใหญเปนหลักสูตร
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่เนนภาคปฏิบัติ มีรายวิชาโครงงานใหนักศึกษา
ไดนําความรูที่ศึกษามาประยุกตใชในการสรางสรรคผลงาน นอกจากนีห้ ลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยฯ ทุกหลักสูตรมีรายวิชาสหกิจศึกษา ที่สงนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการเปนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาปกติ
5. บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ มีศักยภาพพรอมที่จะไดรับการพัฒนาทั้งดานการพัฒนา
คุณวุฒิ และดานการพัฒนาวิชาชีพ
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6. มีการจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษาอยางพอเพียง เชน หอพักนักศึกษา
สนามกีฬาทั้งในรมและกลางแจง ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง หองสมุด อินเตอรเน็ตไร
สาย ฯลฯ
7. มีการจัดกิจกรรมใหกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง
8. มีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยทํางานวิจัย และไปนําเสนอผลงานทั้งใน
ประเทศ และตางประเทศ โดยจัดตั้งกองทุนสงเสริมงานวิจัยเพื่อใชในการนี้โดยเฉพาะ
9. มีนโยบายในการใหบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของชุมชน ในดานตาง ๆ
เชน ดานเกษตรกรรม ดานอุตสาหกรรม ดานการบริหารธุรกิจ ฯลฯ
10. มีศูนยศิลปวัฒนธรรม ในการดําเนินงานอนุรักษ และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมใหกับ
นักศึกษาและชุมชน
11. การบริหารงานใชหลักธรรมาภิบาล
12. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมและถายทอดองคความรูใหกับบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไปภายนอกมหาวิทยาลัย
13. มีการใชทรัพยากรรวมกันระหวางหนวยงาน เชน การใชอาจารยสอนตางคณะ การใช
หองเรียนรวม การใชหองปฏิบัติการรวมกันระหวางสาขาวิชา และคณะ ฯลฯ
14. มีระบบการประกันคุณภาพภายในทีก่ ําหนดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยฯ
จุดออน
1. การดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ยังไมบรรลุผล
2. สัดสวนของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ตออาจารยประจํา ในหลายคณะยัง
ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
3. สัดสวนคุณวุฒิคณาจารยระดับปริญญาเอกยังไมเปนไปตามเกณฑที่กาํ หนด
4. สัดสวนตําแหนงทางวิชาการ (ผศ. - รศ. - ศ.) ของคณาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑที่
กําหนด
5. ฐานขอมูลศิษยเกายังมีรายละเอียดไมเพียงพอตอการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
6. งานวิจยั ที่ไดรับงบประมาณสนับสนุน จากแหลงทุนภายนอกยังมีจํานวนนอย
7. การเผยแพรผลงานวิจยั ในระดับชาติ และระดับนานาชาติในบางคณะยังมีจํานวนนอย
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง
1. ควรจัดใหมีกําหนดการรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปทั้งในระดับคณะ สถาบัน สํานัก และระดับมหาวิทยาลัยเปนประจํา
ทุกไตรมาส เพื่อกําหนดแนวทางการแกไขสําหรับตัวบงชี้ที่มีแนวโนมจะไมบรรลุ
เปาหมาย
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2. ควรตั้งคณะกรรมการทําการวิเคราะหสัดสวนของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)
ตออาจารยประจํา เพื่อกําหนดแนวทางการแกไขเปนรายคณะ หรือรายสาขาวิชาที่ยงั
ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
3. ควรใชวิธีการสรรหาคณาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกจากบุคคลภายนอก เขามาเปน
อาจารยควบคูก ับการพัฒนาคณาจารยภายในใหมีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
4. ควรจัดโครงการ หรือกิจกรรม กระตุนใหคณาจารยทําผลงานเพื่อขอตําแหนงทาง
วิชาการ ตลอดจนทําการประชาสัมพันธใหคณาจารยเห็นความกาวหนาในเสนทาง
สายอาชีพ
5. ควรจัดทําฐานขอมูลบนเว็บไซดใหครอบคลุมรายละเอียดขอมูลศิษยเก า เพื่อใชใน
การติดตอสื่อสารกับศิษยเกาใหเขามามีสวนรวมกับมหาวิทยาลัย ทั้งทางดานวิชาการ
ดานกิจกรรม และอื่นๆอยางมีประสิทธิภาพ
6. ควรสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยและนักวิจยั ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
หนวยงานภายนอก ทั้งจากหนวยงานในภาครัฐและภาคเอกชน โดยปรับปรุงระเบียบ
ขอบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวของใหเอื้ออํานวยตอนักวิจัยสามารถดําเนินการได
อยางเหมาะสม
7. ควรกําหนดมาตรการจูงใจสําหรับผูที่ไปนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
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บทที่ 1 สวนนํา
1.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทีต่ ั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ
ประวัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนหนึ่งในเกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ซึ่งไดรับการสถาปนาเปนมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีฐานะเปน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ มีพื้นทีจ่ ัดการศึกษา 4 แหง คือ ศูนยหันตรา ซึ่งเปนที่ตั้งของ สํานักงาน
อธิการบดี ตั้งอยูที่ ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย
วาสุกรี ตั้งอยูที่ ตําบลทาวาสุกรี อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย
นนทบุรี ตั้งอยูที่ ตําบลสวนใหญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และศูนยสุพรรณบุรี ตั้งอยูที่
ตําบลยานยาว อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ศูนยหนั ตรา

ศูนยวาสุกรี

ศูนยนนทบุรี

ศูนยสุพรรณบุรี

พื้นที่จัดการศึกษา 4 แหง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัย
แตเดิมพื้นที่จดั การศึกษาจํานวน 3 แหงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เปนวิทยาลัยในสังกัดกรมอาชีวศึกษา ที่ประกอบดวย วิทยาลัยเกษตรกรรมพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยพณิชยการพระนครศรีอยุธยา และวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ซึ่งตอมาในป พ.ศ. 2520 ได
มีพระราชบัญญัติโอนกิจการบางสวนของกรมอาชีวศึกษาไปเปนของวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษารวม 28 แหง ซึ่งรวมวิทยาลัยทั้ง 3 แหง ดังกลาวดวย พรอมกันนี้รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาและตั้งเปน
วิทยาเขตทั้ง 28 แหงในปเดียวกัน ดังนั้น วิทยาเขตเกษตรพระนครศรีอยุธยา วิทยาเขตพณิชยการ
พระนครศรีอยุธยา และวิทยาเขตเทคนิคนนทบุรี จึงสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ซึ่งมีฐานะเปนกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแตป พ.ศ. 2520 เปนตนมา ตอมาในป
พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานชื่อใหมวา
“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล”
ตอมาในป พ.ศ. 2532 กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศเปลี่ยนชื่อวิทยาเขตในสังกัด
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เฉพาะวิทยาเขตในสวนภูมิภาค รวม 17 วิทยาเขต สงผลใหทั้ง 3
วิทยาเขต เปลี่ยนชื่อใหมเปน วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา
วาสุกรี และวิทยาเขตนนทบุรี ตามลําดับ ตอมาในป พ.ศ.2538 ไดมีประกาศจัดตั้งวิทยาเขตสังกัด
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จํานวน 5 แหง คือ วิทยาเขตเชียงราย วิทยาเขตสกลนคร วิทยาเขต
สุพรรณบุรี วิทยาเขตศาลายา และวิทยาเขตศรีวิชัย นับเปนจุดเริ่มตนของการกอกําเนิดวิทยาเขต
สุพรรณบุรี ซึ่งเปนพื้นทีจ่ ัดการศึกษา แหงที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ดังที่กลาวไวขา งตน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ไดขยายการศึกษาออกไปในสวนภูมิภาคตาง ๆ
จนถึง 35 วิทยาเขต รวมทั้งมีศูนยกลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งตั้งอยูที่ตําบลคลองหก
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และมีการจัดการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีและปริญญาตรี
ในทุกวิทยาเขต
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในวิทยาเขตตาง ๆ มีปญหาในดานการบริหารจัดการ
คอนขางมาก เพราะแมวาวิทยาเขตจะเปดสอนระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาตาง ๆ ได แตก็เปนการเปด
ในนามของคณะซึ่งตั้งอยูทศี่ ูนยกลางฯ จังหวัดปทุมธานี เปนหลักทําใหขาดความคลองตัวในการ
บริหารจัดการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใหบริการสนองตอบความตองการของประชาชนในแตละ
ภูมิภาค ดังนั้นหลังจากที่ประเทศไทยมีกฎหมายการศึกษาฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 สงผลใหสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนระดับปริญญามาอยูในสังกัดเดียวกัน
คือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึงไดดําเนินการปรับปรุงแกไข พระราชบัญญัติสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2518 โดยมีการรวมกลุมวิทยาเขตในสังกัดซึ่งอยูในภูมิภาคตาง ๆ ของ
ประเทศไทย ออกเปน 9 กลุม และเสนอพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อ
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จัดตั้งเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํานวน 9 แหง โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ เปนมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง ในจํานวน 9 แหงนั้น ซึ่งเกิดจากการรวมทั้ง 4 วิทยาเขต
เขาดวยกัน คือ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
วิทยาเขตนนทบุรี และวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมีที่ตั้งสํานักงานอธิการบดี อยูในพื้นที่วิทยาเขต
พระนครศรีอยุธยา หันตรา
และหลังจากกฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการระดับคณะ สถาบัน สํานัก ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประกาศใชบังคับแลว วิทยาเขตทั้ง 4 แหง ไดหลอมรวมเปน
มหาวิทยาลัย โดยจัดตั้งคณะ สถาบัน สํานัก ลงในพื้นที่ทั้ง 4 วิทยาเขตแทน และเพื่อใหสะดวก
ในการสื่อสาร จึงเรียกชื่อแตละวิทยาเขตเปน ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยหนั ตรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยวาสุกรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย
สุพรรณบุรี
ประวัติความเปนมาของพื้นที่จัดการศึกษา 4 ศูนย
1) ประวัติความเปนมาของวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา
วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา เริ่มแรกกอตั้งเปนโรงเรียนประถมวิสามัญ
เกษตรกรรม เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2476 ณ ตําบลทาวาสุกรี อําเภอกรุงเกา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ตอมาในป พ.ศ. 2481 ไดยายไปอยูใ นหมูที่ 8 ถนนปาโทน ตําบลประตูชัย
ในป พ.ศ. 2483 ไดเปลีย่ นชื่อเปน โรงเรียนเกษตรกรรมอยุธยา และรับนักเรียนจบชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 มาเรียนตออีก 2 ป และอบรมเพิ่มเติมอีก 1 ป จนกระทั่งป พ.ศ. 2487 ไดขยายเปดรับ
นักเรียนเกษตรกรรมชั้นกลาง (มีสิทธิเทียบเทากับนักเรียนที่จบหลักสูตรครูมูลหรือ ม. 6 ในสมัย
นั้น) ในป พ.ศ. 2504 ไดขยายการจัดการเรียนการสอนมาเปนหลักสูตร ประโยคอาชีวะชัน้ สูง
แผนกเกษตรกรรม (ม.ศ. 6 แผนกเกษตรกรรม)
ในป พ.ศ. 2508 ไดขยายการจัดการเรียนการสอนมาเปนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกเกษตรกรรม และยกฐานะเปนวิทยาลัยเกษตรกรรม สังกัดกรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ชื่อวิทยาลัยเกษตรพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งปรับปรุงหลักสูตร ม.ศ. 6
แผนกเกษตรกรรม เปนหลักสูตรประโยควิชาชีพ (ปวช.) ในปเดียวกันนีม้ ีการยายสถานที่ตั้งของ
วิทยาเขตฯ มา ณ ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในระยะแรก
ใชพื้นที่ทั้งสองสวนคือตําบลประตูชัย และตําบลหันตรา
ในการจัดการเรียนการสอน จนกระทั่งป พ.ศ. 2529 ไดยา ยสวนของการเรียนการสอน
มา ณ ตําบลหันตรา และไดจัดการศึกษาลักษณะโพลีเทคนิค โดยเปดสอนหลักสูตร ปวส. สาขา
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ตอมาในป พ.ศ. 2531 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาไดรับ
พระราชทานนามใหมวา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และไดเปลี่ยนชื่อวิทยาเขตเกษตรพระนครศรีอยุธยา
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เปน “วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา” รวมทั้งไดขยายการจัดการศึกษาถึงระดับปริญญาตรี
มาจนถึงปจจุบันนี้
2) ประวัติความเปนมาของวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ตั้งอยูเลขที่ 19 หมู 3 ถนนอูทอง ตําบลทาวาสุกรี
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมเปนโรงเรียนการชางสตรี ตั้งขึ้นเมื่อป
พ.ศ. 2481 โดยเปดสอนชัน้ มัธยมการชางสตรี ในป พ.ศ. 2495 และตอมามีการเปดสอนระดับ
อาชีวศึกษาชัน้ สูง ในป พ.ศ. 2502
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2509 โรงเรียนการชางสตรีไดเปดสอนวิชาพณิชยการเพื่อ
ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน โดยเปลี่ยนจากโรงเรียนการชางสตรีเปนโรงเรียนพณิชยการ
วาสุกรี สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2520 ไดโอนจาก
กรมอาชีวศึกษาไปสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา โดยเปลี่ยนชื่อเปนวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา ป พ.ศ. 2530
สภาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ไดอนุมัติใหเปดสอนระดับปริญญาตรีสาขา
บริหารธุรกิจ วิชาเอกการบัญชีหลักสูตร 2 ป ตอเนื่อง นับเปนการศึกษาระดับปริญญาตรีรุนแรก
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2531 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ไดพระราชทานนามใหมวา
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 วิทยาเขตพณิชยการ
พระนครศรีอยุธยา ไดเปลี่ยนชื่อเปน วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ตามชื่อตําบลที่ตั้ง
จนถึงปจจุบัน
3) ประวัติความเปนมาของวิทยาเขตนนทบุรี
วิทยาเขตนนทบุรี แรกเริ่มกอตั้งเปนสถานศึกษา 2 แหงคือ โรงเรียนชางกลนนทบุรี
และโรงเรียนการชางนนทบุรี จนกระทั่งป พ.ศ. 2518 กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได
ประกาศรวม 2 โรงเรียนนี้ เปนวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี และตอมาไดโอนมาสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จึงมีพ้ืนที่จัดการศึกษาในอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
จํานวน 2 เขต คือ
เขตเหนือ อยูตรงขามวัดแจงศิริสัมพันธ ถนนนนทบุรี 1 ตําบลบางกระสอ
เขตใต อยูติดกับวัดทายเมือง ถนนนนทบุรี 1 ตําบลสวนใหญ
วิทยาเขตเปดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ป
รอบบาย แผนกชางเครื่องกล ชางกลโรงงาน ชางโลหะ ชางไฟฟากําลัง ชางอิเล็กทรอนิกส ชาง
โยธา ตอมาในป พ.ศ. 2520 กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการโอนวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีมาสังกัด
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาและใหชื่อใหมวา “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขต
เทคนิคนนทบุรี” เปดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งรับจากผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2532 สถาบันเทคโนโลยี
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ราชมงคล ไดประกาศเปลี่ยนชื่อวิทยาเขตเทคนิคนนทบุรีใหมเปน “วิทยาเขตนนทบุรี” และได
ขยายการจัดการศึกษาถึงระดับปริญญาตรีมาจนปจจุบนั นี้
4) ประวัติความเปนมาของวิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี เปนสถาบันการศึกษาสายวิชาชีพ สังกัดสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคลกระทรวงศึกษาธิการ ไดเริ่มดําเนินการกอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2536 จากแนวความคิดของ
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศ ซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จังหวัดสุพรรณบุรีในขณะนั้น ไดรองขอใหกระทรวงศึกษาธิการจัดตัง้ สถาบันการศึกษาระดับสูง
สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลที่จังหวัดสุพรรณบุรี ดวยพิจารณาเห็นวาสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล เปนสถาบันการศึกษาที่มีความหลากหลายในการจัดการเรียน การสอนสาขาวิชาชีพ
ทั้งในระดับต่ํากวาปริญญา และปริญญาตรี ทั้งนี้เพื่อเปนการรองรับการขยายตัวทางดานอุตสาหกรรม
ในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีมีเสนทางในการคมนาคมที่สะดวกและ
ติดตอกับจังหวัดที่มีความเจริญดานอุตสาหกรรม เชน กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี อางทอง
สิงหบุรี พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท และเพื่อเปนการกระจายโอกาสทางการศึกษาออกสูชนบท
ไดประกอบพิธีวางศิลาฤกษ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 โดย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย เริ่มเปดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแตปการศึกษา
2542 เปนตนมา
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุพรรณบุรี มีพื้นที่แบงเปน 2 เขต คือ
- เขตที่ 1 มีพื้นที่ ประมาณ 103 ไร ตั้งอยูเลขที่ 450 หมู 6 ถนนสุพรรณบุรี ชัยนาท ตําบลยานยาว อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เปนพื้นทีจ่ ัดการเรียนการสอนในคณะ
วิชาบริหารธุรกิจ คณะวิชาไฟฟา คณะวิชาโยธา
- เขตที่ 2 มีพื้นที่ 401 ไร อยูหางจากพืน้ ที่ เขตที่ 1 ประมาณ 2 กม. เปนพื้นที่
จัดการเรียนการสอนในคณะวิชาไฟฟาและคณะวิชาเครื่องกล

ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีพื้นที่จัดการศึกษาอยู 4 ศูนย โดยรวม
พื้นที่จัดการศึกษาทั้งหมด 1,283 ไร คือ
- ศูนยหันตรา มีพื้นที่ 707 ไร ที่ตั้ง 60 หมูที่ 3 ถนนสายเอเชีย ตําบลหันตรา
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ศูนยวาสุกรี มีพื้นที่ 31 ไร ที่ตั้ง 19 ถนนอูทอง ตําบลทาวาสุกรี อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ศูนยนนทบุรี มีพื้นที่ 35 ไร ที่ตั้ง 7/1 ถนนนนทบุรี 1 ตําบลสวนใหญ
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
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- ศูนยสุพรรณบุรี มีพื้นที่ 510 ไร ที่ตั้ง 450 หมู 6 ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท
ตําบลยานยาว อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
แผนที่ตงั้ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ : พื้นที่จดั การศึกษาทัง้ 4 ศูนย

แสดงแผนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยหนั ตราและศูนยวาสุกรี

แสดงแผนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี
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แสดงแผนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี
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1.2 ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค
ปณิธานการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คือ “คนดี มีความรู รักสูงาน”
* ความหมายของ “คนดี” : เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม อันประกอบดวย
• มีความซื่อสัตย กตัญู
• มีเมตตา รูจักการเสียสละ
• มีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตน
• รักชาติ รักองคกร
• ดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
* ความหมายของ “มีความรู”
• เปนผูมีคุณภาพทางวิชาการและวิชาชีพ
• มีความรอบรู ทันสมัย สามารถนําความรูไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
• สามารถคิดวิเคราะห และแกปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางเปนระบบ
• มีวิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกกระทําแตในสิ่งทีด่ ี
* ความหมายของ “รักสูงาน”
• มีความรับผิดชอบ มีวินยั
• มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร
• รูจักการใชชวี ิตที่พอพียง พอประมาณ
วิสัยทัศน
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ “มุงเนนความเปนเลิศดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนาคนดานวิชาชีพสูมาตรฐานสากลและเสริมสรางสังคมใหมี
คุณภาพอยางยัง่ ยืน”
พันธกิจ
1) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีคณ
ุ ภาพ คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในระดับสากลตอบสนองความตองการของประเทศ
2) สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เพื่อถายทอดเทคโนโลยีและสรางมูลคาเพิ่มให
สอดคลองกับความตองการของสังคม
3) บริการวิชาการที่หลากหลาย มีคุณภาพและตอบสนองความตองการของสังคม
4) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและอนุรักษสิ่งแวดลอม
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5) บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนางาน ใหเปนทีพ่ ึงพอใจของผูร ับบริการ
ภารกิจ : มหาวิทยาลัย มีภารกิจหลัก 5 ประการ คือ
1) ผลิตนักศึกษาใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ชํานาญดานวิชาชีพและเทคโนโลยีตาม
มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน
2) เปนศูนยบริการทางวิชาการ วิชาชีพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3) สรางสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และผลงานวิจยั ที่เปนประโยชนตอสังคม
4) ทํานุบํารุงศาสนา สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
สงเสริมระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
5) พัฒนาผูบริหารและบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย ใหมีความรู ความสามารถ
ตามมาตรฐานสากลพัฒนากลไกคุณภาพการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
สีประจํามหาวิทยาลัยและตนไมประจํามหาวิทยาลัย
- สีประจํามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดสีทอง
เปนสีประจํามหาวิทยาลัยตามความหมายของ สุวรรณภูมิ ซึ่งหมายถึง แผนดินทอง หรือดินแดน
ที่มีความอุดมสมบูรณ มั่งคั่ง เจริญรุงเรือง มีคาประดุจทองคํา
- ตนไมประจํามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลือกตนลีลา
วดีสุวรรณภูมิ เปนตนไมประจํามหาวิทยาลัย ซึ่งมีความทนทานตอทุกฤดูกาล ยิ่งมีอายุยืนยาวยิ่ง
มีคุณคา ลีลาวดีสุวรรณภูมิ มีดอกสีเหลืองทอง กลิ่นหอมจรุงใจ จึงหมายความวาชาวสุวรรณภูมิ
ทุกคนจะมีความอดทน มีความดีงาม มีคณ
ุ คา ประดุจตนลีลาวดีสุวรรณภูมิ นัน่ เอง
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1.3 โครงสรางมหาวิทยาลัย และโครงสรางการบริหารงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ภายใต
การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดระบบ
การใชทรัพยากรรวมกันในพื้นที่จัดการศึกษาทั้ง 4 ศูนย โดยมีหนวยงานกลางทําหนาที่สนับสนุน
ภารกิจดานตาง ๆ ของสถาบัน และมีสํานักงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงตอสภามหาวิทยาลัย ณ
ปจจุบันมหาวิทยาลัย จึงมีการบริหารจัดการตามโครงสรางการแบงสวนราชการดังนี้
1) สภามหาวิทยาลัย มีอํานาจและหนาที่ในการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการวางนโยบายเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การใหบริการวิชาการแกสังคม การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม กํากับมาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา การออกระเบียบ
ขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงินและทรัพยสิน การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและ
การอนุมัติปริญญา การแตงตั้ง ถอดถอนผูบริหารของมหาวิทยาลัย และการอนุมัติงบประมาณ
รายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
องคประกอบของสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย
นายกสภามหาวิทยาลัยจํานวน
2 คน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิจํานวน
14 คน
กรรมการโดยตําแหนงจํานวน
2 คน
(ไดแก อธิการบดี และประธานสภาคณาจารยและขาราชการ)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหารจํานวน
6 คน
(รองอธิการบดี 3 คน คณบดี 2 คน ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก 1 คน)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการจํานวน
6 คน
(ไดจากการลงคะแนนเลือกตัง้ ภายในแตละคณะจํานวน คณะละ 1 คน)
รวมทั้งสิ้น
29 คน
2) สภาวิชาการ มีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลดานวิชาการ ไดแก หลักสูตร การเรียนการสอน
การวิจยั และการประกันคุณภาพการศึกษา เสนอความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการรวม
และการยกเลิกสาขาวิชา รวมถึงการสงเสริมการวิจัยและการบริการวิชาการที่สอดคลองกับภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยและความตองการของชุมชน
องคประกอบของสภาวิชาการ
อธิการบดี เปนประธานสภาวิชาการ
1 คน
รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนรองประธานสภาวิชาการ
1 คน
กรรมการสภาวิชาการโดยตําแหนง
8 คน
(คณบดี ผูอํานวยการสถาบันเพื่อการวิจัยและผูอํานวยการวิทยาลัย ถามี)
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กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒจิ ํานวน
(แตงตั้งจากบุคคลภายนอก โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย)
กรรมการสภาวิชาการตัวแทนคณาจารยประจําจํานวน
(เลือกจากคณาจารยประจําในแตละคณะ)

10 คน
6 คน

3) สภาคณจารยและขาราชการ มีพันธกิจหรือหนาที่ตามกฎหมาย เชน ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะ
ในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัย อธิการบดี หรือสภามหาวิทยาลัย สงเสริม
และพัฒนาศักยภาพของคณาจารยและขาราชการในการปฏิบัติหนาที่ตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
พิทักษผลประโยชนของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหนาที่อนื่ ๆ ตามที่อธิการบดีหรือมหาวิทยาลัย
มอบหมาย และเรียกประชุมคณาจารยและขาราชการเพือ่ พิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และ
นําเสนอความคิดเห็นตอสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
องคประกอบของสภาคณาจารยและขาราชการ
ประกอบดวย ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ และกรรมการสภาคณาจารยฯ (ไดจากการ
เลือกตั้ง) รวมทั้งหมด จํานวน 15 คน
4) การบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย มีอธิการบดี เปนผูบังคับบัญชาสูงสุด และมีรองอธิการบดี
ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยคําแนะนําของอธิการบดีจาํ นวน 7 ฝาย ดังนี้
1. รองอธิการบดีฝายวิชาการ ปฏิบัติการแทนอธิการบดี ในงานวิชาการดานการศึกษากับ
ใหมีอํานาจสั่งการและกํากับการปฏิบัติงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักคุณภาพการศึกษาและสํานักสหกิจ
ศึกษา
2. รองอธิการบดีฝายบริหาร ปฏิบัติการแทนอธิการบดี ในงานดานการบริหารและการพัสดุ
กับใหมีอํานาจสั่งการและกํากับการปฏิบัติงานของกองคลัง กองกลาง กองอาคารสถานที่
กองบริหารงานบุคคล และกองบริหารทรัพยากร (นนทบุรี สุพรรณบุรี และวาสุกรี) ใน
สวนงานดานการบริหารและการพัสดุ
3. รองอธิการบดีฝายพัฒนาและสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ปฏิบัติการแทนอธิการบดี ใน
งานดานการประชาสัมพันธ การสรางเครือขายความรวมมือกับชุมชนและภาคอุตสาหกรรม
การสงเสริมและสนับสนุนงานของสมาคมศิษยเกา ผูปกครองและคณาจารยของ
มหาวิทยาลัย กับใหมีอํานาจสั่งและกํากับการปฏิบัติงานของกองประชาสัมพันธ
4. รองอธิการบดีฝายวิจยั ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานวิชาการดานการวิจัยและการ
บริการทางวิชาการ รวมถึงงานดานการจัดการความรูในองคกร กับใหมีอํานาจสั่งและ
กํากับการปฏิบัติงานของสถาบันวิจยั และพัฒนา และศูนยเชีย่ วชาญเฉพาะทางแมพิมพ
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5. รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ปฏิบัตกิ ารแทนอธิการบดีในงานดานกิจการนักศึกษา
และงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กับใหมีอํานาจสั่งและกํากับการปฏิบัติงาน
ของกองพัฒนานักศึกษา และศูนยศิลปวัฒนธรรม
6. รอง อธิการบดีฝายนโยบายและแผน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานดานแผนและ
งบประมาณ นโยบายและยุทธศาสตร และการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (ก.พ.ร.) กับใหมีอํานาจสั่งและกํากับการปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน
7. รองอธิการบดีฝายกิจการทัว่ ไป ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในดานการบริหารความเสี่ยง
ศูนยราชการใสสะอาด การวางระบบการบริหารบุคคลในสวนของพนักงานมหาวิทยาลัย
กับใหมีอํานาจสั่งและกํากับการปฏิบัติงานของกองบริหารงานบุคคล ในสวนของการ
บริหารพนักงานมหาวิทยาลัย และงานดานนิติการ
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีไดแตงตั้งผูชวยอธิการบดี 2 ดาน คือ
1 ผูชวยอธิการบดีดานกิจการนักศึกษา ปฏิบัติการรวมกับรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
และงานดานกิจการนักศึกษาตามที่อธิการบดีมอบหมาย
2. ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ปฏิบัติการตามที่อธิการบดีมอบหมาย ในดานความสัมพันธ
กับตางประเทศ การกํากับดูแลและติดตามการทํางานของผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ อาจารยจาง
ตางประเทศ การดูแลและติดตามผลการศึกษาของนักศึกษาตางชาติทศี่ ึกษาในมหาวิทยาลัย และ
ปฏิบัติการรวมกับรองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน ในงานโครงการความรวมมือกับตางประเทศ
5. การบริหารจัดการในระดับคณะ
5.1) คณะที่มีภารกิจจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมีสวนราชการหลักในการจัดการศึกษา
และดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวม 6 คณะ (รายละเอียดในแผนภูมโิ ครงสรางการ
แบงสวนราชการ) แตละคณะมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชา และมีรองคณบดีจํานวน 3 ตําแหนง
ไดแก รองคณบดีฝายวิชาการและวิจยั รองคณบดีฝายบริหารและแผน และรองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาและกิจการพิเศษ
ในการบริหารงานดานวิชาการของคณะ จะมีคณะกรรมการประจําคณะและมีหวั หนาสาขา
วิชาประจําคณะ ชวยบริหารงานดานวิชาการในสวนของแตละสาขาวิชา ในกรณีที่คณะมีการเปด
สอนสาขาวิชาตาง ๆ นอกพืน้ ที่ตั้งของคณะ เชน ในศูนยตาง ๆ คณะสามารถกําหนดใหมีหวั หนา
สาขาวิชาประจําศูนยและอาจมีผูประสานงานคณะประจําศูนย ในกรณีที่มีหัวหนาสาขาวิชาประจํา
ศูนยมากกวา 1 สาขาวิชา เพื่อใหคณะสามารถสั่งการและประสานงานกับแตละศูนยไดคลองตัว
มากยิ่งขึ้น

- 18 -

5.2) หนวยงานสายสนับสนุนระดับคณะ มหาวิทยาลัยมีสวนราชการที่สนับสนุนและ
สงเสริมการทํางานของมหาวิทยาลัยดานจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 4 หนวยงาน ไดแก
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. สํานักงานอธิการบดี ซึ่งประกอบดวยสวนราชการระดับกองรวม 7 กองที่จัดตั้งโดย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และ 6 หนวยงาน (3 กอง 1 ศูนย 2 สํานัก) ซึ่งจัดตัง้ เปน
สวนงานภายใน เชน สํานักคุณภาพการศึกษา ซึ่งทําหนาที่ควบคุม กํากับดูแลงานประกัน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดในแผนภูมิ

แสดงโครงสรางการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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แสดงโครงสรางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

1.4 รายชื่อผูบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภาชุดปจจุบัน
ในปการศึกษา 2551 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ คณะผูบริหาร และ
กรรมการบริหาร ดังรายชื่อตอไปนี้
รายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
1. ศาสตราจารยเกียรติคุณเกษม วัฒนชัย
2. ดร.สุนทร
อรุณานนทชยั
3. ผศ.จริยา
หาสิตพานิชกุล
4. ผศ.นนทโชติ
อุดมศรี
5. ดร.กิจจา
ใจเย็น
6. รศ.ดร.ชนะ
กสิภาร
7. ศ.ดร.ทัศนีย
อัตตะนันทน
8. ดร.นริศ
วศินานนท

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ

- 20 -

9. ดร.นิพนธ
10. ดร.บุณยสิทธิ์
11. นายประภาส
12. นางสาวพจมาน
13. นายพิชยั
14. ดร.วรัยพร
15. ดร.สงขลา
16. ดร.สุชาติ
17. นายอนันต
18. รศ.ดร.มัณฑนีย
19. ผศ.อราม
20. ผศ.ยุทธนา
21. ผศ.ฐิติมา
22. นายสุวิทย
23. นายดิเรก
24. นางสาวเกษสิริ
25. ผศ.ชุลีพร
26. นายสมชาย
27. ผศ.วลัยพร
28. ผศ.วาที่ ร.ต.ธนู
29. นางกัลยกร

สุรพงษรักเจริญ
โชควัฒนา
ปนวิเศษ
เครือสินธุ
ถิ่นสันติสุข
แสงนภาบวร
วิชัยขัทคะ
เมืองแกว
ลี้ตระกูล
เศรษฐภักดี
คุมกลาง
หริรักษาพิทกั ษ
จิโนวัฒน
วงษยืน
ฉิมชนะ
ศักดานเรศว
ศิลวัตร
กลางวงษ
สินสวัสดิ์
ทดแทนคุณ
ขุนเอียด

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ

ทีมเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
1. ผศ. ดร.ศิริกุล
2. นางสาวสุรียรัตน
3. นางสาวอุไรวรรณ
4. วาที่ร.ต.วิญู

คลองคํานวณการ
โงววัฒนา
สมบัติศิริ
มั่นธรรม

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
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รายชื่อคณะกรรมการสภาวิชาการ
1. ผศ.จริยา
หาสิตพานิชกุล
เศรษฐภักดี
2. รศ.ดร.มัณฑนีย
3. พ.อ.ญ.ผศ.ดร.ภาวดี ดีพึ่งตน
4. ผศ.ดร.สุราษฎร
พรหมจันทร
5. รศ.ดร.วิชัย
วงษใหญ
6. รศ.ดร.วรากร
ไมเรียง
7. รศ.สถาพร
ดีบุญมี ณ ชุมแพ
8. ดร.สมศักดิ์
ประถมศรีเมฆ
9. ดร.ชุมพล
บุญมี
10. ศ.ดร.อุทัยรัตน
ณ นคร
11. รศ.ดร.สายวรุฬ
ชัยวานิชศิริ
12. รศ.ดร.ศักดา
ไตรศักดิ์
13. นายสุวิทย
วงษยืน
14. ผศ.ฐิติมา
จิโนวัฒน
15. นายไพศาล
บุรินทรวัฒนา
16. ผศ.ดวงฤดี
ศุภติมัสโร
17. ผศ.นภัทร
วัจนเทพินทร
18. นายอาคม
สระบัว
19. นายดิเรก
ฉิมชนะ
20. นายพรเทพ
สรนันท
21. ผศ.ดร.รวีวรรณ
เดื่อมขันมณี
22. นางสมใจ
บุญสรรค
23. ผศ.สุวิมล
พิบูลย
24. นางนิรมล
จันทรแยม
25. นายสัญญา
คําจริง
ทีมงานเลขานุการสภาวิชาการ
1. ผศ.ภณรัตน
คชสิทธิ์
2. รศ.ประไพพรรณ
สิทธิกูล

ประธานกรรมการสภาวิชาการ
รองประธานกรรมการสภาวิชาการ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
เลขานุการสภาวิชาการ
ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ
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รายชื่อผูบ ริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง (CEO)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ผศ. จริยา
รศ. ดร.มัณฑนีย
ผศ. อราม
ผศ. ดร.อํานาจ
รศ. ดร.สุรชัย
ผศ. ยุทธนา
ผศ. ดร.ศิริกุล
นางสาวสุรียรตั น
ผศ. พิมลพรรณ
ผศ. สหายพล

หาสิตพานิชกุล
เศรษฐภักดี
คุมกลาง
ศิลวัตร
มัจฉาชีพ
หริรักษาพิทกั ษ
คลองคํานวณการ
โงววัฒนา
ธนารักษ
มีชูนึก

รายชื่อผูบ ริหารหนวยงานระดับกอง
1. วาที่ร.ต.วิญู
มั่นธรรม
เทพสุวรรณ
2. น.ส.พรทิพย
จันทรฉาย
3. น.ส.พัชราภรณ
วรรณวิไล
4. นายพัฒนพงศ
5. นายจิระวัฒน
ใจออนนอม
กลางวงษ
6. นายสมชาย
บูชาพันธ
7. นายอานนท
พจนพิมล
8. นายวีระพงษ
เมฆพะโยม
9. นายอนุรักษ
ชวนประสิทธิ์
10. นางขวัญเดือน
11. นายดําเนิน
ไชยแสน
12. รศ.ประไพพรรณ
สิทธิกูล

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายพัฒนาและสงเสริมกิจกรรม
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝายวิจยั
รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน
รองอธิการบดีฝายกิจการทัว่ ไป
ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ
ผูชวยอธิการบดีดานกิจการนักศึกษา

ผูอํานวยการกองกลาง
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
ผูอํานวยการกองอาคารสถานที่
ผูอํานวยการกองประชาสัมพันธ
ผูอํานวยการศูนยศิลปวัฒนธรรม
ผูอํานวยการสํานักสหกิจศึกษา
ผูอํานวยการสํานักคุณภาพการศึกษา
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1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน
หลักสูตรและสาขาวิชา ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเปดสอนในป
การศึกษา 2551 มีจํานวน 53 หลักสูตร ซึ่งเปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรชัน้ สูงจํานวน 22
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 30 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาโทจํานวน 1 หลักสูตร โดยเปน
หลักสูตรของคณะครุศาสตรอุตสาหรรมมากที่สุด 16 หลักสูตร และคณะศิลปศาสตรและคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซึ่งมีภารกิจหลักในการสอนวิชาพื้นฐานแกคณะอื่น ๆ มีหลักสูตรที่
เปดสอนนอยที่สุดจํานวน 3 และ 4 หลักสูตร ตามลําดับ
สรุปจํานวนหลักสูตรที่เปดสอนในคณะตางๆในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คณะ

ปวส ปริญญาตรี ปริญญาโท

รวม

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

9

7

0

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตร

5

6

0

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

6

5

1

12

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

0

4

0

4

คณะวิศวกรรมศาสตร

1

6

0

7

คณะศิลปศาสตร

1

2

0

3

22

30

1

53

รวม

16
11

หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตร ไดจากการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องตั้งแตสมัยเปน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา มาเปนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยในปจจุบัน
โดยทุกหลักสูตรที่เปดสอนไดผานการพิจารณาจากคณาจารยภายในคณะ แลวจึงเสนอตอคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการสภาวิชาการ และพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรโดยสภา
มหาวิทยาลัยตามลําดับ โดยทุกขั้นตอนไดมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิมารวมพิจารณาดวย หลังจากนัน้
จึงเสนอหลักสูตรตอหนวยงานที่รับผิดชอบมาตรฐานหลักสูตร เชน สํานักคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในกรณีหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง
โดยมีรายละเอียดในตารางทีแ่ นบ
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หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่เปดสอน และวันที่หลักสูตร
ไดผา นการพิจารณาตรวจสอบมาตรฐานและปรับปรุง ในปการศึกษา 2551
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง ใชมาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
หลักสูตร/สาขาวิชา
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
1. สาขาวิชาชางกลโรงงาน*

หลักสูตร
ปจจุบัน
เปดสอน

2. สาขาวิชาชางผลิต
เครื่องมือและแมพิมพ
3. สาขาวิชาชางไฟฟา

เปดสอน

4. สาขาวิชาชางยนต

เปดสอน

5. สาขาวิชาชางโลหะ*

เปดสอน

6. สาขาวิชาชาง
อิเล็กทรอนิกส
7. สาขาวิชาชางกอสราง*

เปดสอน

8. สาขาวิชาเทคนิค
คอมพิวเตอร
9. สาขาวิชาเทคนิค
อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
10. สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร*
11. สาขาวิชาเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลเกษตร*

เปดสอน

เปดสอน

เปดสอน

เปดสอน

เปดสอน
เปดสอน

วันที่ไดรับความเห็นชอบหลักสูตรจาก
สภามหาวิทยาลัย / สนง.อาชีวศึกษา
หลักสูตรปจจุบัน
หลักสูตรปรับปรุง
29 เม.ย. 2548 / 22
ก.พ. 2550
29 เม.ย. 2548 / 22
ก.พ. 2550
29 เม.ย. 2548 / 22
ก.พ. 2550
29 เม.ย. 2548 / 22
ก.พ. 2550
29 เม.ย. 2548 / 22
ก.พ. 2550
29 เม.ย. 2548 / 22
ก.พ. 2550
29 เม.ย. 2548 / 22
ก.พ. 2550
29 เม.ย. 2548 / 22
ก.พ. 2550
29 เม.ย. 2548 / 22
ก.พ. 2550

28 พ.ค. 2552 / อยู
ระหวางดําเนินการ
28 พ.ค. 2552 / อยู
ระหวางดําเนินการ
28 พ.ค. 2552 / อยู
ระหวางดําเนินการ
28 พ.ค. 2552 / อยู
ระหวางดําเนินการ
28 พ.ค. 2552 / อยู
ระหวางดําเนินการ
28 พ.ค. 2552 / อยู
ระหวางดําเนินการ

21 พ.ค. 2545 / 22
มิ.ย. 2550
21 พ.ค. 2545 / 22
มิ.ย. 2550

-

28 พ.ค. 2552 / อยู
ระหวางดําเนินการ
28 พ.ค. 2552 / อยู
ระหวางดําเนินการ

-
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หลักสูตร/สาขาวิชา

หลักสูตร
ปจจุบัน

12. สาขาวิชาประมง*

เปดสอน

13. สาขาวิชาสัตวศาสตร*

เปดสอน

14. สาขาวิชาพืชศาสตร *

เปดสอน

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
15. สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ
16. สาขาวิชาการเงิน

เปดสอน
เปดสอน

17. สาขาวิชาการตลาด

เปดสอน

18. สาขาวิชาการบัญชี

เปดสอน

19. สาขาวิชาการเลขานุการ

เปดสอน

20. สาขาวิชาการจัดการ

เปดสอน

วันที่ไดรับความเห็นชอบหลักสูตรจาก
สภามหาวิทยาลัย / สนง.อาชีวศึกษา
หลักสูตรปจจุบัน
หลักสูตรปรับปรุง
21 พ.ค. 2545 / 22
มิ.ย. 2550
21 พ.ค. 2545 / 22
มิ.ย. 2550
21 พ.ค. 2545 / 22
มิ.ย. 2550

17 ม.ค. 2545 / 22
ก.พ. 2550
18 ก.ค. 2546 / 22
ก.พ. 2550
17 ม.ค. 2545 / 22
ก.พ. 2550
17 ม.ค. 2545 / 22
ก.พ. 2550
18 ก.ค. 2546 / 22
ก.พ. 2550
17 ม.ค. 2545 / 22
ก.พ. 2550

26 มี.ค. 2552 / อยู
ระหวางดําเนินการ
26 มี.ค. 2552 / อยู
ระหวางดําเนินการ
26 มี.ค. 2552 / อยู
ระหวางดําเนินการ
26 มี.ค. 2552 / อยู
ระหวางดําเนินการ
26 มี.ค. 2552 / อยู
ระหวางดําเนินการ
26 มี.ค. 2552 / อยู
ระหวางดําเนินการ

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร

21. สาขาวิชาชางเทคนิค
สถาปตยกรรม
คณะศิลปศาสตร
22. สาขาวิชาการทองเที่ยว

เปด แตไมมนี กั ศึกษา 29 เม.ย. 2548 / 22
ก.พ. 2550
ตามเกณฑ

-

เปด แตไมมนี กั ศึกษา 28 พ.ย. 2543 / 22
ตามเกณฑ
ก.พ. 2550

-
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ระดับปริญญาตรี ใชมาตรฐานหลักสูตรสนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
หลักสูตร
ปรับปรุง 2551

หลักสูตรที่
เปดสอน 2551

เปดสอน

เปดสอน

เปดสอน

เปดสอน

เปดสอน

เปดสอน

เปดสอน

เปดสอน

5. สาขาวิชาเทคโนโลยี
เครื่องกล
6. สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหการ
7.สาขาวิชาเทคโนโลยี
โทรคมนาคม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
8. สาขาวิชาพืชศาสตร

เปดสอน

เปดสอน

เปดสอน

เปดสอน

เปดสอน

เปดสอน

เปดสอน

เปดสอน

9. สาขาวิชาประมง

เปดสอน

10. สาขาวิชาสัตวศาสตร

เปดสอน

11. สาขาวิชาวิทยาศาสตร
และ เทคโนโลยีการอาหาร
12. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ

เปดสอน

หลักสูตร/สาขาวิชา
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
1. สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ
2. สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม
3. สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องกล
4. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

อุตสาหกรรมเกษตร

เปดสอน

วันที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย / สกอ.
29 พ.ย. 2550 / 25
ก.ค. 2551
29 พ.ย. 2550 / 5 ก.ย.
2551
29 พ.ย. 2550 / 5 ก.ย.
2551
28 ก.พ. 2551 / 5 ก.ย.
2551
26 ธ.ค. 2550 / 25
ก.ค. 2551
29 ธ.ค. 2550 / 5 ก.ย.
2551
26 ธ.ค. 2550 / 5 ก.ย.
2551

31 ม.ค. 2551 / 25
ก.ค. 2551
เปดสอน
31 ม.ค. 2551 / 25
ก.ค. 2551
เปดสอน
31 ม.ค. 2551 / 25
ก.ค. 2551
เปดสอน
31 ม.ค. 2551 / 25
ก.ค. 2551
เปด แตไมมนี กั ศึกษา 31 ม.ค. 2551 / 25
ตามเกณฑ
ก.ค. 2551
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วันที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย / สกอ.
31 ม.ค. 2551 / 25
ก.ค. 2551

หลักสูตร/สาขาวิชา

หลักสูตร
ปรับปรุง 2551

หลักสูตรที่
เปดสอน 2551

13. สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน

เปดสอน

เปดสอน

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
14. สาขาวิชาการตลาด

เปดสอน

เปดสอน

15. สาขาวิชาการจัดการ

เปดสอน

เปดสอน

16. สาขาวิชาการบัญชี

เปดสอน

เปดสอน

17. สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ
18. สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจเกษตร
คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
19. สาขาวิชาเคมี
20. สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร
21. สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
22. สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร
คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร
23. สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ
24. สาขาวิชาวิศวกรรม

เปดสอน

เปดสอน

เปดสอน

เปดสอน

เปดสอน

เปดสอน

เปดสอน

เปดสอน

เปดสอน

เปดสอน

เปด แตไมมี
นักศึกษาตามเกณฑ

เปดสอน

เปดสอน

เปดสอน

29 พ.ย. 2550 / 25
ก.ค. 2551

เปดสอน

เปดสอน

31 ม.ค. 2551 / 5 ก.ย.
2551

อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม

29 พ.ย. 2550 / 25
ก.ค. 2551
29 พ.ย. 2550 / 24
ก.ย. 2551
29 พ.ย. 2550 / 5 ก.ย.
2551
29 พ.ย. 2550 / 6 ต.ค.
2551
29 พ.ย. 2550 / 25
ก.ค. 2551
31 ม.ค. 2551 / 25
ก.ค. 2551
31 ม.ค. 2551 / 25
ก.ค. 2551
31 ม.ค. 2551 / 25
ก.ค. 2551
11 เม.ย. 2548 / 7
มิ.ย. 2550
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หลักสูตร/สาขาวิชา

หลักสูตร
ปรับปรุง 2551

หลักสูตรที่
เปดสอน 2551

25. สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
26. สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา
27. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

เปดสอน

เปดสอน

เปดสอน

เปดสอน

เปดสอน

เปดสอน

28.สาขาวิชาสถาปตยกรรม

เปดสอน

เปดสอน

เปดสอน

เปดสอน

เปดสอน

เปดสอน

คณะศิลปศาสตร
29. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสากล
30 สาขาวิชาการทองเที่ยว
และการโรงแรม

วันที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย / สกอ.
31 ม.ค. 2551 / 5 ก.ย.
2551
31 ม.ค. 2551 / 25
ก.ค. 2551
31 ม.ค. 2551 / 25
ก.ค. 2551
31 ม.ค. 2551 / 25
ก.ค. 2551
29 พ.ย. 2550 / 25
ก.ค. 2551
31 ม.ค. 2551 / 9 มิ.ย.
2551

ระดับปริญญาโท ใชมาตรฐานหลักสูตรสนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันที่ไดรับความเห็นชอบ
หลักสูตรที่เปด
หลักสูตร
หลักสูตรจาก
หลักสูตร/สาขาวิชา
ปรับปรุง 2551 สอน 2551
สภามหาวิทยาลัย / สกอ.
คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เปดสอน
เปดสอน
26 ก.ย. 2549 / 12 ก.ย. 2550
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต
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1.6 จํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาในปการศึกษา 2551 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รวมทั้งสิ้น 11,408 คน โดยสวนใหญเปนนักศึกษาปริญญาตรี ภาคการศึกษาปกติ จํานวน
7,931 คนและนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงจํานวน 3,033 คน สวนใหญเปนนักศึกษาใน
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6947 คน และนอยที่สุดในคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รองลงมาคือ คณะศิลปศาสตร จํานวน 599 คน และ 632 คนตามลําดับ
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาในแตละคณะจําแนกตามระดับการศึกษา
คณะ

ปวส.

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
583
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
39
อุตสาหกรรมเกษตร
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
2388
สารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
0
คณะวิศวกรรมศาสตรและ
0
สถาปตยกรรมศาสตร
คณะศิลปะศาสตร
23
รวม
3033

ปริญญา
ตรี(ปกติ) ตรี(พิเศษ) โท(ปกติ)

รวม

286

258

0

1127

928

0

0

967

4373

0

186

6947

599

0

0

599

1136

0

0

1136

609
7931

0
258

0
186

632
11408

เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนจํานวนอาจารยตอจํานวนนักศึกษาของทั้งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 1 : 20.83 พบวามีสัดสวนเปนไปตามมาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 : 23.47 โดยคณะที่มีสัดสวนอาจารยนอยเกินไป คือ คณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศสัดสวน 1 : 29.872 และคณะที่มีสัดสวนอาจารยมาก
เกินไป หรือนักศึกษานอยเกินไปคือ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งมี
สัดสวนเทากับ 1 : 6.88
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ตารางแสดงอัตราสวนระหวางจํานวนอาจารย ตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
อาจารย : นักศึกษา
จํานวน
อาจารย
สถานะ
มาตรฐาน
ปจจุบัน ปฏิบตั ิงานจริง

คณะ

จํานวน
นักศึกษา
(FTES)

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

1 : 25

1 : 18.317

80

1,465.36

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

1 : 20

1 : 6.880

69

474.72

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 : 25

1 : 29.872

148

4,421.06

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1 : 20

1 : 20.945

78

1,633.69

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร

1 : 20

1 : 13.058

75

979.36

คณะศิลปศาสตร

1 : 25

1 : 26.006

77

2,002.51

1 : 23.47 1 : 20.830

527

10,976.70

รวม

1.7 จํานวนอาจารยและบุคลากร
อาจารย แ ละบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ระหว า งป
การศึกษา 2551 (1 มิถุนายน 2551 - 31 พฤษภาคม 2552) มีทั้งหมดรวม 1,055 คน ซึ่งเปน
บุคลากรสายวิชาการ 570 คน และสายสนับสนุน 485 คน โดยคณะที่มีบุคลากรสายวิชาการมาก
ที่สุด 158 คน เปนคณะที่มีนักศึกษามากที่สุด และบุคลากรสายสนับสนุนสวนใหญ 300 คนสังกัด
สํานักงานอธิการบดี ซึ่งกระจายลงปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่จัดการศึกษา 4 ศูนย
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จํานวนบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิปการศึกษา 2551 จําแนกตามสายงาน
คณะและหนวยงานระดับคณะ
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
คณะศิลปศาสตร
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สํานักงานอธิการบดี
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รวม

สาย
วิชาการ

สาย
สนับสนุน

บุคลากร
ทั้งหมด

82
78
158
87
85
80
0
0
0
0

14
28
31
13
14
9
5
300
55
16

96
106
189
100
99
89
5
300
55
16

570

485

1,055

วุฒิการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิทั้งหมด จํานวนรวม
570 คน เปนอาจารยผูสอนประจําโดยมีสัดสวนวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี : ปริญญาโท :
ปริญญาเอก คิดเปนรอยละเทากับ 21.93: 74.39: 3.68 โดยมีระดับปริญญาโทมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 74.39 ของบุคลากรทั้งหมด และคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมมีวุฒิการศึกษาเฉลี่ยต่ํากวา
คณะอื่น ๆ และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมีวุฒิการศึกษาสูงกวาคณะอื่น ๆ
โดยมีวุฒิปริญญาเอกรอยละ 10.26
จํานวนอาจารยประจํา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จําแนกตามวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา ปริญญา
สัดสวน
คณะ
รวม
ตรี : โท : เอก
ตรี
โท
เอก
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
28
54
0
82
34.15 : 65.85 : 0.00
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
8
62
8
78
10.26 : 79.49 : 10.26
และอุตสาหกรรมการเกษตร
คณะบริหารธุรกิจและ
36
118
4
158
22.78 : 74.68 : 2.53
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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คณะ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร
คณะศิลปศาสตร
รวม

วุฒิการศึกษา ปริญญา
ตรี
โท
เอก

รวม

สัดสวน
ตรี : โท : เอก

19

64

4

87

21.84 : 73.56 : 4.60

13

70

2

85

15.29 : 82.35 : 2.35

21

56

3

80

26.25 : 70.00 : 3.75

125

424

21

570

21.93: 74.39: 3.68

ตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิทงั้ หมด 570 คน
เปนอาจารยผสู อนประจําโดยมีสัดสวนตําแหนงทางวิชาการ อาจารย : ผูชวยศาสตราจารย : รอง
ศาสตราจารย คิดเปนรอยละเทากับ 76.67 : 21.23 : 2.11 โดยมีตําแหนงอาจารยมากทีส่ ุด คิดเปน
รอยละ 76.67 ของบุคลากรทั้งหมด และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรมี
บุคลากรสายวิชาการที่มีตําแหนงทางวิชาการสูงกวาคณะอื่นๆ โดยมีรองศาสตราจารยรอยละ 11.54
จํานวนอาจารยประจําของวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
คณะ

ตําแหนงทางวิชาการ

ทั้งหมด

สัดสวน
อ. : ผศ. : รศ.

อาจารย

ผศ.

รศ.

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

68

13

1

82

82.93 : 15.85 : 1.22

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตร

32

37

9

78

41.03 : 47.44 : 11.54

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

135

23

0

158

85.44 : 14.56 : 0.00

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

71

15

1

87

81.61 : 17.24 : 1.15

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร

75

10

0

85

88.24 : 11.76 : 0.00

คณะศิลปศาสตร

56

23

1

80

70.00 : 28.75 : 1.25

รวม

437

121

12

570

76.67 : 21.23 : 2.11
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ประเภทของบุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิทงั้ หมดรวม 570 คน
เปนอาจารยผสู อนประจําใน 6 คณะ โดยสวนใหญเปนขาราชการรอยละ 64.74 รองลงมาเปน
ลูกจางชั่วคราว และพนักงานมหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละเทากับ 18.07 และ 12.98 ตามลําดับ
จํานวนบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จําแนกตามประเภท
จํานวน (คน)
รวม
หนวยงาน
ขา พนักงาน พนักงาน ลูกจาง ลูกจาง
คิดเปน
ราชการ มทร.ส.

ราชการ

ประจํา

ชั่วคราว

รวม

รอยละ

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร

50

11

3

1

17

82

14.39

65

8

3

0

2

78

13.68

89

16

4

0

49

158

27.72

50

16

2

0

19

87

15.26

69

12

3

0

1

85

14.91

คณะศิลปศาสตร

46

11

5

3

15

80

14.04

รวม

369

74

20

4

103

570

100

คิดเปนรอยละ

64.74

12.98

3.51

0.70

18.07

100

บุคลากรสายสนับสนุน
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิทั้งหมด 485 คน
เปนบุคลากรใน 10 หนวยงานระดับคณะ ซึ่งปฏิบัติหนาที่สนับสนุนการการจัดการเรียนการสอน
ของ 6 คณะ 1 สถาบัน 2 สํานัก และ 1 สํานักงาน โดยรอยละ 58.97 เปนลูกจางชั่วคราว
รองลงมาเปนลูกจางประจํา และพนักงานมหาวิทยาลัยคิดเปนรอยละ 18.35 และ 12.58
ตามลําดับ
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จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจําแนกตาม
หนวยงานและ ประเภท
จํานวน (คน)
หนวยงาน

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร
คณะศิลปศาสตร
สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักงานอธิการบดี
รวมสายสนับสนุน
ทั้งมหาวิทยาลัย
คิดเปนรอยละ

ขา พนักงาน พนักงาน ลูกจาง
ราชการ มทร.ส. ราชการ ประจํา

ลูกจาง
ชั่วคราว

รวม

คิดเปน
รอยละ

0

0

0

1

13

14

2.89

0

1

3

11

13

28

5.77

0

2

1

0

28

31

6.39

0

1

1

1

10

13

2.68

0

2

0

0

12

14

2.89

0

2

0

0

7

9

1.86

2

3

0

3

8

16

3.30

0

1

0

0

4

5

1.03

1

10

0

2

42

55

11.34

34

39

7

71

149

300

61.86

37

61

12

89

286

485

100.00

7.63

12.58

2.47

18.35

58.97 100.00

สํานักงานอธิการบดี ซึ่งมีสว นราชการระดับกองทั้งหมด 14 หนวยงาน มีจํานวนบุคลากร
สายสนับสนุนมากที่สุดจํานวน 300 คน คิดเปนรอยละ 61.86 ของทั้งหมด กระจายปฏิบัติหนาที่
ในพื้นที่การศึกษา 4 ศูนย 14 หนวยงานระดับกอง เฉลี่ย 73 คนตอศูนย หรือ 21.4 คนตอ
หนวยงานระดับกอง
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จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนของสํานักงานอธิการบดี จําแนกตามหนวยงานและประเภท
หนวยงานสังกัด
ขา พนักงาน พนักงาน ลูกจาง ลูกจาง
รวม
ราชการ มทร.ส. ราชการ ประจํา ชั่วคราว
สํานักงานอธิการบดี
2
0
0
0
0
2
สํานักงานอธิการบดี
3
6
0
3
5
15
กองกลาง
8
6
0
1
18
33
กองคลัง
1
5
0
0
6
12
กองนโยบายและแผน
5
5
0
0
7
17
กองบริหารงานบุคคล
3
4
1
0
11
19
กองพัฒนานักศึกษา
4
4
1
27
27
63
กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
5
0
1
22
23
51
กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
4
4
4
17
31
กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี 2
1
1
0
0
3
5
สํานักงานตรวจสอบภายใน
0
1
0
0
4
5
กองประชาสัมพันธ
0
0
0
14
27
41
กองอาคารสถานที่
0
1
0
0
0
1
ศูนยศิลปวัฒนธรรม
0
1
0
0
0
1
สํานักคุณภาพการศึกษา
0
1
0
0
1
2
สํานักสหกิจศึกษา
34
39
7
71
149 300
รวมสํานักงานอธิการบดี
รอยละของบุคลากรแตละประเภท 11.33 13.00

2.33

23.67 49.67 100

คิดเปน
รอยละ
0.67
5.00
11.00
4.00
5.67
6.33
21.00
17.00
10.33
1.67
1.67
13.67
0.33
0.33
0.67
100
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1.8 ขอมูลพืน้ ฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
การบริหารงบประมาณและเงินรายได
มหาวิ ท ยาลั ย ใช ห ลั ก การบริ ห ารงบประมาณแบบมุ ง เน น ผลงาน โดยกํ า หนด
เปาหมายที่จะใหมีการใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ในชวงปงบประมาณ 2549-2552
มหาวิ ท ยาลั ย ได รั บ งบประมาณแผ น ดิ น ซึ่ ง รวมงบยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ด า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากรัฐบาล เพื่อดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ ของอุดมศึกษาสรุปได
ดังนี้
สรุปงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรแยกตามผลผลิต
เปรียบเทียบปงบประมาณ 2549 - 2552
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
ผลผลิต
ผูสําเร็จดาน
สังคมศาสตร
ผูรับทุนพัฒนา
อาจารย
การใหบริการ
วิชาการ
ผูสําเร็จดาน
วิทยาศาสตร
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
วิจัยเพื่อ
ถายทอด
เทคโนโลยี
วิจัยเพื่อสราง
องคความรู

รวม

จํานวนเงิน
(บาท)

รอยละ

จํานวนเงิน
(บาท)

รอยละ

จํานวนเงิน
(บาท)

รอยละ

จํานวนเงิน
(บาท)

รอยละ

110,483,000 26.54 109,018,200 21.90 111,256,600 18.16 159,059,400 23.06
3,976,100 0.95

3,405,800 0.68

6,700,000 1.09

6,100,000 0.88

3,643,000 0.87

5,959,000 1.20

5,959,000 0.97

5,959,000 0.86

286,687,100 68.86 363,725,500 73.07 473,285,800 77.23 501,667,700 72.73
1,142,800 0.27

1,950,000 0.39

1,950,000 0.32

1,950,000 0.28

7,859,000 1.89

8,849,700 1.78

8,088,000 1.32

8,896,800 1.29

2,555,400 0.61

4,882,500 0.98

5,567,000 0.91

6,123,700 0.89

416,346,400

100.00

497,790,700

100.00

612,806,400

100.00

689,756,600

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังไดจัดสรรงบประมาณผลประโยชน (เงินรายได) ประจําป 2549 2552 เพื่อใชในการดําเนินงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยดังนี้

100.00
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สรุปงบประมาณผลประโยชนปง บประมาณ 2549 - 2552 จําแนกตามผลผลิต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
ผลผลิต
ผูสําเร็จดาน
สังคมศาสตร
ผูรับทุนพัฒนา
อาจารย
การใหบริการ
วิชาการ
ผูสําเร็จดาน
วิทยาศาสตร
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
วิจัยเพื่อ
ถายทอด
เทคโนโลยี
วิจัยเพื่อสราง
องคความรู
งบกลาง
สมทบ
มหาวิทยาลัย
(คาไฟฟา)
สมทบกองทุน
วิจัย
สมทบกองทุน
สหกิจศึกษา
โครงการงาน
ฟารม
รายไดหอพัก
นักศึกษา
รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงิน
(บาท)

รอยละ

32,400,560 27.28

จํานวนเงิน
(บาท)

รอยละ

31,849,530 23.93

จํานวนเงิน
(บาท)

รอยละ

35,026,230 25.26

จํานวนเงิน
(บาท)

รอยละ

47,261,660 31.21

75,000

0.06

2,386,300

1.79

2,365,600

1.71

1,238,990

0.82

1,920,860

1.62

1,141,600

0.86

939,030

0.68

253,000

0.17

51,575,020 43.42

51,371,090 38.59

65,804,440 47.46

55,993,330 36.97

717,100

0.60

1,191,400

0.90

90,000

0.06

725,000

0.48

388,990

0.33

542,000

0.41

730,260

0.53

713,320

0.47

960,500

0.81

4,437,250

3.33

23,021,890 19.38
5,845,240

4.92

31,897,670 23.96
6,559,180

-

-

18,864,460 13.61
4.96

6,920,660

4.57

4.96

6,441,740

4.25

-

673,760

0.44

0.78

1,197,000

0.79

-

-

6,872,240

-

-

-

-

-

-

-

1,728,000
-

28,239,970 18.65

6,872,240

-

1.57

-

4.93

-

1,870,300

-

1.30
-

1,080,000
-

-

1,790,030 1.18

118,775,460 100.00 133,104,020 100.00 138,644,500 100.00 151,448,460 100.00
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สรุปงบประมาณแผนดินป 2549-2552 จําแนกตามหมวดการจาย
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549

หมวดรายจาย
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบอุดหนุน
รายจายอืน่
รวมทั้งสิ้น

ปงบประมาณ พ.ศ. 2550

ปงบประมาณ พ.ศ. 2551

จํานวนเงิน

รอย
ละ

จํานวนเงิน

รอย
จํานวนเงิน รอยละ
ละ

129,124,200

31.01

146,078,800

29.35

147,399,300

111,824,900

26.86

121,205,300

24.35

90,174,300

21.66

128,971,500

25,597,500

6.15

59,625,500

14.32

416,346,400

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552

จํานวน
เงิน

รอยละ

24.05

156,722,800

22.72

121,380,000

19.81

100,554,700

14.58

25.91

207,985,000

33.94

275,973,800

40.00

32,404,100

6.51

37,259,200

6.08

52,638,300

7.63

69,131,000

13.89

98,782,900

16.12

103,950,000

15.07

100.00 497,790,700 100.00 612,806,400 100.00 689,756,600

100.00

งบประมาณผลประโยชน (เงินรายได) ป 2549-2552 จําแนกตามหมวดการจาย
ปงบประมาณ พ.ศ.

ปงบประมาณ พ.ศ.

ปงบประมาณ พ.ศ.

ปงบประมาณ พ.ศ.

2549

2550

2551

2552

หมวดรายจาย
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจายอื่น
งานฟารม
งบกลาง
เงินสมทบ
มหาวิทยาลัย
(คาไฟฟา)
เงินสมทบกองทุน
วิจัย
เงินสมทบกองทุน
สหกิจศึกษา
รายไดหอพัก
นักศึกษา
รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงิน

รอย
ละ

จํานวนเงิน

รอย
ละ

27,578,760
31,805,240
12,702,200
3,421,310
14,213,810
1,870,010
23,021,890

23.22
26.78
10.69
2.88
11.97
0.16
19.38

35,167,440
28,954,440
14,238,580
8,492,480
7,794,230
192,000
31,705,670

26.42
21.75
10.70
6.38
5.86
0.14
23.82

5,845,240 4.92

6,559,180 4.93

จํานวนเงิน

รอยละ

46,249,440 33.36
34,645,490 24.99
13,058,100 9.42
3,309,630 2.39
7,692,900 5.55
1,080,000 0.78
18,864,460 13.61

จํานวนเงิน

รอยละ

51,509,400 34.01
36,682,590 24.22
7,640,770 5.05
4,187,040 2.76
6,165,500 4.07
1,197,000 0.79
28,239,970 18.65

6,872,240

4.96

6,920,660

4.57

6,872,240

4.96

6,441,740

4.25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

673,760

0.44

-

-

-

-

-

-

1,790,030

1.18

118,775,460

100

133,104,020

100

138,644,500 100.00 151,448,460 100.00
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สรุปการขออนุมัติใชเงินผลประโยชนสะสม ในปงบประมาณ 2549-2551 (ภาพรวม)
หนวยงาน
จํานวนรายการ จํานวนเงิน (บาท)
รอยละ
1. สํานักงานอธิการบดี (ศูนยหันตรา)
35
30,606,647
9.69
2. ศูนยวาสุกรี
20
40,186,683
12.72
3. ศูนยนนทบุรี
35
41,893,488
13.26
4. ศูนยสุพรรณบุรี
11
11,378,562
3.60
5. หนี้สินหอพัก (ศูนยหนั ตรา)
17
191,682,647
60.72
รวมทั้งสิ้น
118
315,848,026
100.00
หมายเหตุ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ซึ่งเริ่มปงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยมีเงินผลประโยชน
สะสมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 113,835,744.40 บาท
สรุปการขออนุมัติใชเงินงบประโยชนสะสมในปงบประมาณ 2548-2551 จําแนกเปนรายป
2549
หนวยงาน
1. สํานักงาน
อธิการบดี *
2. ศูนยวาสุกรี
3. ศูนย
นนทบุรี
4. ศูนย
สุพรรณบุรี

รวมทั้งสิ้น

รายการ จํานวนเงิน

2550
รอย
รายการ จํานวนเงิน
ละ

2551
รอย
รายการ จํานวนเงิน
ละ

รอย
ละ

16

10,081,113 15.98

19

20,969,169 49.22

17

191,349,019 95.37

11

26,942,911 42.71

5

9,285,982 17.81

4

3,957,789 1.97

18

22,495,264 35.77

16

14,072,756 26.99

1

5,325,498 2.65

6

3,567,313 5.95

5

7,811,249 14.98

-

-

22

200,623,276

51

63,086,601

100

45

52,139,149

100

100

หมายเหตุ * ในสวนสํานักงานอธิการบดี (ศูนยหันตรา) ไดรวมรายการชําระหนี้เงินกูสรางหอพัก
16 งวดและการชําระหนี้งวดสุดทายทั้งหมดในป 2551 ไวดวยรวมเปนเงินทั้งสิ้น
191,782,647 บาท
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การบริหารจัดการทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
ในสวนของการหารายไดและการบริหารทรัพยสิน มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญ
เพื่อใหมีรายไดเพิ่ม (Income Generation) จากรายไดหลักของมหาวิทยาลัยหรือรายไดประจําที่
ไดรับจัดสรรจากแหลงรายไดหลักของมหาวิทยาลัย และบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยที่มีอยู
จํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด จึงไดกําหนดโครงสรางของมหาวิทยาลัยใหมีฝายหารายไดและ
บริหารทรัพยสินไวในกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ใหมีบทบาทหนาที่ในการบริหารทรัพยสิน
ดานอาคารสถานที่และการสรางผลิตภัณฑเพื่อการหารายได ทําแผนการตลาด ดําเนินการดาน
การตลาดเพื่อการหารายไดและบริหารทรัพยสิน ทําฐานขอมูลทรัพยสิน ที่กอใหเกิดรายไดของ
มหาวิทยาลัย จัดการสิทธิประโยชนจากทรัพยสินและไดแตงตั้งบุคลากร ใหดําเนินการหารายได
และบริหารทรัพยสิน ดังตอไปนี้
• รั บ นโยบายจากสภามหาวิ ทยาลัย เกี่ ย วกั บ แนวทางการหารายได แ ละบริห าร
ทรัพยสินโดยยึดหลักสําคัญ คือลดการสูญเสีย และการเพิ่มชองทางการหารายได เริ่มดวยการ
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสิน โดยมีอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเปนประธาน
คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการชุ ด นี้ จ ะมี ห น า ที่ กํ า กั บ ดู แ ล ระบบการบริ ห ารการเงิ น และ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชนสูงสุด
• ดําเนินการสํารวจขอมูลการหารายไดและบริหารทรัพยสิน ในศูนยพื้นที่ ทั้ง 4
แหงของมหาวิทยาลัย เพื่อใหทราบถึงการหารายได และการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัยที่
เปนอยูในปจจุบัน
• ดําเนินการสํารวจทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ที่เปนอาคารสถานที่และเครื่องมือ
อุปกรณตาง ๆ เพื่อนํามาเปนฐานขอมูล ในการหารายไดใหกับมหาวิทยาลัยและใชประโยชนจาก
ทรัพยสินใหคุมคา
• จัดทําฐานขอมูลทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ทุกศูนยพื้นที่ ทั้งดานที่ดินสิ่งกอสราง
และทรัพยากรบุคคล
• ดําเนินการลดตนทุนในการบริหารการเงิน โดยรวบรวมเงินรายไดที่มีอยูเพื่อ
นําไปจัดซื้อหอพักคืน เพื่อไมใหมหาวิทยาลัยตองเปนภาระในการจายคาดอกเบี้ยเงินกูสรางหอพัก
ในอัตราที่สูงและระยะเวลายาวนานอีกตอไป ทั้งนี้โดยคําแนะนําและความชวยเหลือเปนอยางดี
จากประธานคณะกรรมการบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ในการติ ด ต อ
ประสานงานกับสถาบันการเงิน (เจาหนี้) จนสามารถชําระหนี้ไดกอนกําหนด โดยไมตองเสีย
คาธรรมเนียม
• ดําเนินการจัดระบบและกําหนดระเบียบ การเชาพื้นที่เพื่อธุรกิจของภาคเอกชน
เชน เชาพื้นที่ติดตั้งตูเอทีเอ็ม ปมน้ํามัน รานคา เปนตน
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• ดําเนินการจัดระบบการฝากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย กับสถาบันการเงินที่
มั่นคงในรูปแบบของการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเพิ่มรายไดอีกชองทางหนึ่งใหกับ
มหาวิทยาลัย ตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารการเงินฯ
การพัฒนาระบบกายภาพของมหาวิทยาลัย
แมวามหาวิทยาลัยจะไดรับการสถาปนา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2548 ก็ตาม แตใน
ความเปนจริง สถานศึกษาเดิมทั้ง 4 พื้นที่ ตางก็มีประวัติความเปนมาที่ยาวนานโดยเฉพาะศูนย
หันตรามีอายุมากกวา 70 ป ศูนยวาสุกรีและศูนยนนทบุรีมีอายุมากกวา 50 ป และศูนยสุพรรณบุรีซึ่ง
จัดตั้งใหมสุดก็มีอายุมากกวา 10 ป สภาพของสิ่งกอสรางและสภาพแวดลอมตางๆ ภายในแตละศูนย
สวนใหญอยูในภาวะชํารุดทรุดโทรมตองการการพัฒนาทางดานกายภาพคอนขางมาก ในชวงเริ่มตน
ของการเปนมหาวิทยาลัยจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการวางผังแมบทของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 พื้นที่โดยมี
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก เปนที่ปรึกษา เพื่อทําหนาที่จัดทําแผนแมบทการพัฒนาดานกายภาพของ
มหาวิทยาลัย
ตอมาหลังจากที่มหาวิทยาลัยมีสภามหาวิทยาลัยตามกฎหมายของมหาวิทยาลัยเรียบรอย
แลว สภามหาวิทยาลัย โดยทานนายกสภามหาวิทยาลัยก็ไดแตงตั้งคณะกรรมการผังแมบทชุดใหม
โดยมีกรรมการชุ ดเดิมบางสวนและมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยเปนประธาน
คณะกรรมการ และเพิ่มผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก คณะกรรมการชุดใหมนี้ไดรวมกันจัดทําผังแมบท
ของพื้นที่ทั้ง 4 ศูนย กําหนดลําดับความสําคัญของพื้นที่และสิ่งกอสรางที่ตองปรับปรุงใหม เพื่อ
ของบประมาณกอสรางใหมและหรือปรับปรุงใหม
ผลการดําเนินการพัฒนาปรับปรุงทางดานกายภาพ ในชวงที่ผานมาถึงปจจุบันมีดังนี้
รายละเอียดโครงการกอสรางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ผลการดําเนินการป 2548-2551
ที่

ชื่อโครงการ/งาน/ระยะเวลา

งบประมาณแผนดิน
1 กอสรางถนนคอนกรีต ยาว 1,846
เมตร 1 เม.ย.-29 ก.ค. 2548
2 กอสรางโรงงานปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมอาหาร พรอมระบบ
บําบัดน้ําเสียพรอมครุภัณฑ
4 พ.ค.2548-28 ก.พ.2549
3 กอสรางสนามฟุตบอลพรอมลูวิ่ง
11 ส.ค. 2549-13 ก.พ.2550

งบประมาณ
(บาท)

ผลการ
ดําเนินงาน

หมายเหตุ

3,444,440

เสร็จสมบูรณ

ป 2548
ศูนยสุพรรณบุรี

9,543,600

เสร็จสมบูรณ

ป 2548
ศูนยหนั ตรา

11,990,000

เสร็จสมบูรณ

ป 2549
ศูนยสุพรรณบุรี
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ที่
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13

14

ชื่อโครงการ/งาน/ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

อาคารเรี ย นรวมและปฏิ บั ติ ก าร
142,990,000
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1 ก.ย. 2549-28 พ.ค.2552
งานตอเติมอัฒจันทร 1 หลัง
8,950,000
25 พ.ค. 2550-28 มี.ค.2551
อาคารศูนยภาษาพรอมครุภณ
ั ฑ
23,750,000
1 หลัง 6 มิ.ย.2550-10 เม.ย. 2551
ปรับปรุงอาคารหอประชุม
15,100,000
12 มิ.ย.2550-8 ม.ค. 2551
ปรับปรุงระบบไฟฟาอาคาร 2
486,280.32
4 ธ.ค. 2551-2 ม.ค. 2552
ปรับปรุงและตอเติมสนามกีฬา
4,995,000
3 มี.ค.-28 ธ.ค.2551
อาคารแฟลตที่พักอาจารย
17,395,000
31 มี.ค.2551-24 ก.ค.2552
ปรับปรุงและตอเติมเขื่อนปองกัน
น้ําทวม 18 เม.ย.2551-11 ม.ค. 18,050,000
2552
ปรับปรุงอาคารเรียน 3
19,985,000

ผลการ
ดําเนินงาน
คาดวาเสร็จ
สมบูรณตาม
กําหนด

หมายเหตุ
ป 2549
ศูนยหนั ตรา

เหลืองาน
อีก 7 งวด
เหลืองาน
อีก 11 งวด

ป 2550
ศูนยหนั ตรา
ป 2550
ศูนยหนั ตรา
ป 2550
ศูนยหนั ตรา
ป 2551
ศูนยสุพรรณบุรี
ป 2551
ศูนยหนั ตรา
ป 2551
ศูนยหนั ตรา

เหลืองาน
อีก 5 งวด

ป 2551
ศูนยหนั ตรา

เหลืองาน
อีก 4 งวด

ป 2551
ศูนยวาสุกรี

เสร็จสมบูรณ
เสร็จสมบูรณ
เสร็จสมบูรณ
เสร็จสมบูรณ

อาคารเรี ย นรวมและปฏิ บั ติ ก าร
เหลืองาน
ป 2551
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
198,999,000
อีก 20 งวด
ศูนยหนั ตรา
30 มิ.ย.2551-20 มิ.ย.2553
ครุภัณฑเครื่องปรับอากาศอาคาร
ป 2550
วิทยบริการสํานักวิทยบริการฯ
5,200,000
เสร็จสมบูรณ
ศูนยหนั ตรา
4 มิ.ย.2550-2 ต.ค.2551
รวม 14 รายการเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 480,887,329.32 บาท
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สรุปโครงการกอสรางดวยงบประมาณแผนดิน ป2548-2551 จําแนกตามพื้นที่ดําเนินงาน
พื้นที่
ดําเนินการ รายการ
1. ศูนย
หันตรา
2. ศูนย
วาสุกรี
3. ศูนย
นนทบุรี
4. ศูนย
สุพรรณบุรี
รวมทั้งสิ้น

1

2548
จํานวน
เงิน

2549
2550
2551
จํานวน
จํานวน
จํานวน
รายการ
รายการ
รายการ
เงิน
เงิน
เงิน
1
9,543,600
142,999,000
4
195,999,000
4
231,430,000

-

-

-

-

1

3,404,440

2

9,543,600

1
2

-

-

-

-

11,999,000
154,998,000

4

-

1

19,985,000

-

-

-

1

486,289.32

195,999,000

6

251,901,289.32

-

รายละเอียดโครงการกอสรางที่ไดรับจัดการงบประมาณ ป 2552 (รายการใหม)
ที่
ชื่อโครงการ/งาน/ระยะเวลา
งบประมาณ (บาท)
หมายเหตุ
1 ปรับปรุงและตอเติมระบบปองกันน้ําทวม
9,980,000
ศูนยนนทบุรี
2 ปรับปรุงและตอเติมระบบสาธารณูปโภค
26,384,300
ศูนยหนั ตรา
3 อาคารเรี ย นรวมและเอนกประสงค พ ร อ ม (250,000,000)
ศูนยหนั ตรา
ครุภัณฑ(งบผูกพัน ป 2552-2554)
50,000,000
(ตั้งงบป 52)
4 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการดานภาษาและ
ศูนยนนทบุรี
(90,000,000)
เทคโนโลยีสารสนเทศพรอมครุภัณฑ
(ตั้งงบป 52)
18,000,000
(งบผูกพัน ป 2552-2554)
5 อาคารแฟลตที่พักอาจารย
23,000,000
ศูนยสุพรรณบุรี
6 ปรับปรุงอาคาร 2 พรอมครุภัณฑ
15,000,000
ศูนยวาสุกรี
รวม 6 รายการไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดินป 2552 เปนเงินทัง้ สิ้น 215,973,300 บาท
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สรุปโครงการกอสรางดวยงบประมาณรายไดของมหาวิทยาลัยป 2548-2551
2548

2549

2550

พื้นที่ดําเนินการ

ราย
การ

จํานวนเงิน

ราย
การ

จํานวนเงิน

ราย
การ

ศูนยหันตรา
ศูนยวาสุกรี
ศูนยนนทบุรี
ศูนยสุพรรณบุรี
รวมทั้งสิ้น

1
3
4

285,069
1,968,530
2,253,599

4
4
8

22,633,513.52
3,729,094.50
26,362,608.02

4
2
2
8

จํานวนเงิน

2551
ราย
การ

จํานวนเงิน

877,060.05 5 9,076,480.56
8,757,046.00 2 2,871,113.00
1,823,357.88 2 7,185,000.00
- 2
586,000.00
11,457,463.93 11 19,718,593.56

รวมรายการสิ่งกอสรางดวยงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยจํานวน 31 รายการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 59,792,265 บาท
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อพัฒนาสู E-University
มหาวิทยาลัยไดกําหนดเปาหมายที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการยุคใหม โดยใหมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ปลอดภัย เสถียรภาพ และครอบคลุมทุกภารกิจ ในชวงปงบประมาณ
2549-2551 ที่ผานมา มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส (E-library) ซึ่งสงผลใหมหาวิทยาลัยมีโอกาสพัฒนางานไดมากขึ้น
โดยลําดับ ดังนี้
งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. งานเครือขายคอมพิวเตอร
1) ไดเพิ่มชองสัญญาณจากเดิม 10 mbit เปน 50 mbit เพื่อรองรับปริมาณการใช
งานระบบเครือขายที่เพิ่มขึ้นและ รองรับระบบงานที่นํามาใชในปงบประมาณ 2551
2) วางระบบสํารองไฟฟา ภายในหองแมขายตามศูนยพื้นที่ทั้ง 4 แหง ใน
ปงบประมาณ 2552 เพื่อแกปญหาในเบื้องตน กรณีระบบไฟฟาตามศูนยพื้นที่ไมเสถียร
3) ทุกอาคารในศูนยพื้นที่ มีการเชื่อมสายสัญญาณ และเครือขายไรสายระหวาง
อาคารภายในศูนยครบทุกอาคาร เพื่อเพิ่มจุดบริการใหแกนักศึกษา ตามปริมาณอาคารที่เพิ่มขึ้น
แตการติดตั้งอุปกรณการบริการภายในอาจจะยังไมทั่วถึง
ข. งานพัฒนาฐานขอมูลกลาง
1) พัฒนาระบบฐานขอมูลนักศึกษา โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (สวส.) ดําเนินการรวมกับ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ในการ
พัฒนาระบบฐานขอมูลนักศึกษาที่เขาศึกษากอนปการศึกษา 2550 เขาสูโปรแกรมระบบงาน
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ทะเบียนใหมที่พัฒนาขึ้น โดยระบบฐานขอมูลนักศึกษาที่พัฒนาใหม จะถูกนําไปใชในระบบที่
ตอเนื่อง เชน ระบบการเงิน ระบบบริการนักศึกษา
2) พัฒนาโปรแกรมบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย โดยสวส.ดําเนินการ
ร ว มกั บ กองบริ ห ารบุ ค คล ซึ่ ง เป น ระบบบริ ห ารงานบุ ค คลที่ เ ชื่ อ มโยงระบบฐานข อ มู ล กั บ
ระบบงานทะเบียนนักศึกษา เริ่มดําเนินการใชในปงบประมาณ 2552
3) พัฒนาโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โดยสวส.ดําเนินการรวมกับ
กองกลาง เพื่ อ ใช ใ นการรั บ ส ง หนั ง สื อ ราชการระหวา งหน ว ยงาน ได เ ริ่ ม ทดลองใช ใ นเดื อ น
สิงหาคม 2551 และใชเปนทางการในเดือน มกราคม 2552
4) พัฒนาระบบพิมพใบเสร็จรับเงินผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร ในระบบ
การเงินโดย สวส.ดําเนินการรวมกับกองคลัง โดยเชื่อมโยงขอมูลการจายเงินจากธนาคารกับระบบ
ลงทะเบียน ในโปรแกรมงานทะเบียน เริ่มทดลองใชในภาคการศึกษาที่ 1/2551
ค. งานพัฒนาระบบการบริการผาน Web
1) จัดทําระบบ Web ของมหาวิทยาลัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กําหนด
ขั้นตอนการนําขอมูลลง Web พรอมกําหนดใหหนวยงานที่มีความพรอม ไดพัฒนา Web ของ
หนวยงาน และนําขึ้น Web โดยหนวยงานรอง
2) พัฒนาระบบการรับสง จดหมายอิเลกทรอนิกส
3) พัฒนาระบบการแจงซอมคอมพิวเตอร ผานระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย
4) พัฒนาระบบการลงทะเบียน ฝกอบรมบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
5) พัฒนาระบบการตรวจสอบ ระบบเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย
6) พัฒนาระบบโทรศัพท ผานระบบเครือขาย (IP Phone) ภายในมหาวิทยาลัย
7) พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยน ความรู Blog ของมหาวิทยาลัย
8) พัฒนาระบบบันทึกภาระงานประจําวันของเจาหนาที่ (เฉพาะสวส.)
9) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ (FIS)
10) พัฒนาระบบการรองเรียนของผูมีสวนไดสวนเสีย (นักศึกษา ผูปกครอง
ผูรับบริการอื่นๆ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย) ผานWeb ของมหาวิทยาลัย
11) ระบบที่อยูระหวางการพัฒนา และทดลองใช ไดแก การเรียนการสอนผานระบบ
เครือขาย
12) ระบบที่อยูร ะหวางการพัฒนา ไดแก ระบบทะเบียนนักศึกษาเกา ระบบการ
หางานทํา เปนตน
งานดานวิทยบริการ
ก. งานพัฒนาอาคารวิทยบริการ
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1) ปรับปรุงอาคารวิทยบริการศูนยวาสุกรี เนื่องจากหลังคารั่วน้ําไหล ทําใหไดรับ
ความเสียหาย ผลทําใหไดปรับภูมิทัศน และรูปแบบการบริการภายในศูนยใหม
2) ติดตั้งระบบปรับอากาศและลิฟท ที่อาคารวิทยบริการศูนยนนทบุรี
3) พัฒนาหองประชุมภายในอาคารวิทยบริการทั้ง 4 ศูนย จํานวน 30 ที่นั่งพรอม
อุปกรณโสตทัศนูปกรณ
4) พัฒนาหองฝกอบรมคอมพิวเตอร ภายในอาคารวิทยาบริการ ทั้ง 3 ศูนย
ศูนยละ 1 หอง ๆ ละ 20 ชุด
5) พัฒนาหองจัดทําสื่ออิเล็กทรอนิกส สําหรับบริการอาจารยตามศูนยพื้นที่ ทั้ง 4
ศูนย โดยระยะแรกมีคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณ จํานวนศูนยละ 2 ชุด
6) ขยายหองสมุดและหองบริการคอมพิวเตอรเพิ่มขึ้นอีก 2 แหงที่ศูนยนนทบุรี
เขตใต และศูนยสุพรรณบุรีเขต 2
ข. งานพัฒนาหองสมุดอัตโนมัติ
1) พัฒนาระบบงานหองสมุดอิเล็กทรอนิกสเปนระบบเดียวกัน โดยใชระบบงาน
หองสมุดอัตโนมัติ โดยดําเนินการรวมกับ สกอ. จะแลวเสร็จภายในภาคเรียนที่ 2/2551 บุคลากร
และนักศึกษา สามารถดําเนินการจอง ยืม คืน ตางศูนยพื้นที่ได ซึ่งขอมูลจะทําการเชื่อมโยงกับ
ระบบงานทะเบียนนักศึกษา และระบบบริหารงานบุคคลที่พัฒนาเปนระบบฐานขอมูลกลาง
2) พัฒนาระบบการจัดหาหนังสือและรวมศูนย เพื่อลดความซ้ําซอนในการสั่งซื้อ
และยังสามารถเพิ่มรายการหนังสือใหมีความหลากหลายมากขึ้น
ป 2550

ป 2551

มีหนังสือภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ
รวม
ดําเนินการจัดซื้อเพิ่ม

169,065
11,828
180,893
1,500

เลม
เลม
เลม
เลม

3) พัฒนาหองหรือมุมสืบคนงานวิจัยจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เชื่อมโยงจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ค.งานพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส
1) ในป 2551 สวส.ไดเตรียมอุปกรณ และระบบโปรแกรมไวเรียบรอยแลว
2) เริ่มพัฒนาบุคลากร ภายในเดือนสิงหาคม 2551 ซึ่งตั้งเปาไว 10 รายวิชาเพื่อ
รองรับการเรียนการสอนผานระบบเครือขายภายในปการศึกษา 2552 (E-learning)
ง. งานดานบริหาร
1) งานพัฒนาบุคลากรดานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
• การพัฒนาระบบฐานขอมูลการสอน

- 47 -

• การพัฒนาระบบฐานขอมูล เพื่องานประกันคุณภาพการศึกษา (FIS)
• การใชระบบฐานขอมูล เพื่องานประกันคุณภาพการศึกษา
2) พัฒนาบุคลากรดานการพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับผูบริหาร
- การใชระบบสารสนเทศของผูบริหาร 60 คน
3) พัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส (อบรม
บุคลากร) (E-library) งบยุทธศาสตร
• การสรางคลังความรู (Knowledge Management) 40 คน
• การพัฒนาระบบฐานขอมูลหนังสือ/สื่อ 20 คน
• การศึกษาดูงานดานวิทยบริการอิเล็กทรอนิกสตางประเทศ 20 คน
4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 57 คน

1.9 เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของสถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดดําเนินการตามพันธกิจโดยมุงเนนการจัด
การศึ ก ษา เพื่ อพั ฒนาคนด านวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ให มี คุณภาพ คุ ณธรรม จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพในระดับสากล ตอบสนองความตองการของประเทศ เพื่อออกไปประกอบ
อาชีพไดอยางมีมาตรฐานทัดเทียมในระดับนานาชาติ และเปนพลเมืองดีสามารถเปนที่พึ่งแก
สังคมไทยในอนาคต
มหาวิทยาลัยไดกําหนดอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเพื่อเปนหลักยึดในการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยไว 3 ประการคือ
1. Hands on มุงเนนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
2. Technology-based Teaching and Training มุงเนนการเรียนการสอนในสาขาวิชาตางๆ
โดยใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนฐาน
3. Professional-Oriented เปนมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการผลิตบุคลากรมีความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ หรือมีความเปนมืออาชีพ ซึ่งประกอบดวย 3 องคประกอบคือ รูจริง-รูลึก มีทักษะความ
ชํานาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ
ปณิธานในการผลิตบัณฑิต
จากอัตลักษณของมหาวิทยาลัยที่กําหนดไว นําไปสูเปาหมายในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่
มีคุณภาพและมีความสามารถในเชิงวิชาการ ภายใตปณิธานที่วา “บัณฑิตราชมงคลสุวรรณภูมิ คือคนดี
มีความรู รักสูงาน” ซึ่งสามารถสื่อความหมายไดดังนี้
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คนดี หมายถึง เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม อันประกอบดวย มีความซื่อสัตย กตัญู มี
เมตตา รูจักเสียสละเพื่อสวนรวม มีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตน รักชาติ รักองคกร และสามารถ
ดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
มีความรู หมายถึง เปนผูมีคุณภาพทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรอบรูทันสมัย สามารถ
นําความรูไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม สามารถคิดวิเคราะหและแกปญหาที่เกิดขึ้นไดอยาง
เปนระบบ รวมทั้งมีวิจารณญาณในการตัดสินใจเพื่อกระทําแตในสิ่งที่ดี
รักสูงาน หมายถึง เปนผูมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร รักการ
ทํางาน สามารถปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง รวมทั้งการรูจักใชชีวิตที่พอเพียง พอประมาณ
คานิยมหลักของมหาวิทยาลัย
เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานดานการจัดการศึกษา และพันธกิจดานอื่น ๆ บรรจุ
ตามเปาหมาย และเปนแบบอยางที่ดีตอนักศึกษา จึงไดกําหนดคานิยมหลักของมหาวิทยาลัยไว
เชนเดียวกับปณิธานในการผลิตบัณฑิต กลาวคือ ทุกคนในองคกรมหาวิทยาลัยมีคานิยมหลัก
รวมกันภายใตหลักยึด 3 ประการ คือ
1. เปนคนดี
2. มีความรู
3. รักสูงาน
สมรรถนะหลักของบุคลากรในองคกร
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังไดกําหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของบุคลากรใน
องคกร ที่สะทอนใหเห็นถึงความรู ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยของคนในองคกรโดยรวม
ที่จะชวยสนับสนุนใหองคกรบรรลุตามวิสัยทัศนได มี 5 ประการ ดังนี้
1. ใฝรู (Self Learning) หมายถึง รักในความรู มุงมั่นแสวงหาความรูใหม เพื่อแกปญหา
และพัฒนาตนเอง
2. มีความคิดเชิงระบบ (System Thinking) หมายถึง การคิดในภาพรวม โดยตระหนักชัด
ในองคประกอบยอยที่มีความสัมพันธและมีหนาที่ที่เชื่อมโยงกัน
3. สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) หมายถึง กระบวนการ
ถายทอดขอมูลขาวสาร ความรูสึกนึกคิดและอารมณจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหรือกลุมบุคคลอื่น
เพื่อใหเกิดความเขาใจและยอมรับรวมกัน
4. เปนมืออาชีพ (Professional Oriented) หมายถึง มีความรู ความเขาใจในศาสตรของ
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพเปนอยางดี มีความสามารถในการประกอบวิชาชีพ จนมีความ
ชํานาญการหรือเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีผลงานเปนที่ยอมรับของผูที่ประกอบวิชาชีพดวยกันและ
ผูรับบริการเปนผูที่ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด
5. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) หมายถึง การตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวม เปนจิตที่คิด
สรางสรรค เปนกุศล และมุงทํากรรมดีเพื่อประโยชนตอสวนรวม
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1.10 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา
ตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา
2550 ไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เมื่อวันที่ 23 - 24 และ 27 มิถุนายน 2551 ตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาใน 9 องคประกอบ รวม 40 ตัวบงชี้ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิในภาพรวมไดคะแนนเฉลี่ย 2.45
ซึ่งอยูในระดับดี หากพิจารณาผลการดําเนินงานในดานปจจัยนําเขาไดคะแนนเฉลีย่ 1.67 อยูใน
ระดับพอใช ดานกระบวนการไดคะแนนเฉลี่ย 2.86 อยูในระดับดีมาก และดานผลผลิตไดคะแนน
เฉลี่ย 2.15 อยูในระดับดี ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดใหขอเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในภาพรวม ดังนี้
1. ควรทําวิจัยสถาบันเกี่ยวกับปญหาการเรียนการสอนในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย
เพื่อกําหนดแนวทางแกปญหา รวมทั้งสงเสริมใหอาจารยวิจัยพัฒนากระบวนการ
การสอนอยางตอเนื่อง
2. ควรใชผลการประเมินเพือ่ กําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค โดยใหมกี าร
วางแผนและดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่มีประสิทธิผล
3. ควรขยายการจัดการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตรตามอัธยาศัย และหลักสูตร
บูรณาการตามความตองการของผูใชบัณฑิต
4. ควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารงานดานตาง ๆ เพื่อลดขั้นตอนการ
ทํางานระหวางศูนย
5. เรงรัดการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการทัง้ ดานคุณวุฒิการศึกษาและตําแหนงวิชาการ
และการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อความมั่นคงของ
บุคลากร
สรุปการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
จากขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน
ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นําขอเสนอแนะดังกลาว
มาดําเนินการปรับปรุงในปการศึกษา 2551 ภายใตทรัพยากรที่มีอยูจ าํ กัด ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยจัดโครงการใหความรูแกคณาจารยในการทําวิจัยชัน้ เรียน เพื่อทีจ่ ะไดนํา
ผลการวิจัยชั้นเรียน มาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิผล
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2. สงเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวการพัฒนา
นักศึกษาดานตาง ๆ เชน ดานกีฬา ดานสุขภาพ ฯลฯ ใหกับกองพัฒนานักศึกษา และคณะตาง ๆ
นําไปดําเนินการ
3. มีการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโทในปการศึกษา 2551 จํานวน 2 หลักสูตร คือ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ของคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
4. มหาวิทยาลัยฯนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารงานตานตางๆไดแก
4.1 ระบบสารสนเทศ FIS (Faculty Information System)
4.2 ระบบทะเบียนและประมวลผล
4.3 ระบบอาจารยที่ปรึกษา
4.4 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (E-Document)
4.5 ระบบแจงซอม Online
5. มหาวิทยาลัย ไดรับการจัดสรรอัตรากําลังในสายวิชาการและสายสนับสนุนในป
งบประมาณ 2551 และไดดําเนินการสรรหาบุคลากรสายผูสอนที่มีคุณวุฒิปริญญาโทและ
ปริญญาเอก ควบคูกับการสงเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาใหกับคณาจารยไปศึกษาตอใน
ระดับปริญญาเอกทั้งในประเทศและตางประเทศ
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บทที่ 2 สวนสําคัญ

ผลการประเมินตามตัวบงชี้ของ สกอ.
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
ตัวบงชี้ที่ 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ
แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนใหครบทุกภารกิจ
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองกัน
และกัน และสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตร และแผนพัฒนาของชาติ
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพือ่ วัด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอย ปละ 2 ครั้ง
และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบัน
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับ
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบนั และแนวโนมในอนาคต
อยางสม่ําเสมอ
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ
ผลการดําเนินงาน (ขอมูลจริง/วิธีการไดมา/หมายเลขหลักฐานอางอิง):
ขอ 1 มหาวิทยาลัยฯ มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานและวิสยั ทัศน โดยผูบริหารระดับสูงและ
ผูที่เกี่ยวของไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมเกี่ยวกับการกําหนดวิสัยทัศน
พันธกิจ กลยุทธ เปาหมาย ระบบการดําเนินงานและแผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยฯ ที่
ชัดเจน และไดเผยแพรปรัชญาหรือปณิธานและวิสยั ทัศนโดยผานสื่อของมหาวิทยาลัยฯ
ในรูปแบบตางๆ
ขอ 2 มหาวิทยาลัยฯ มีกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ โดยผูบริหารระดับสูงและผูที่เกีย่ วของ
ไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนกลยุทธ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ทั้งระยะกลางและ
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ขอ 3

ขอ 4
ขอ 5

ขอ 6

ขอ 7

ระยะยาว เพื่อกําหนดทิศทางในการพัฒนาและไดจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโน
โลยีราชมงคลสุวรรณภูมิระยะ 5 ป (พ.ศ.2550-2554) (ฉบับปรับปรุงเมื่อตุลาคม 2551)
มหาวิทยาลัยฯ มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน โดยผนวกใชตวั บงชี้ของ สกอ.
สมศ. กพร. และกําหนดเปาหมาย (target) ของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนทุกภารกิจ
มหาวิทยาลัยฯ มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
มหาวิทยาลัยฯ มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ใน
แผนปฏิบัติราชการประจําป ภายใน 2 สัปดาห หลังสิ้นไตรมาสทุกไตรมาส และเสนอ
รายงานผลการติดตามเขาพิจารณาในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน เพื่อทําการวิเคราะหความสอดคลอง
ระหวางกลยุทธ แผนปฏิบัตริ าชการ เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนา
ของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ
มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการปรับปรุงแผนงบประมาณประจําป ใหมีความสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรและกําหนดเปาหมายตามตัวชี้วดั ตาง ๆ ใหเหมาะสมมากขึ้น

การประเมินตนเอง (SAR)
คะแนนการประเมินครั้งนี้ :
3
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย1 :
7
ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง : - ตัวหาร : - ผลลัพธ (%หรือสัดสวน) : 7]
บรรลุเปาหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไมบรรลุ) : บรรลุ
เปาหมายปตอไป:
7
รายการหลักฐานอางอิง
1.1-1.1-R04(1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารเพือ่ กําหนดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย
1.1-1.1-R04(2) เอกสารการจัดทําประชาพิจารณ
1.1-1.2-R04
ขอความเกี่ยวกับปรัชญาหรือปณิธานและวิสัยทัศน
1.1-2.1-R04
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2-2552, 10-2550, 11-2550
1.1-2.2-R04
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิระยะ 5 ป (พ.ศ.25502554) ฉบับปรับปรุงเมื่อตุลาคม 2551
1.1-3.1-R04
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
1.1-4.1-R04
แบบจัดทําแผนรายงานผลประจําปงบประมาณ 2551 (ประทับตราสํานักงบประมาณ)
1.1-4.2-R04
รายงานสรุปผลการดําเนินงานและการใชจา ยงบประมาณ ป 2551 สิ้นไตรมาส 4
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1.1-5.1-R04(1)
1.1-5.1-R04(2)
1.1-5.2-R04(1)
1.1-5.2-R04(1)
1.1-5.2-R04(2)
1.1-5.2-R04(2)
1.1-5.2-R04(3)
1.1-5.2-R04(3)
1.1-5.2-R04(4)
1.1-5.2-R04(4)
1.1-5.3-R04(1)
1.1-5.3-R04(2)
1.1-5.3-R04(3)
1.1-6.1-R04(1)
1.1-6.2-R04(2)
1.1-6.3-R04
1.1-6.4-R04
1.1-6.5-R04
1.1-6.6-R04
1.1-6.7-R04
1.1-7.1-R04
1.1-7.2-R04

รายงานสถานะการใชจายงบประมาณ DGEN (GF)
เอกสารการติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการ
แบบจัดทําแผน-รายงานผลฯ ประจําปงบประมาณ 2551 ไตรมาส 1
รายงานสรุปผลการดําเนินงานและการใชจา ยงบประมาณ ป 2551 สิ้นไตรมาส 1
แบบจัดทําแผน-รายงานผลฯ ประจําปงบประมาณ 2551 ไตรมาส 2
รายงานสรุปผลการดําเนินงานและการใชจา ยงบประมาณ ป 2551 สิ้นไตรมาส 2
แบบจัดทําแผน-รายงานผลฯ ประจําปงบประมาณ 2551 ไตรมาส 3
รายงานสรุปผลการดําเนินงานและการใชจา ยงบประมาณ ป 2551 สิ้นไตรมาส 3
แบบจัดทําแผน-รายงานผลฯ ประจําปงบประมาณ 2551 ไตรมาส 4
รายงานสรุปผลการดําเนินงานและการใชจา ยงบประมาณ ป 2551 สิ้นไตรมาส 4
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5-2551 หนา 5
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8-2551 หนา 13
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10-2551 หนา 8-11
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 479-2549
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 472-2550
Strategy Map การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคสุวรรณภูมิ
เอกสารการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 และ
เงินผลประโยชน ประจําปงบประมาณ 2551 มทรส.
คูมือการจัดทําคําเสนอของบประมาณรายจายประจําป 2551และเงินผลประโยชนฯ
เลมงบประมาณเงินผลประโยชน, เลมการจัดสรรงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2551
เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 งบประมาณรายจายประจําปงปม พ.ศ.2551 เลมที่ 8(5)
สรุปผลการทบทวนผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรจัดสรรแผนงบประมาณ ฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
สรุปผลการทบทวนผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรจัดสรรแผนงบประมาณฯ
ประจําปงบประมาณ2552

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : ผลการดําเนินงาน : หมายเหตุ / ขอสังเกต : (ถามี) กรณีที่มีความเห็นตางจากการประเมินตนเองของสถาบัน
-

- 55 -

ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชีข้ องการปฏิบัติงานที่กําหนด
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑมาตรฐาน :
1. จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด
2. จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปที่บรรลุเปาหมาย
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74

คะแนน 2
คะแนน 3
บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100

ผลการดําเนินงาน (ขอมูลจริง/วิธีการไดมา/หมายเลขหลักฐานอางอิง):
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 ทั้งหมดเทากับ
44
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 ที่บรรลุเปาหมาย เทากับ 32
รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชีข้ องการปฏิบัติงานที่กําหนด เทากับ
72.73
การประเมินตนเอง (SAR)
คะแนนการประเมินครั้งนี้ :
1
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย1 :
รอยละ 80
ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง : 32.000 ตัวหาร : 44.000 ผลลัพธ (%หรือสัดสวน) : 72.727]
บรรลุเปาหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไมบรรลุ) : ไมบรรลุ
เปาหมายปตอไป:75
รายการหลักฐานอางอิง
1.2-1.1-R04 สรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรจัดสรรแผนงบประมาณฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2551
ผลการประเมินของคณะกรรมการ
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : ผลการดําเนินงาน : หมายเหตุ / ขอสังเกต : (ถามี) กรณีที่มีความเห็นตางจากการประเมินตนเองของสถาบัน
-
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ขอสรุปโดยรวมองคประกอบที่ 1
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง :
จุดแข็ง : บุคลากร คณาจารย ผูบริหารทีเ่ กีย่ วของมีสวนกําหนดปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค
และแผนงานของสถาบัน และมีขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับการปฏิบัติเปนลายลักษณอกั ษรใน
ทุกกระบวนการ และมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคผานสื่อในแบบ
ตาง ๆ มีการประชุมอบรมสัมมนาใหความรูบุคลากรเกี่ยวกับเปาหมายตัวบงชี้ในการปฎิบัติงาน
เพื่อใหความรูความเขาใจเพิม่ มากขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง : วิธีปฏิบัติทดี่ /ี นวัตกรรม(ถามี) : องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร
2. มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต
3. มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง
4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละของหลักสูตรที่
ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รอยละของบทความจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร รอยละ
ของบัณฑิตทีท่ ํางานตรงสาขา
5. มีการนําผลการวิเคราะหขอ มูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตร
และหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร
6. หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเรื่อง และมีการประกัน
คุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะ แผน (ก ) และ ปริญญาเอก ) ที่
เปดสอนมีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบ 6 ขอแรก
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ผลการดําเนินงาน (ขอมูลจริง/วิธีการไดมา/หมายเลขหลักฐานอางอิง):
ขอ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีระบบและกลไกในการเปดและปด
หลักสูตร ดังนี้
1. ระบบและกลไกการเปดหลักสูตร การเปดหลักสูตรดําเนินการตามมาตรฐานขั้นตอน
การปฏิบัติงาน (SOP) เรื่องการขอเปดหลักสูตรใหม
2. ระบบและกลไกการปดหลักสูตร การปดหลักสูตรดําเนินการตามมาตรฐานขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (SOP) เรื่องการเสนอขอปดหลักสูตร
ขอ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุก
หลักสูตรตามแผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งแผนการผลิตบัณฑิตนีน้ ําเขาที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย และไดรับอนุมตั ิภายใตเงื่อนไขการเตรียมความพรอมของ
หนวยงานดานตาง ๆ
ขอ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการเตรียมความพรอมกอนการเปด
หลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดแก
1. ความพรอมดานคณาจารย มีคุณวุฒิตรงตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548 ทุกหลักสูตร เชนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต ฯลฯ (2.1-3.2-R17)
2. ความพรอมดานหองสมุดและการเรียนรูด วยตนเอง มหาวิทยาลัยมีสาํ นักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศใหบริการหองสมุดและศูนยการเรียนรูดว ยตนเองแก
นักศึกษาทุกคณะ (2.1-3.3-R17)
3. ความพรอมดานหองปฏิบตั ิการตามมาตรฐานวิชาชีพ เชน มาตรฐานวิชาชีพของสภา
วิศวกร สําหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํารวจความตองการทรัพยากรในหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต แผนอัตรากําลัง และแผนพัฒนาบุคลากร (2.1-3.5-R12) (2.1-3.7-R12)
(2.1-3.8-R12)
ขอ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการรวบรวมหลักสูตรที่เปดสอนใน
ปจจุบันรวมทัง้ สิ้น 53 หลักสูตร และทําการวิเคราะหหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 จํานวน 53 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 100
ขอ 5 มหาวิทยาลัยมีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษา ไป
ปรับปรุงหลักสูตร เชน
 รายงานการประชุมของคณะกรรมการประจําคณะเกี่ยวกับการนําผลการวิเคราะห
ขอมูล การดําเนินการหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตรฯ (2.1-5.1-R12)

- 58  การขอแกไขหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร (2.1-5.1-R 17)
 รายงานการประชุมของคณะกรรมการประจําคณะเกีย่ วกับการนําผลการวิเคราะหขอมูล

การดําเนินการหลักสูตรเพื่อไปปรับปรุงตอไป การปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรใหมี
รายวิชาสหกิจศึกษาและรายวิชาภาคปฏิบตั ิ เชน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (2.1-5.2-R17)
 คณะบริหารธุรกิจฯ ไดนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําป
การศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตร โดยดําเนินการปรับเปลี่ยนรายวิชาของนักศึกษา ใหมี
ความสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ในทุกกลุมวิชา ทุกหลักสูตร (2.1-15-R11)
ขอ 6 หลักสูตรของมหาวิทยาลัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) ทุกหลักสูตรไดรับการรับทราบ
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ทุกหลักสูตร
การประเมินตนเอง (SAR)
3
คะแนนการประเมินครั้งนี้ :
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย1 :
ระดับ 6
ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง : - ตัวหาร : - ผลลัพธ (%หรือสัดสวน) : 6]
บรรลุเปาหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไมบรรลุ) : บรรลุ
เปาหมายปตอไป:รายการหลักฐานอางอิง
2.1-1.1-R17 มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานการขอเปดหลักสูตรใหม
2.1-1.2-R17 มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานการเสนอขอปดหลักสูตร
2.1-15-R11 ตารางการเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2550 กับหลักสูตร
ปรับปรุงพ.ศ.2551
2.1-2.1-R17 แผนการรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2551
2.1-2.2-R17 ผลการสมัครสอบวิธีการรับนักศึกษาและผลสัมฤทธิ์ ประจําปการศึกษา 2551
2.1-2.3-R17 มติสภามหาวิทยาลัยเรื่องแผนการรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2551
2.1-3.1-R17 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
2.1-3.2-R17 สําเนาหนาอาจารยประจําหลักสูตรสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
2.1-3.3-R17 ความพรอมดานหองสมุดและศูนยการเรียนรูดวยตนเอง
2.1-3.5-R12 ผลการสํารวจความตองการทรัพยากรที่จําเปนตองใชในหลักสูตร
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2.1-3.7-R12
2.1-3.8-R12
2.1-4.1-R17
2.1-5.1-R12
2.1-5.1-R17
2.1-5.2-R17
2.1-6.10-R17
2.1-6.11-R17
2.1-6.12-R17
2.1-6.13-R17
2.1-6.14-R17
2.1-6.15-R17
2.1-6.1-R17
2.1-6.2-R17
2.1-6.3-R17
2.1-6.4-R17
2.1-6.5-R17
2.1-6.6-R17
2.1-6.7-R17
2.1-6.8-R17
2.1-6.9-R17

แผนอัตรากําลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องการรับทราบหลักสูตร
รายงานการประชุมของคณะกรรมการประจําคณะเกี่ยวกับการนําผลการวิเคราะห
ขอมูลการดําเนินการหลักสูตรเพื่อไปปรับปรุงตอไป
การขอแกไขหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร
ตัวอยางหนาโครงสรางหลักสูตรที่มีวิชาสหกิจศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ที่ ศธ 0506(2)/13065 ลงวันที่ 10 กันยายน 2551 (ป.ตรี)
ที่ ศธ 0506(2)/13067 ลงวันที่ 10 กันยายน 2551 (ป.ตรี)
ที่ ศธ 0506(2)/13068 ลงวันที่ 10 กันยายน 2551 (ป.ตรี)
ที่ ศธ 0506(2)/14010 ลงวันที่ 26 กันยายน 2551 (ป.ตรี)
ที่ ศธ 0506(2)/14844 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2551 (ป.ตรี)
ที่ ศธ 0506(2)/13090 ลงวันที่ 19 กันยายน 2550 (ป.โท)
ที่ ศธ 0581.13/912 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2550 (ปวส.)
ที่ ศธ 0606/2044 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2550 (ปวส.)
ที่ ศธ 0506(2)/8139 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2551 (ป.ตรี)
ที่ ศธ 0506(2)/10914 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 (ป.ตรี)
ที่ ศธ 0506(2)/10915 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 (ป.ตรี)
ที่ ศธ 0506(2)/10916 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 (ป.ตรี)
ที่ ศธ 0506(2)/11012 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2551 (ป.ตรี)
ที่ ศธ 0506(2)/11013 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2551 (ป.ตรี)
ที่ ศธ 0506(2)/13063 ลงวันที่ 10 กันยายน 2551 (ป.ตรี)

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : ผลการดําเนินงาน : หมายเหตุ / ขอสังเกต : (ถามี) กรณีที่มีความเห็นตางจากการประเมินตนเองของสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน :
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1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมาย ของการจัด
การศึกษาทุกหลักสูตร
2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร
3. มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร
4. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลายที่จะสนองตอบตอความตองการของ
ผูเรียน
5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน และอิง
พัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร
6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ทุกหลักสูตร
7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการไมครบ 5ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน (ขอมูลจริง/วิธีการไดมา/หมายเลขหลักฐานอางอิง):
ขอ 1 มหาวิทยาลัยไดจัดสงหลักสูตรที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และผานการ
รับทราบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหกับคณะตาง ๆ เพื่อใหอาจารย
ผูสอนนําหลักสูตรไปใชในการเตรียมการสอน โดยคณะมีกลไกในการใหความรูความ
เขาใจในวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษา นอกจากนี้ยังไดนําหลักสูตรทุก
หลักสูตรขึ้นเผยแพรทางเวปไซตอีกดวย เชน
1. คณะวิศวกรรมศาสตรฯ มีการแจงใหอาจารยผูสอนศึกษารายละเอียดหลักสูตร เพื่อให
อาจารยผูสอนนําไปดําเนินการจัดทําแผนการสอน เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาที่รับผิดชอบ ใหสอดคลองและเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคของ
หลักสูตร (2.2–1.1– R13) โดยอาจารยผูสอนสามารถเขาไปศึกษารายละเอียดหลักสูตร
ไดทางhttp://eng.rmutsb.ac.th/events/Academic/Templates/Academic3.html (2.2-1.2R13)
2. คณะศิลปศาสตรมีการแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมวิชาการ (2.2- 1.1 – R14) เพื่อ
มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่จัดทํานโยบาย วัตถุประสงค ใหกับสาขาวิชาในการทําความ
เขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร และทําการ
เผยแพรใน web site ของคณะฯ (2.2- 1.2 – R14)
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3. คณะบริหารธุรกิจฯ มีกลไกในการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอน ในเรื่อง
วัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร และดําเนินการโดยการ
แจงตอที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสัมมนาโครงการ
พัฒนาบุคลากร ในหัวขอ “การพัฒนาทีมงานสูความเปนเลิศในการใหบริการดาน
การศึกษา” ประจําปงบประมาณ 2552 ระหวางวันที่ 21 - 23 เมษายน 2552 ณ โรงแรม
นิวแทรเวิล บีช รีสอรท อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี (2.2 - 01 - R11)
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึง
วัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร โดยการจัดประชุมชี้แจง
การพัฒนาการเรียนการสอน การวัดประเมินผลระดับ รายวิชาใหสอดคลองตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษา ทุกหลักสูตร(2.2-1.1-R12) แผนการ
สอนที่มีการระบุวัตถุประสงคในการจัดการเรียนการสอน (2.2-1.2-R12)
5. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมมีรายงานการประชุมชี้แจงคณาจารยวัตถุประสงคและ
เปาหมายของการจัดการศึกษา เรื่องหลักสูตร (2.2-1.1-R-09)
6. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ใหอาจารยทําโครงการสอน
แผนการสอน โดยในโครงการสอน และแผนการสอนมีการกําหนดจุดมุงหมายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชา เพื่อใหอาจารยผูสอนรูถึงวัตถุประสงคและเปาหมาย ดัง บันทึก
ขอความสงเอกสารเรื่องกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (2.2-1.1-R10) โดย
เอกสารกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไดระบุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร (2.2-1.2-R10) แบบฟอรมแผนการสอน (Course
Syllabus) ปการศึกษา 2551 (2.2-1.3-R10) ตารางสรุปแผนการสอนภาคเรียนที่ 1/2551
(2.2–1.4-R10) ตารางสรุปแผนการสอนภาคเรียนที่ 2/2551 (2.2–1.5-R10)
ขอ 2 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ พรอมทั้งมีการ
จัดสรรทรัพยากรสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบการเรียนรูจากกรณี
ปญหา (Problem-Based Learning : PBL) ในรายวิชาโครงงาน(Project) และการเรียนรู
จากการทํางาน (Work – Based Learning : WBL) ในรายวิชาสหกิจศึกษา (Cooperative
Education) นอกจากนีก้ ารเรียนการสอนในทุกหลักสูตรมีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติ
เชน
1. แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา (2.2–2.1– R13)
2. โครงการสอนวิชา Seminar Marketing Problems คณะบริหารธุรกิจฯ (2.2-16-R11)
3. โครงการสอน/แผนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2551 และ 2/2551 คณะวิทยาศาสตรฯ (2.22.1-R12) จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม ยืดหยุน คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของ
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นักศึกษา เพื่อกระตุนความใฝรู สงเสริมการแสวงหาความรูของนักศึกษา เชน ในทุก
หลักสูตรไดจดั ใหมีชวั่ โมงเรียนภาคปฏิบตั ิ (2.2-2.2-R12)
4. คณะศิลปศาสตรมอบหมายใหอาจารยจดั ทําแผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยมี
การใหความรูใน web site ของคณะฯ (2.2- 2.1 – R14) มีตัวอยางและความรูเกีย่ วกับการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (2.2- 2.2 – R14) แตไมไดกําหนดรูปแบบ
การเขียน เพื่อใหผูสอนไดกาํ หนดกิจกรรมการเรียนการสอนตามธรรมชาติของแตละ
วิชา แตตองกําหนดใหชัดเจนวา มีกิจกรรมใดบางที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และคณะศิลป
ศาสตรไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนการสอนของอาจารยเพื่อพิจารณากิจกรรม
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (2.2- 2.3 – R14)
5. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูท ี่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ คําอธิบายรายวิชาภาคปฏิบัติ (2.2-2.1-R09)
6. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมีวิชาสัมมนาที่ใหนักศึกษาไดรวม
กําหนดหัวขอ ลงมือศึกษาคนควาและทํารายงานดวยตนเอง และนํารายงานมานําเสนอ
ใหผูเรียนคนอืน่ ๆ ไดรับรู มีวิชาฝกทักษะ ฝกงาน ที่นักศึกษาตองลงฝกปฏิบัติจริงใน
พื้นฐานตาง ๆ และ ฝกวิชาชีพที่สูงขึ้น มีวชิ าฝกงานภายนอกที่นักศึกษาไดไปฝกปฏิบัติ
กับสถานที่จริง มีวิชาชีพเลือก และวิชาเลือกเสรีใหนกั ศึกษาไดเลือกเรียนไดดว ยตนเอง
ตามความสนใจ ดังรายละเอียดการวิเคราะหหลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2551
(2.2-2.1-R10)
ขอ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สนับสนุนใหมีการใชสื่อและเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมในการสอน เพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษา
1. คณะวิศวกรรมศาสตรฯ มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อ
สงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร ดังนี้
1.1 มีการเรียนการสอนโดยใชประโยชนจากเครือขายคอมพิวเตอร (Internet) เชน การ
นําประมวลรายวิชา(Course Syllabus) สื่อการสอนในรูปแบบของ Power point
ตัวอยางขอสภาวิศวกรไปวางไวบน Website ของคณะ เพื่อใหนักศึกษา Download
(2.2-3.1 –R13)
1.2 มีหองสมุด สื่อ อุปกรณการเรียนการสอน คอมพิวเตอร ระบบสืบคนขอมูล
อิเล็กทรอนิกส และงบประมาณสนับสนุน พรอมตารางการเปดใหบริการนักศึกษา
ใชหองสมุดและหองคอมพิวเตอร รวมถึงมีการมอบหายงานใหนักศึกษาคนควาผาน
เครือขายอินเตอรเน็ตที่เพียงพอที่จะศึกษาหาความรู เพิ่มเติมไดดวยตนเอง (2.2-3.2–
R13)
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2. วิชาจิตวิทยา เรื่องระบบอวัยวะตาง ๆ ของมนุษยเผยแพรในเว็บไซตมหาวิทยาลัย (2.23.1-R17) สื่อการสอน (2.2-3.2-R14) และเรียนแบบ e-Learning คณะศิลปศาสตร (2.23.3-R14)
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
ในการสอนเพือ่ สงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร โดยมีหองสมุด สื่อ อุปกรณการเรียนการ
สอน คอมพิวเตอร ระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกศและงบประมาณสนับสนุน (2.23.1-R10 , 2.2-3.2-R10)
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อ
สงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร ดังนี้
4.1 มีการเรียนการสอนโดยใชประโยชนจากเครือขายคอมพิวเตอร (Internet) เชน
สนับสนุนใหรายวิชานําประมวลรายวิชา สรุปคําสอน แบบฝกหัด การบาน ชิ้นงาน
ตัวอยางขอสอบเกาไปไวบน Website (2.2-3.1-R12)
4.2 มีหองสมุด สื่อ อุปกรณการเรียนการสอน คอมพิวเตอร ระบบสืบคนขอมูล
อิเล็กทรอนิกส และงบประมาณสนับสนุน ซึ่งสามารถใหบริการนักศึกษาในการใช
หองสมุดและหองคอมพิวเตอรตอวันที่เพียงพอที่จะศึกษาหาความรูเพิม่ เติมไดดว ย
ตนเอง (2.2-3.2-R12)
5. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอน เพื่อ
สงเสริมการเรียนการสอน (2.2-3.1-R19)
6. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศใชสื่อตาง ๆ ในการเรียนการสอน และการ
สืบคนจากแหลงตาง ๆ นอกหองเรียน เชน การใชหองปฏิบัติการชวยในการสืบคนขอมูล
ผานระบบ Internet สาขาวิชาการจัดการ (2.2-23-R11)
ขอ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุน
และหลากหลาย ที่สามารถตอบสนองตอความตองการของผูเรียน เชน
1. มีวิชาเลือกเสรีในทุกหลักสูตรใหนักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ และสามารถเลือก
เรียนขามคณะในวิชาเลือกเสรีได (2.2-4.3-R17)
2. มีความยืดหยุนดานเวลาและสถานที่เรียน โดยใหผูเรียนสามารถเลือกลงทะเบียนเรียน
รายวิชาในกลุม เรียน(Section) ไดทั้ง 4 ศูนย (2.2-4.1-R17, 2.2-4.2-R17)
3. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสามารถลงทะเบียนเรียนเรียน
ขามมหาวิทยาลัย (ในกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง) (2.2-4.4-R17)
ขอ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่เปน
มาตรฐานตามประกาศมหาวิทยาลัย
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ขอ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดใหมกี ารประเมินผลความพึงพอใจของ
ผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตร
ขอ 7 ทางมหาวิทยาลัย ไดจดั ใหมรี ะบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน
อยางตอเนื่องทุกหลักสูตร เชน การสงเสริมใหนกั ศึกษาเพิ่มพูนความรูด านทักษะปฏิบัติ
โดยสงผลงานประกวดในโครงการนวัตกรรมแหงประเทศไทย (นวท.) ครั้งที่ 8 ป 2551 มี
การรายงานผลการเรียนของนักศึกษาตอสภาวิชาการอยางตอเนื่อง ซึ่งไดรับคําแนะนํา
แนวปฏิบัตใิ นการใหคําแนะนําชวยเหลือนักศึกษา โดยใชระบบอาจารยที่ปรึกษา มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามคําแนะนําจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อใหหลักสูตรสามารถ
พัฒนาผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ มีการเชิญผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร
อบรมใหความรูคณาจารยในหัวขอ “Effective Teaching and Learning in the Information
Age” ซึ่งครอบคลุมถึงวิธีสอน การประเมินผลนักศึกษาและการประเมินอาจารย ทําให
มหาวิทยาลัยสามารถปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุก
หลักสูตร
การประเมินตนเอง (SAR)
3
คะแนนการประเมินครั้งนี้ :
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย1 :
ระดับ 6
ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง : - ตัวหาร : - ผลลัพธ (%หรือสัดสวน) : 7]
บรรลุเปาหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไมบรรลุ) : บรรลุ
รายการหลักฐานอางอิง
2.2-01-R11 คําสั่งที่ 43/2552 เรื่อง แตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากร
ในหัวขอ “การพัฒนาทีมงานสูความเปนเลิศในการใหบริการดานการศึกษา”
ประจําปงบประมาณ 2552 คณะบริหารธุรกิจฯ
2.2-1.1-R09 รายงานการประชุมชี้แจงคณาจารยวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัด
การศึกษา เรื่องหลักสูตร
2.2-1.1-R12 รายงานผลการดําเนินการโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนการจัด
ประสบการณการเรียนรูสําหรับอาจารย
2.2-1.1-R13 การจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองและเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงค
ของหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตรฯ
2.2-1.1-R14 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมวิชาการ คณะศิลปศาสตร
2.2-1.1-R17 หลักสูตร 2551
2.2-1.2-R10 เอกสารกระบวนการเรียนรูท ี่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
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2.2-1.2-R12
2.2-1.2-R13
2.2-1.2-R14

2.2-1.2-R17
2.2-1.3-R10
2.2-1.3-R17
2.2-1.4-R10
2.2-1.5-R10
2.2-16-R11
2.2-2.1-R09
2.2-2.1-R10
2.2-2.1-R12
2.2-2.1-R13
2.2-2.1-R14

2.2-2.2-R12
2.2-2.2-R14

2.2-2.3-R14
2.2-23-R11
2.2-3.1-R09
2.2-3.1-R10

แผนการสอนที่มีการระบุวัตถุประสงคในการจัดการเรียนการสอน
รายละเอียดหลักสูตรไดทางหนา web คณะวิศวกรรมศาสตรฯ
http://eng.rmutsb.ac.th/events/Academic/Templates/Academic3.html
websiteของคณะศิลปศาสตร
www.liberalarts.rmutsb.ac.th/content.php?page=manage เรื่อง การจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตัวอยางโครงการสอนวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
แบบฟอรมแผนการสอน (CourseSyllabus) ปการศึกษา 2551
ตัวอยางโครงการสอนวิชาการวิจัยทางเทคนิคศึกษา
ตารางสรุปแผนการสอนภาคเรียนที่ 1/2551
ตารางสรุปแผนการสอนภาคเรียนที่ 2/2551
โครงการสอนวิชา Semianr MaketingProblemsคณะบริหารธุรกิจฯ
เอกสารหลักสูตรในคําอธิบายรายวิชาภาคปฏิบัติ
วิเคราะหหลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2551 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการสอน/แผนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2551 และ 2/2551 คณะวิทยาศาสตรฯ
แผนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา
2551 คณะวิศวกรรมศาสตรฯ
websiteของคณะศิลปศาสตร
www.liberalarts.rmutsb.ac.th/content.php?page=manage เรื่อง การจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สรุปการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สวนที่แสดงหนวยกิต
ภาคปฏิบัติในหลักสูตร คณะวิทยาศาสตรฯ
ตัวอยางแผนการสอน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใน
website ของคณะศิลปศาสตร
(www.liberalarts.rmutsb.ac.th/content.php?page=manage)
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
การจัดทําสื่อการสอนดวย Power Point ในหองเรียนที่มอี ุปกรณ Projector
(สาขาวิชาการจัดการ)
สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส
ตารางคาใชจายทั้งหมดทีใ่ ชในระบบหองสมุดคอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศ
ตอนักศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2.2-3.1-R12
2.2-3.1-R13
2.2-3.1-R17
2.2-3.2-R10
2.2-3.2-R12
2.2-3.2-R13
2.2-3.2-R14
2.2-3.3-R10
2.2-3.3-R14
2.2-4.1-R17
2.2-4.2-R17

2.2-4.3-R17
2.2-4.4-R17
2.2-5.1-R17
2.2-6.1-R17
2.2-7.1-R17
2.2-7.2-R17
2.2-7.3-R17
2.2-7.4-R17

print-out web page รายวิชาที่นําเสนอบน website
Print out หนา Website คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
สื่อการสอนที่ใชเทคโนโลยี วิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร
web page หองสมุดมหาวิทยาลัย
สรุปการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญสวนที่แสดงการมีหองสมุด
สื่อ อุปกรณการเรียนการสอน คอมพิวเตอร ระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกส
หองสมุด สื่อ อุปกรณการเรียนการสอนคอมพิวเตอรระบบสืบคนขอมูล
สื่อการสอน คณะศิลปศาสตร
ผลการสืบคน
การเรียนแบบ e-Learning คณะศิลปศาสตร
คํารองขอเรียนขามศูนย
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง แนวปฏิบตั ิในการ
ชําระเงินคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน คาธรรมเนียมการศึกษา กรณีนกั ศึกษา
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตางคณะ หรือตางเขตพื้นที่ พ.ศ. 2549
โครงสรางหลักสูตรที่มีวิชาเลือกเสรี
หนังสือสงตัวการละทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่องเกณฑการวัดและ
การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตารางแสดงคาเฉลี่ยการประเมินการเรียนการสอนของ มทร.สุวรรณภูมิ 1/2551
และ 2/2551
รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2551 (3พ.ย.51)
รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2551 (1ธ.ค.51)
รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2552 (5ม.ค.52)
รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2552 (4พ.ค.52)

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : ผลการดําเนินงาน : หมายเหตุ / ขอสังเกต : (ถามี) กรณีที่มีความเห็นตางจากการประเมินตนเองของสถาบัน
-
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ตัวบงชี้ที่ 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสว นรวม
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรทุกหลักสูตร
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะทีน่ ําไปใชในการปฏิบัติไดจริง
โดยผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดยความ
รวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจาก
ผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชนภายนอกใน
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการไมครบ 4ขอแรก มีการดําเนินการ4ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน (ขอมูลจริง/วิธีการไดมา/หมายเลขหลักฐานอางอิง):
ขอ 1 มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกวิพากษ
หลักสูตรทุกหลักสูตร (พ.ศ.2551) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งกรรมการสภา
วิชาการจากผูทรงคุณวุฒภิ ายนอก ใหเปนคณะกรรมการสภาวิชาการมีหนาที่พิจารณา
อนุมัติใหความเห็นชอบหลักสูตรทุกหลักสูตรกอนเสนอสภามหาวิทยาลัย เชน คณะ
วิศวกรรมศาสตรฯ กําหนดใหมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่ทําการพัฒนาหรือปรุง
หลักสูตร มารวมเปนกรรมการวิพากษหลักสูตร โดยดําเนิการในรูปแบบของโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทํารางหลักสูตร มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนิน
โครงการ เปนกลไกในการดําเนินงาน เชน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ขอ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการจัดการเรียนการสอนตามโครงสราง
ของหลักสูตรมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นอกจากนีท้ ุกหลักสูตรเนนใหนักศึกษามี
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ความรูความสามารถและทักษะวิชาชีพ โดยจัดใหมหี นวยกิตสหกิจศึกษา และ/หรือหนวย
กิตฝกงานไมนอยกวา 6 หนวยกิต ซึ่งโครงการสหกิจศึกษาไดรับความรวมมือจากสถาน
ประกอบการ โดยนักศึกษาเขาปฏิบัติงานในสถานประกอบการเปนระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษาปกติ ซึ่งถือวาเปนผูรูในชุมชนใหความรวมมือในการฝกทักษะวิชาชีพ
ขอ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิไดมกี ารจัดกิจกรรม/โครงการ โดยไดรับ
ความรวมมือจากองคการหรือหนวยงานภายนอก ในการจัดกิจกรรมทางการศึกษา เพือ่
เสริมทักษะวิชาชีพและประสบการณใหแกนักศึกษา การใหนักศึกษามีความรู
ความสามารถในการทํางาน มีมนุษยสัมพันธ และใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตาง
ๆ เชน
1. โครงการรณรงค ประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยวเชิง “รักษมรดกไทย...ภูมิใจ
มรดกโลก” ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2.3-3.1-R17)
2. โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการใหกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร โดยในปการศึกษา 2551 (2.3-3.1-R13)
3. การจัดโครงการเสริมสรางบุคลิกภาพและการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูตลาดแรงงาน
สําหรับนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2551 ของคณะบริหารธุรกิจฯ
(2.3 - 22 - R11)
4. จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพองคความรูใหมทางการตลาดใหแกคณาจารย
และนักศึกษา ของคณะบริหารธุรกิจฯ (2.3 - 24 - R11)
5. สรุปโครงการความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานและสถาบันศึกษาภายในประเทศ
(2.3-3.2-R17)
6. สรุปโครงการความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานและสถาบันศึกษาภายในประเทศ
ที่ไมมีการดําเนินกิจกรรม (2.3-3.3-R17)
7. สรุปโครงการความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานและสถาบันศึกษาภายนอก
ประเทศ (2.3-3.4-R17)
8. สรุปโครงการความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานและสถาบันศึกษาภายนอก
ประเทศที่ไมมกี ารดําเนินกิจกรรม (2.3-3.5-R17)
ขอ 4 มหาวิทยาลัยมีการติดตามและตรวจสอบกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดทุกภาค
การศึกษา โดยใหนกั ศึกษาประเมินการเรียนการสอน ในดานตาง ๆ เชนดานพฤติกรรม
ของผูเรียน เนือ้ หาสาระของวิชา ความคิดเห็นตออาจารยของทุกคณะ (2.3-4.1-R17) การ
นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เชน
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1. คณะวิศวกรรมศาสตรฯ มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอก เชน การนิเทศนักศึกษา
สหกิจศึกษา 2.3-4.1-R13
2. คณะบริหารธุรกิจฯประเมินผลการฝกงานของนักศึกษาจากหนวยงานภายนอก/สถาน
ประกอบการในรายวิชาการฝกงาน (Job Training) และการประเมินผลการศึกษาใน
รายวิชาสหกิจศึกษา (Co-operative Education) (2.3-33-R11)
3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบัน เชน มีการ
ตรวจติดตามการฝกงาน (2.3-4.1-R12)
4. คณะศิลปศาสตรตรวจประเมินการนิเทศนักศึกษาฝกงานโดยอาจารยนิเทศนักศึกษา
ฝกงาน การประเมินผลของสถานประกอบการตอนักศึกษา และประเมินผลการรับการ
ฝกงานโดยภาพรวม (2.3 - 4.3 – R14)
5. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ไดรับการสนับสนุน จากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร
6. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมี
สวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนทุกหลักสูตร จากรายงานผลการนิเทศนักศึกษาพบวาสถานประกอบการสนใจ
การจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาดังนั้นจึงมีการนํามาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให
หลักสูตรใหมทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา ดังแผนการเรียน
เสนอแนะ (2.3-5.1-R10)
ขอ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวม
ของบุคคล องคการ และชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุก
หลักสูตร (2.3-5.1-R17) เชน
1. คณะวิทยาศาสตรฯ นําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ
และชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร โดยนําผล
การฝกงานมาประชุมปรับปรุงการดําเนินงาน เพื่อพัฒนาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ (2.35.1-R12)
2. คณะบริหารธุรกิจฯ นําผลการประเมินการฝกปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานของนักศึกษา
สหกิจศึกษาจากหนวยงานภายนอก/สถานประกอบการมาใชในการปฐมนิเทศนักศึกษาที่
จะออกฝกงาน และนักศึกษาที่ออกสหกิจในวันปฐมนิเทศ 2.3 - 36 - R11
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ นํารายงานผลการนิเทศนักศึกษาพบวาสถานประกอบการ
สนใจการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาดังนั้นจึงมีการนํามาปรับปรุงหลักสูตร
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เพื่อใหหลักสูตรใหมทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา ดัง
แผนการเรียนเสนอแนะ (2.3-5.1-R10)
การประเมินตนเอง (SAR)
คะแนนการประเมินครั้งนี้ :
3
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย1 : ระดับ 4
ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง : - ตัวหาร : - ผลลัพธ (%หรือสัดสวน) : 5]
บรรลุเปาหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไมบรรลุ) : บรรลุ
เปาหมายปตอไป:รายการหลักฐานอางอิง
2.3-1.1-R17 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ
2.3-1.2-R17 เอกสารตัวอยางหลักสูตรที่มีกรรมการภายนอกวิพากษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2.3-2.1-R13 ตัวอยางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต และหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2551
2.3-2.1-R17 ตัวอยางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ที่มีสหกิจศึกษาอยูใน
หลักสูตร พรอมคําอธิบายรายวิชา
2.3-22-R11 รายงานผลการดําเนินงานโครงการเสริมสรางบุคลิกภาพและการเตรียมความ
พรอมเพื่อเขาสูตลาดแรงงานสําหรับนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในป
การศึกษา 2551
2.3-24-R11 รายงานผลประเมิน โครงการพัฒนาศักยภาพองคความรูใหมทางการตลาดแก
คณาจารยและนักศึกษา
2.3-3.1-R13 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการและ หนังสือขออนุญาตนํานักศึกษาไป
ศึกษาดูงานนอกสถานที่
2.3-3.1-R17 สําเนาโปสเตอรของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลโครงการรณรงค ประชาสัมพันธและ
สงเสริมการทองเที่ยวเชิง “รักษมรดกไทย...ภูมิใจมรดกโลก”ของการทองเที่ยว
แหงประเทศไทย
2.3-3.2-R17 สรุปโครงการความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานและสถาบันศึกษา
ภายในประเทศ
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2.3-3.3-R17
2.3-3.4-R17
2.3-3.5-R17
2.3-33-R11
2.3-33-R11
2.3-36-P11
2.3-4.1-R09
2.3-4.1-R13
2.3-4.1-R17
2.3-4.3-R14
2.3-5.1-P10
2.3-5.1-P12
2.3-5.1-R10
2.3-5.1-R17

สรุปโครงการความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานและสถาบันศึกษา
ภายในประเทศที่ไมมีการดําเนินกิจกรรม
สรุปโครงการความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานและสถาบันศึกษาภายนอก
ประเทศ
สรุปโครงการความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานและสถาบันศึกษาภายนอก
ประเทศที่ไมมกี ารดําเนินกิจกรรม
ประเมินผลสถานประกอบการโดยอาจารยนิเทศฝกงาน
ประเมินผลสถานประกอบการโดยอาจารยนิเทศฝกงาน
ขอเสนอแนะจากสถานประกอบการ
ผลการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานนักศึกษา(อุตสาหการ)
แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
ตารางแสดงคาเฉลี่ยการประเมินการเรียนการสอนของ มทร.สุวรรณภูมิ
1/2551 และ 2/2551
แบบประเมินโดยภาพรวม
แผนการศึกษาเสนอแนะหลักสูตรที่ปรับปรุงปการศึกษา2551
รายงานการประชุมเพื่อนําผลสรุปการตรวจฝกงานไปปรับปรุงการดําเนินงานให
มีประสิทธิภาพ
แผนการศึกษาเสนอแนะ หลักสูตรที่ปรับปรุงปการศึกษา 2551
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกวิพากษหลักสูตรและสรุปขอเสนอแนะทุกหลักสูตร

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : ผลการดําเนินงาน : หมายเหตุ / ขอสังเกต : (ถามี) กรณีที่มีความเห็นตางจากการประเมินตนเองของสถาบัน
-

ตัวบงชี้ที่ 2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
เกณฑมาตรฐาน :
1. เกณฑมาตรฐานของ FTES ระดับปริญญาตรีตอจํานวนอาจารยประจํา
2. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ทั้งหมด เมือ่ ปรับคามาเปนปริญญาตรี
3. จํานวนคณะหรือหนวยงานจัดการเรียนการสอนที่เที่ยบเทาที่ไดคะแนน 3 คะแนน
4. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งทีป่ ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
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5. จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ
6. จํานวนคณะหรือหนวยงานจัดการเรียนการสอนที่เที่ยบเทาทั้งหมด
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
นอยกวารอยละ 80
รอยละ 80-99
รอยละ 100
ผลการดําเนินงาน (ขอมูลจริง/วิธีการไดมา/หมายเลขหลักฐานอางอิง):
ผลการดําเนินการ : จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทั้งสิ้น 10,997.28
คณะ
1. ครุศาสตรอุตสาหกรรม
2. เทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
3. บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. วิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร
6. ศิลปศาสตร

FTES
ปวส.

ป.ตรี

ป.โท

รวม

607.31

858.05

-

1,465.36

37.61

437.11

-

474.72

1,816.42

2,522.89

81.75

4,421.06

-

1,633.69

-

1,633.69

-

979.36

-

979.36

575.68

1,426.83

-

2,002.51

จํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง รวมทั้งสิ้น 527
คณะ
อาจารยทั้งหมด อาจารยลาศึกษาตอ อาจารยที่ปฏิบัติงานจริง
1. ครุศาสตรอุตสาหกรรม
82
2
80
2. เทคโนโลยีการเกษตรและ
78
9
69
อุตสาหกรรมเกษตร
3. บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
158
10
148
สารสนเทศ
4. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
87
9
78
5. วิศวกรรมศาสตรและ
85
10
75
สถาปตยกรรมศาสตร
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6. ศิลปศาสตร

80

3

77

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา เทากับ 20.87 : 1
ลําดับ
คณะ
ที่
1 ครุศาสตรอุตสาหกรรม
2 เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร
3 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5 วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
6 ศิลปศาสตร
ผลของสถาบัน ผาน
ไมผาน
รวม

เกณฑ
ที่ตั้ง
1

ผลการ
ดําเนินงาน
-26.73

1
1
1
1
1
6
0
6

1

การผาน
เกณฑ
ผาน

-65.65

1

ผาน

19.49
4.72
-33.34
4.03
100.00
0.00
100.00

1
3
1
3

ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

ผล

การประเมินตนเอง (SAR)
1
คะแนนการประเมินครั้งนี้ :
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย1 :
นอยกวารอยละ 80
ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง : 2.000 ตัวหาร : 6.000 ผลลัพธ (%หรือสัดสวน) : 33.333]
บรรลุเปาหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไมบรรลุ) : บรรลุ
เปาหมายปตอไป:
รายการหลักฐานอางอิง
2.4-01-R11 คา FTES จากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน บันทึกขอความ ที่
ศธ 0585.17/ว1180 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 คณะบริหารธุรกิจฯ
2.4-1.1-R09 สรุปผลจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา(FTES)
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
2.4-1.1-R10 FTES แยกตามสาขา ระดับ ปวส. และปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2551
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
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2.4-1.1-R13

ตารางแสดงคา FTES ประจําปการศึกษา 2551 ของสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คณะวิศวกรรมศาสตรฯ
2.4-1.2-R14 สรุปขอมูล FTES จากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะศิลปศาสตร
2.4-1-R12
รายการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ทั้งหมดเมื่อปรับคามา
เปนปริญญาตรี ของแตละสาขาวิชา และภาพรวมของคณะ พรอมทั้งขอมูล
พื้นฐาน (Common Data Set) ประจําปการศึกษา 2551ของคณะวิทยาศาสตรฯ
ผลการประเมินของคณะกรรมการ
คะแนนการประเมินครั้งนี้ :
ผลการดําเนินงาน : หมายเหตุ / ขอสังเกต : (ถามี) กรณีที่มีความเห็นตางจากการประเมินตนเองของสถาบัน
-

ตัวบงชี้ที่ 2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาตออาจารยประจํา
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
เกณฑมาตรฐาน :
1. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา
3. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา
4. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
5. (สมศ.6.3) รอยละของอาจารยประจําทีม่ ีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง
รอยละ 1 - 19 หรือ
วุฒิปริญญาเอกอยูระหวางรอย
ละ 20-29 แต วุฒิปริญญาตรี
มากกวารอยละ 5

คะแนน 2
คะแนน 3
1. วุฒิปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ 20-29 1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือ
และ 2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือนอยกวา เทากับรอยละ 30 และ
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ
รอยละ 5 หรือ
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือเทากับรอยละ นอยกวารอยละ 5
30 และ2. วุฒิปริญญาตรีมากกวารอยละ 5

ผลการดําเนินงาน (ขอมูลจริง/วิธีการไดมา/หมายเลขหลักฐานอางอิง):
รอยละของอาจารยประจําทีม่ ีคุณวุฒิ ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
- คุณวุฒิปริญญาตรี รอยละ 21.93
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- คุณวุฒิปริญญาโท รอยละ 74.39
- คุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ 3.68
การประเมินตนเอง (SAR)
คะแนนการประเมินครั้งนี้ :
1
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย1 : วุฒิปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ 1 - 19 หรือ วุฒิปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ 2029 แต วุฒิปริญญาตรีมากกวารอยละ 5
ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง : 0.000 ตัวหาร : 0.000 ผลลัพธ (%หรือสัดสวน) :
วุฒิปริญญาเอก รอยละ 3.684 วุฒิปริญญาตรีรอยละ 21.930]
บรรลุเปาหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไมบรรลุ) : บรรลุ
เปาหมายปตอไป:รายการหลักฐานอางอิง
2.5-1.1-R05 ฐานขอมูลบุคลากรสายวิชาการ ปการศึกษา 2551
ผลการประเมินของคณะกรรมการ
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : ผลการดําเนินงาน : หมายเหตุ / ขอสังเกต : (ถามี) กรณีที่มีความเห็นตางจากการประเมินตนเองของสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
เกณฑมาตรฐาน :
1. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงอาจารย
3. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
4. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ตําแหนงรองศาสตราจารย
5. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงศาสตราจารย
6. (สมศ.6.4)รอยละของอาจารยประจําที่ดาํ รงตําแหนงทางวิชาการ
เกณฑการประเมิน :
1. เกณฑทั่วไป
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คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ.
และ ศ. รวมกันอยูระหวางรอย
และ ศ. รวมกันอยูระหวางรอย รศ. และ ศ. รวมกันมากกวา
ละ 40 - 59และ
หรือเทากับ รอยละ
ละ 1 –39 หรือ
ผูดํารงตําแหนงระดับผศ. รศ. 2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้น 60 และ
ไปเทากับหรือมากกวา
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.
และ ศ. รวมกันอยูระหวางรอย
ขึ้นไปเทากับหรือมากกวา
รอยละ 10 หรือ
ละ 40-59
แตผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้น 1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. รอยละ 10
ไปนอยกวารอยละ 10
และ ศ. รวมกันมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 60 และ
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้น
ไปนอยกวารอยละ 10
ผลการดําเนินงาน (ขอมูลจริง/วิธีการไดมา/หมายเลขหลักฐานอางอิง):
- รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย
ตําแหนงอาจารย
รอยละ 76.67
ตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย รอยละ 21.23
ตําแหนงรองศาสตราจารย รอยละ 2.11
การประเมินตนเอง (SAR)
คะแนนการประเมินครั้งนี้ :
1
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย1 : ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ 1 – 39
ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง : 0.000 ตัวหาร : 0.000 ผลลัพธ (%หรือสัดสวน) : ระดับ ผศ. รศ.และศ.
รวมกันรอยละ 23.333 ระดับ รศ.ขึ้นไป 2.105]
บรรลุเปาหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไมบรรลุ) : บรรลุ
เปาหมายปตอไป:รายการหลักฐานอางอิง
2.6-1.1-R05 ฐานขอมูลอาจารยประจําที่ดาํ รงตําแหนงทางวิชาการ ประจําปการศึกษา 2551
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ผลการประเมินของคณะกรรมการ
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : ผลการดําเนินงาน : หมายเหตุ / ขอสังเกต : (ถามี) กรณีที่มีความเห็นตางจากการประเมินตนเองของสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน :
1. สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร
2. มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
5. มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน (ขอมูลจริง/วิธีการไดมา/หมายเลขหลักฐานอางอิง):
ขอ 1 มหาวิทยาลัย มีขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2549 และประกาศมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง
แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร (2.7-1.3-R05) ซึ่งยึดแนวทางจากประกาศ
ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 24 มิถุนายน
2551(2.7-2.4-R05) โดยมหาวิทยาลัยจัดทําเปนคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย (2.71.1-R05) และคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรสายสนับสนุน (2.7-1.1-R05) เพื่อใชเปน
แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ขอ 2 มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (2.7-2.1-R05) เพื่อวางระบบกลไก การสงเสริมและกํากับ
ดูแลบุคลากรใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนําผลดําเนินงานในปที่ผานมา มาทบทวน
ปรับปรุงเพื่อใหเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยการแบงสายการดูแลเปน 2 สาย คือ สายวิชาการและ
สายสนับสนุน จึงแตงตั้งคณะอนุกรรมการวางระบบกลไกการสงเสริมและกํากับดูแลการ
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ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรสายวิชาการ (2.7-2.2-R05) และสายสนับสนุน
(2.7-2.3-R05)
ขอ 3 มหาวิทยาลัยมีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ดังนี้
1.จัดการประชุมคณะอนุกรรมการวางระบบ กลไกการสงเสริมและกํากับดูแลการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรสายวิชาการ (2.7-3.2-R05) และสายสนับสนุน(2.73.1-R05) เพื่อวางระบบ กลไกการสงเสริมและกํากับดูแลฯ บุคลากรในหนวยงานให
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.มีแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจรรยาบรรณวิชาชีพของหนวยงานเพื่อทําใหกํากับ
ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนของหนวยงาน(2.7-3.3-R05)
ขอ 4 มหาวิทยาลัยมีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ดังนี้
1.มหาวิทยาลัยมีมาตรการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
โดยกําหนดบทลงโทษและลักษณะที่เปนการกระทําความผิดจรรยาบรรณวิชาชีพอยาง
ชัดเจนและมาตรการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพฯในคูมือ
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย (2.7-4.1-R05)
2.แนวทางสําหรับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงาน และปองกันมิใหบุคลากรในหนวยงานประพฤติผิดจรรยาบรรณ ในคูมือ
จรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรสายสนับสนุน (2.7-4.2-R05)
ขอ 5 ในป2551 ไมมีรายงานผูกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ (2.7-5.4-R05) มหาวิทยาลัยจัดให
มีการมอบรางวัลคนดีศรีสุวรรณภูมิโดยจัด เพื่อสงเสริมสนับสนุน ยกยอง ประกาศเชิดชู
เกียรติ สรางขวัญและกําลังใจแดคณาจารย (2.7-5.3-R05)
นอกจากนี้ยังมีคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตรจัดโครงการสงเสริมผูมี
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย จัดโดย ไดมกี ารจัดพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณและเข็มที่
ระลึกแกผูไดรับรางวัล จํานวน 3 ราย (2.7-5.2-R05)
มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการรางขอบังคับวาดวยขราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
ดีเดน พ.ศ.2551 เพื่อกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงาน
ดีเดนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพสมควรเปนผูไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติ ในปตอไป (2.75.1-R05)
การประเมินตนเอง (SAR)
คะแนนการประเมินครั้งนี้ :
การบรรลุเปาหมาย

3
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เปาหมาย1 :
ระดับ 5
ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง : - ตัวหาร : - ผลลัพธ (%หรือสัดสวน) : 5]
บรรลุเปาหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไมบรรลุ) : บรรลุ
เปาหมายปตอไป:รายการหลักฐานอางอิง
2.7-1.1-R05 คูมือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
2.7-1.2-R05 คูมือจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรสายสนับสนุน
2.7-1.3-R05 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรใน
สังกัด
2.7-1.4-R05 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา
2.7-2.1-R05 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ( คําสั่งที่ 197/2552 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2552)
2.7-2.2-R05 คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการวางระบบ กลไกการสงเสริมและกํากับดูแลการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรสายวิชาการ
2.7-2.3-R05 คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการวางระบบ กลไกการสงเสริม และกํากับดูแลการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรสายสนับสนุน
2.7-3.1-R05 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการวางระบบ กลไกการสงเสริมและกํากับดูแล
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรสายสนับสนุน
2.7-3.2-R05 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการวางระบบ กลไกการสงเสริมและกํากับดูแล
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรสายวิชาการ
2.7-3.3-R05 คําสั่งแตงคณะกรรมการคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตาสหกรรมเกษตร
2.7-4.1-R05 คูมือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย(หนาที่ 11)
2.7-4.2-R05 คูมือจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรสายสนับสนุน(หนาที่ 6-15)
2.7-5.1-R05 คําสั่งคณะกรรมการรางขอบังคับวาดวยขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
ดีเดน พ.ศ.2551
2.7-5.2-R05 มอบรางวัลโครงการสงเสริมผูมีจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของคณะ
วิศวกรรมศาสตรฯ
2.7-5.3-R05 มอบรางวัลโครงการคนดีศรีสุวรรณภูมิ
2.7-5.4-R05 รายงานผลการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
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ผลการประเมินของคณะกรรมการ
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : ผลการดําเนินงาน : หมายเหตุ / ขอสังเกต : (ถามี) กรณีที่มีความเห็นตางจากการประเมินตนเองของสถาบัน
-

ตัวบงชี้ที่ 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอน
2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ในดานการ
เรียนการสอน
3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา
4. มีผลงานวิจยั ดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจยั ดานการ
เรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอ
5. มีการสรางเครือขายวิจยั ดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน (ขอมูลจริง/วิธีการไดมา/หมายเลขหลักฐานอางอิง):
ขอ 1 มหาวิทยาลัย มีน โยบายการวิ จั ย ที่ สอดคล อ งกับ แผนงานวิจั ย และกลุ มเรื่ องที่ ควรวิจั ย
เรงดวนตามนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ พ.ศ. 2551-2553 ดานการปฏิรูป
การศึกษา (2.8-1.1-R15) โดยกําหนดนโยบายการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยดัง
เอกสารแนบ (2.8-1.2-R 15) สนับสนุนแหลงทุนการทําวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน
จากกองทุนสงเสริมการทําวิจัยของมหาวิทยาลัยซึ่งเปนกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพี่อสนับสนุน
การทําวิจัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัย(4.1-1.7-R15)ดังตัวอยางโครงการที่ไดรับการ
อนุมัติงบประมาณในปงบประมาณ 2551ดังเอกสารแนบ (2.8-1.3-R15) นอกจากนี้แลวใน
ทุกปจะมีการจัดโครงการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัย เชน
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (2.8-0.5-R15) ในระดับคณะไดดําเนินการพัฒนาอาจารย
ใหมีความรูเกี่ยวกับการวิจัยการเรียนการสอน เชน
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1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน (2.8-1.1-R09)
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีการกําหนดแนวทางการพัฒนา
อาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการเรียนการสอน
โดยแจกคูมือการทํางานวิจัย เพื่อใชเปนแนวทางแนวทางในการวิจัย เพื่อ พัฒนาอาจารย
ดานความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการวิจัย และพัฒนานาการเรียน การสอน(2.8-1.1R10)
3. คณะบริหารธุรกิจฯ มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน โดยมีการจัดทําคูมือการทํางาน
วิจัยเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานวิจยั เพื่อพัฒนาอาจารยดานความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานการเรียนการสอนซึ่งประกอบดวยขัน้ ตอน ใน
การดําเนินการวิจยั ระเบียบและขั้นตอนการเบิกเงินงานวิจยั แบบฟอรมตาง ๆ ของงานวิจัย
พรอมทั้งประเด็นการวิจัยแบบบูรณาการตามยุทธศาสตรชาติประจําป (2.8-01-R11) (2.802-R11)
ขอ 2 มหาวิทยาลัยมีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุน ใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรม
ใหม ๆ ดานการเรียนการสอน โดยมอบหมายใหคณะตางๆ สนับสนุนใหอาจารยทําวิจัย
การเรียนการสอนและมีสถาบันวิจยั และพัฒนาทําหนาทีจ่ ัดอบรมใหความรูดานการทํา
วิจัยในโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (2.8-0.5-R15) ตัวอยางระดับคณะ
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สงเสริมใหอาจารยเขารวม ประชุม
อบรม สัมมนา ทางวิชาการเพื่อกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ในดาน
การเรียนการสอน โดยคณะไดสนับสนุนเงินในการไปประชุม อบรม สัมมนาทาง วิชาการ
( 2.8–2.1-R10 )
2. คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มีนโยบายดานการวิจัย(2.4-1.2-R13)
เพื่อใชเปนแนวทางในการทํางานวิจยั พัฒนาและคิดคนนวัตกรรมใหมๆที่จะนํามาใชใน
ดานการเรียนการสอน และมีการแตงตั้งคณะกรรมการวิจัยของคณะฯ (2.8-1.2-R13)
เพื่อเปนกลไกในการผลักดันใหอาจารยคิดคนทําหนาที่พจิ ารณาวางกลไกการ บริหาร
วิชาการที่กระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ตลอดเวลาซึ่งเปนเกณฑ
พิจารณาในการใหขั้นเงินเดือน (2.8-2.1-R13)
ขอ 3 มหาวิทยาลัย มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรม
ทางการศึกษาโดยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทําวิจยั จากแหลงทุนภายในและ
ภายนอกใหกบั คณะตางๆ แหลงทุนสนับสนุนการวิจัยภายใน ไดแก เงินกองทุนสงเสริม
งานวิจยั ของมหาวิทยาลัย (2.8-1.3-R15) และแหลงทุนภายนอกไดแก สกว. โครงการ
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IRPUS (2.8-0.7-R15) เครือขายวืจัยภาคกลางตอนบน (2.8-0.8-R15) คณะตางๆที่ไดรับ
การสนับสนุนเงินกองทุนสงเสริมการวิจัย เชน
1.คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมีโครงการวิจัยที่ไดรับการสันบสนุ
นจากกองทุนสงเสริมงานวิจัย จํานวน 19 เรื่อง (2.8-3.1-R10)
2.คณะบริหารธุรกิจฯมีโครงการวิจยั ที่ไดรบั การสันบสนุนจากกองทุนสงเสริมงานวิจัย
(2.8-06-R11)
3.คณะศิลปศาสตรไดรับการสนับสนุนเงินวิจัย จากกองทุนสงเสริมงานวิจัย ของ
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา(2.8-3.1–R14)
ขอ 4 มหาวิทยาลัย มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร
ผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยางสมําเสมอ เชน
โครงการจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการและงานสาธิต งานราชมงคลสุวรรณภูมแิ ฟร
ครั้งที่ 1 (2.8-0.3-R15) และการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการราชมงคลวิชาการ
ครั้งที่ 1 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปนเจาภาพในการจัดการประชุม ณ
จังหวัดตรัง (2.8-0.9-R15)
ขอ 5 มหาวิทยาลัย มีการสรางเครือขายวิจยั เกีย่ วกับการเรียนการสอนกับหนวยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย ในการเผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนเชน
1. การประชุมวิชาการเพื่อนําเสนอผลงานในงานราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้นที่ จ.
ตรัง (2.8-0.9-R15)
2. การประชุมวิชาการทางดานวิศวศึกษา (Engineering Education)จัดโดยสภาคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทยเปนประจําทุกป การประชุมวิชาการวิศวศึกษาเปน
เวทีในการนําเสนอผลงานวิจัยทางดานการเรียนการสอน การจัดการศึกษา การสอนที่
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและนวัตกรรมทางการศึกษา ในคณะวิศวกรรมศาสตร
ของสถาบัน การศึกษาทั้งที่เปนสมาชิกและมิไดเปนสมาชิกสภาคณบดีคณะวิศวกรรม
ศาสตรแหงประเทศไทย ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มทร.
สุวรรณภูมิเปนสมาชิกสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย (2.8-5.1-R13)
การประเมินตนเอง (SAR)
3
คะแนนการประเมินครั้งนี้ :
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย1 :
4 ขอ
ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง : - ตัวหาร : - ผลลัพธ (%หรือสัดสวน) : 5]
บรรลุเปาหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไมบรรลุ) : บรรลุ
เปาหมายปตอไป:
5 ขอ
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รายการหลักฐานอางอิง
2.4-1.2-R13 นโยบายดานงานวิจยั คณะวิศวกรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
2.8-01-R11 คูมือการทํางานวิจยั แผนกวิจัย ฝายวิชาการและวิจยั คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.8-02-R11 เอกสารประกอบการบรรยายโครงการพัฒนาบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.8-0.3-R15 โครงการจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการและงานสาธิตงานราชมงคลสุวรรณภูมิแฟร
2.8-0.5-R15 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจยั
2.8-0.7-R15 โครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนจาก สกว. โครงการ IRPUS
2.8-0.8-R15 โครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนจากเครือขายวิจยั ภาคกลางตอนบน
2.8-0.9-R15 รายงานผลการพิจารณาบทความวิจยั ที่นําเสนอในงานมหาวิทยาลัยราชมงคล
วิชาการ ครั้งที่ 1
2.8-06-R11 บันทึกขอความที่ ศธ 0585.15/ว 39 ลงวันที่ 31 มกราคม 2551 เรื่องขอสงผลการ
พิจารณาอนุมตั ิโครงการวิจยั ที่ไดรับการสนับสนุนจากเงินกองทุนสงเสริม
งานวิจยั ประจําป 2551
2.8-1.1-R09 โครงการอบรมทางดานงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
2.8-1.1-R10 คูมือนักวิจัยมือใหม สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ (วช.)
2.8-1.1-R15 นโยบายการวิจัยของชาติ ป 2551-2553
2.8-1.2-R13 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิจัย
2.8-1.2-R15 นโยบายดานการเรียนการสอนและงานวิจยั
2.8-1.3-R15 ผลการอนุมัติเงินกองทุนวิจยั ป 2551
2.8-2.1-R10 รายงานการประชุมทางวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรประจําปงบประมาณ 2551
2.8-2.1-R13 หลักเกณฑกําหนดมาตรฐานงานขั้นต่ําแตละภาระงานของอาจารยประจํา ใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2.8-3.1-R10 โครงการวิจัยที่ไดรับงบประมาณจากกองทุนสงเสริมงานวิจยั ประจําป
งบประมาณ 2551
2.8-3.1-R14 ผลการอนุมัติงบประมาณอุดหนุนจากเงินกองทุนสงเสริมงานวิจยั ประจําป
งบประมาณ 2551
2.8-5.1-R13 รายชื่อสมาชิกสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย สมัยที่ 31
4.1-1.7-R15 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวาดวยกองทุนสงเสริมงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย
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ผลการประเมินของคณะกรรมการ
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : ผลการดําเนินงาน : หมายเหตุ / ขอสังเกต : (ถามี) กรณีที่มีความเห็นตางจากการประเมินตนเองของสถาบัน
-

ตัวบงชี้ที่ 2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน
1 ป
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑมาตรฐาน :
1. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมดที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา
2. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา
3. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา
4. จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีทีไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา และไดงานทําและประกอบอาชีพ
อิสระ หลังสําเร็จการศึกษา
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 59

คะแนน 2
รอยละ 60 –รอยละ 79

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80

ผลการดําเนินงาน (ขอมูลจริง/วิธีการไดมา/หมายเลขหลักฐานอางอิง):
จากการสํารวจ บัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่สําเร็จ
การศึกษาในป 2550 จํานวนทั้งสิ้น 2,186 คน
มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 2,143 คน พบวา มีงานทํา(ไมไดศกึ ษาตอ) จํานวน 1,685 คน
คิดเปนรอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป เทากับ 86.45
การประเมินตนเอง (SAR)
3
คะแนนการประเมินครั้งนี้ :
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย1 :
รอยละ 70
ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง : 2055.000 ตัวหาร : 1579.000 ผลลัพธ (%หรือสัดสวน) : 130.146]
บรรลุเปาหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไมบรรลุ) : บรรลุ
รอยละ 75
เปาหมายปตอไป:
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รายการหลักฐานอางอิง
2.9-1.1-R06 รายงานผลการวิเคราะหขอมูลภาวะการหางานทําของบัณฑิต ปการศึกษา 2550
ผลการประเมินของคณะกรรมการ
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : ผลการดําเนินงาน : หมายเหตุ / ขอสังเกต : (ถามี) กรณีที่มีความเห็นตางจากการประเมินตนเองของสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑมาตรฐาน :
1. จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีทีไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา และไดงานทําและประกอบอาชีพ
อิสระ หลังสําเร็จการศึกษา
2. จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา และไดรับเงินเดือนเริม่ ตน เปนไป
ตามเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา
3. จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา และไดรับเงินเดือนเริม่ ตน สูงกวา
เกณฑหลังสําเร็จการศึกษา
4. จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา และไดรับเงินเดือนเริม่ ตน ต่ํากวา
เกณฑหลังสําเร็จการศึกษา
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 74
ไดรับเงินเดือนเทากับหรือสูง
กวาเกณฑ ก.พ.

คะแนน 2
รอยละ 75 –รอยละ 99
ไดรับเงินเดือนเทากับหรือสูง
กวาเกณฑ ก.พ.

คะแนน 3
รอยละ 100
ไดรับเงินเดือนเทากับหรือสูง
กวาเกณฑ ก.พ.

ผลการดําเนินงาน (ขอมูลจริง/วิธีการไดมา/หมายเลขหลักฐานอางอิง):
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มการสํารวจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี
รุนปการศึกษา 2550 พบวา มีจํานวนบัณฑิตที่ไดงานทํา/มีรายไดประจําจากการประกอบอาชีพ
อิสระทั้งหมด 1,685 คน และจํานวนบัณพิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ กพ.
จํานวน 849 คน คิดเปนรอยละ 94.89
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การประเมินตนเอง (SAR)
2
คะแนนการประเมินครั้งนี้ :
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย1 :
รอยละ 90
ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง : 1599.000 ตัวหาร : 1685.000 ผลลัพธ (%หรือสัดสวน) : 94.896]
บรรลุเปาหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไมบรรลุ) : บรรลุ
เปาหมายปตอไป:รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 75 ไดรับเงินเดือน เทากับหรือสูงกวาเกณฑ
กพ.
รายการหลักฐานอางอิง
2.10-1.1-R06 รายงานผลการวิเคราะหขอมูลภาวะการหางานทําของบัณฑิต ปการศึกษา 2550
ผลการประเมินของคณะกรรมการ
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : ผลการดําเนินงาน : หมายเหตุ / ขอสังเกต : (ถามี) กรณีที่มีความเห็นตางจากการประเมินตนเองของสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑมาตรฐาน :
1. ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต (เทียบจากคา 5 ระดับ)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน ระดับความพึงพอใจมีคะแนน ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 1 -2.49
เฉลีย่ อยูระหวาง 2.50 –3.49 เฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.50
ผลการดําเนินงาน (ขอมูลจริง/วิธีการไดมา/หมายเลขหลักฐานอางอิง):
ในปการศึกษา 2551 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิตในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย เทากับ 4.09
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การประเมินตนเอง (SAR)
3
คะแนนการประเมินครั้งนี้ :
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย1 :
ระดับความพึงพอใจ มีคะแนนเฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.50
ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง : 4.090 ตัวหาร : 1.000 ผลลัพธ (%หรือสัดสวน) : 4.090]
บรรลุเปาหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไมบรรลุ) : บรรลุ
เปาหมายปตอไป:
ระดับความพึงพอใจ มีคะแนนเฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.50
รายการหลักฐานอางอิง
2.11-1.1-R06 รายงานระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต
ผลการประเมินของคณะกรรมการ
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : ผลการดําเนินงาน : หมายเหตุ / ขอสังเกต : (ถามี) กรณีที่มีความเห็นตางจากการประเมินตนเองของสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่
ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑมาตรฐาน :
1. จํานวนนักศึกษาปจจุบันทัง้ หมดทุกระดับการศึกษา
2. จํานวนนักศึกษาปจจุบันทัง้ หมดทุกระดับการศึกษา - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)
3. จํานวนนักศึกษาปจจุบันทัง้ หมดทุกระดับการศึกษา - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
4. จํานวนนักศึกษาปจจุบันทัง้ หมดทุกระดับการศึกษา - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)
5. จํานวนนักศึกษาปจจุบันทัง้ หมดทุกระดับการศึกษา - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)
6. จํานวนนักศึกษา ปจจุบันและศิษยเกาที่สาํ เร็จการศึกษาในรอบ 5 ปทผี่ านมาทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษาที่ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติหรือนานาชาติ
7. จํานวนนักศึกษา ปจจุบันและศิษยเกาที่สาํ เร็จการศึกษาในรอบ 5 ปทผี่ านมาทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษาที่ไดรับรางวัล- ดานศิลปะและวัฒนธรรม
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8. จํานวนนักศึกษา บัณฑิตศึกษาปจจุบัน และศิษยเกา ระดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ
5 ปที่ผานมาทั้งหมดที่ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ ยกยองระดับชาติหรือนานาชาติจาก
ผลงานวิจัยและ/หรือวิทยานิพนธ
9. จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
10. จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา-ระดับปริญญาโท
11. จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา-ระดับปริญญาเอก
12. (สมศ.1.5)จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคณ
ุ ยกยองในดานวิชาการ
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรมหรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิต
ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติในรอบ 3 ปที่ผานมา .............. (คน)
13. (สมศ.1.6)จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาทีไ่ ดรบั รางวัลในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติภายในรอบ 3 ป
เกณฑการประเมิน :
เกณฑทั่วไป
คะแนน 1
รอยละ 0.003 – รอยละ 0.015

คะแนน 2
คะแนน 3
รอยละ 0.016 –รอยละ 0.029 มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030

ผลการดําเนินงาน (ขอมูลจริง/วิธีการไดมา/หมายเลขหลักฐานอางอิง):
จํานวนนักศึกษาปจจุบนั ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (A) เทากับ 11,408 คน
จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (B) เทากับ 11,435
คน
จํานวนนักศึกษาปจจุบนั และศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษาที่ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติหรือนานาชาติ (C) เทากับ 17 คน
คิดเปนรอยละ 0.074
การประเมินตนเอง (SAR)
3
คะแนนการประเมินครั้งนี้ :
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย1 :
รอยละ 0.03
ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง : 0.000 ตัวหาร : 0.000 ผลลัพธ (%หรือสัดสวน) : รอยละ 0.074]
บรรลุเปาหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไมบรรลุ) : บรรลุ
เปาหมายปตอไป:-
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รายการหลักฐานอางอิง
2.12-04-R11 บันทึก ขอความ ที่ ศธ 0585.11/264 เรื่องขอสงโปสเตอรของนักศึกษาที่ไดรับ
รางวัล และบันทึกขอความ ที่ ศธ 0585.02(สภา)/ว0054 เรื่องขอสงรายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2552
2.12-06-R11 ประกาศคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการคัดเลือก
นักศึกษาเพื่อรับรางวัลนักศึกษายอดเยีย่ ม ประจําปการศึกษา 2551
2.12-1.1-R06 จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ป 2548 ป 2550 จํานวน 5,701
คน
2.12-1.1-R09a หมวกกันน็อคนิรภัย
2.12-1.1-R13 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มีนักศึกษาจํานวน 1 คน (นายนิ
รุต พราหมณอนงค) ไดรับพระราชทานเกียรติบัตรเปนเยาวชนดีเดน สาขา
สิ่งประดิษฐและนวัตกรรม จากผลงาน "กลองตรวจวัดความเร็วอัจฉริยะ"
ประจําปพุทธศักราช 2551 โดยในปการศึกษา 2551
2.12-1.2-R06 จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ป 2548-ป 2550 จํานวน 4,788 คน
2.12-1.3-R06 ตารางสรุปจํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง
2.12-1.3-R14 ขอมูลนักศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทาน ปการศึกษา 2551 ใน website ของ
คณะศิลปศาสตร (www.liberalarts.rmutsb.ac.th/content.php?page=tananut)
2.12-10-R10 กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 36 หัวหมากเกมส
2.12–1–R10 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่าํ เร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ทีผ่ านมา
ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง
2.12-1-R12 ขอมูลสวนที่แสดงรายชื่อและจํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ5 ป
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา ที่ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติ
หรือนานาชาติแยกตามดานวิชาการวิชาชีพ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานกีฬา
สุขภาพ ดานศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม พรอมทั้งขอมูลพื้นฐาน
(Common Data Set) ประจําปการศึกษา 2551ของคณะ
2.12-2-R10 สรุปรางวัลที่ไดรับ 2551
ผลการประเมินของคณะกรรมการ
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : ผลการดําเนินงาน : หมายเหตุ / ขอสังเกต : (ถามี) กรณีที่มีความเห็นตางจากการประเมินตนเองของสถาบัน

- 90 -

ขอสรุปโดยรวมองคประกอบที่ 2
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง :
บัณฑิตมีความซื่อสัตยและรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
แนวทางเสริมจุดแข็งควรพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน
บัณฑิตแตงกายถูกตอง/เหมาะสม มีกิริยามารยาทสุภาพ ออนนอม
แนวทางเสริมจุดแข็ง ควรพัฒนาคุณลักษณะ ดานการเปนผูนํา
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง :
บัณฑิตขาดความคิดสรางสรรคในการทํางานขาดความเปนผูนําในการปฏิบัติงาน ดาน
คอมพิวเตอร ขาดทักษะในการใชภาษาอังกฤษ และพื้นฐานในการคํานวนดานคณิตศาสตรยังมีนอย
ขอเสนอแนะของผูประกอบการ/ผูบังคับบัญชา ในการพัฒนาบัณฑิต คือ
1) ควรจัดอบรมและเสริมทักษะความรู ดานคอมพิวเตอร ดานภาษา การจัดการ และการบริหาร
2) ควรเขมงวดในดานการเรียนการสอน
3) ควรพัฒนาและปรับปรุงบุคลิกภาพของบัณฑิต
วิธีปฏิบัติทดี่ /ี นวัตกรรม(ถามี) :
กําหนดหลักการเบื้องตนเกีย่ วกับเทคโนโลยีทางการศึกษาและการสอนไว 5 ประการคือ
1. การกระทํากิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเอง (Self – Activity)
2. การทําใหเกิดความสนใจดวยการจูงใจ (Interest Motivation)
3. การเตรียมสภาพที่เหมาะสมทางจิตภาพ (Preparation and Mentalset)
4. คํานึงถึงเรื่องเอกัตบุคคล (Individualization)
5. คํานึงถึงเรื่องการถายทอดทางสังคม (Socialization)
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1
2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนกั ศึกษาและศิษยเกา
7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เรื่องขางตนเปนประจําทุกป
8. นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนกั ศึกษาและศิษยเกา
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการไมครบ 7 ขอแรก มีการดําเนินการ 7 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน (ขอมูลจริง/วิธีการไดมา/หมายเลขหลักฐานอางอิง):
ขอ 1 มหาวิทยาลัยจัดใหมกี ารสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 โดยแตละคณะ
เปนผูดําเนินการ
ขอ 2 มหาวิทยาลัยมีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูของ
นักศึกษา เชน โครงการขับขี่ปลอดภัย โครงการอบรมปองกันและเผยแพรความรูเกีย่ วกับ
โรคเอดสในสถานศึกษา และคณะตาง ๆ มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อ
ตอการพัฒนา การเรียนรูของนัก ศึกษา เชน การปรับปรุงหองเรียน การจัดซื้อครุภณ
ั ฑตา ง ๆ
ขอ 3 มหาวิทยาลัยมีการจัดการดานกายภาพและสิ่งแวดลอม เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษา เชน
3.1-3.1-R06 หอพักสวัสดิการนักศึกษา
3.1-3.2-R06 บริการดานอนามัย เชน การใหบริการหองพยาบาล โดยใชทะเบียนประวัติ
ผูปวย และสถิติผูใชบริการ
3.1-3.3-R06 หองออกกําลังกาย เอกสารแนบ 1 2 3 4
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3.1-3.1-R13 โครงการจัดมุมพักผอนปรับภูมิทัศน คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร
3.1-09-R11 รูปภาพศูนยสุขภาพ รูปภาพสนามกีฬา รูปภาพศูนยอาหาร รูปภาพซุม
พักผอน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1-3.1-R12 เอกสารโครงการมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ
3.1-3.3-R12 การประชุมเรือ่ งจัดสวัสดิการเรื่องหอพักเพื่อใหนกั ศึกษาไดอยูห อพักที่มี
มาตรฐาน
3.1-3.4-R12 นโยบายและมาตรการปองกัน นักเรียน นักศึกษา กอเหตุทะเลาะวิวาทและ
ทํารายกัน
3.1-3.5-R12 แนวทางปฏิบัติกรณีนกั ศึกษาเขารวมชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมือง
3.1-3.6-R12 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง อัตราการเก็บ
คากิจกรรมนักศึกษา
3.1-3.7-R12 รายชื่อนักศึกษาเขารับทุนการศึกษา
3.1-3.8-R12 สรุปจํานวนผูก ูกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ปการศึกษา 2551
3.1-3.9-R12 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการกีฬาภายในคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
3.1-3.10-R12 โครงการการแขงขัน “ชิงแชมปแบดมินตันวิทยาศาสตรสมั พันธ ครั้งที่ 1”
3.1-3.11-R12 รูปภาพการใหบริการที่นักศึกษาในคณะฯ ไดรับดานสุขอนามัยอาหาร
ขอ 4 มหาวิทยาลัยมีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา อาทิเชน
3.2–2.1-R10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมปการศึกษา 2551 คณะเทคโนโลยี
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3.2-2.1-R09 โครงการปฐมนิเทศนนกั ศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
3.2 -15-R11 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2-2.1-R12 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.2-1.1-R14 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมประจําปการศึกษา 2551 คณะศิลปศาสตร
3.1-4.2-R13 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษา
3.1-4.3-R10 คําสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ที่ 018/2552 เรื่อง
แตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาประจําปการศึกษา
2552
3.1-4.4-R10 รายละเอียดการปฏิบัติ การเขาพบอาจารยที่ปรึกษาในชั่วโมงกิจกรรมวันพุธ
3.1-4.5-R10 แบบฟอรมบันทึกการใหคําปรึกษากับนักศึกษา
3.1-4.6-R10 ขอมูลสวนตัวของนักศึกษา
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ขอ 4 มหาวิทยาลัยมีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาปจจุบนั และศิษยเกา เชน
3.1-5.1-R06 มีการจัดบริการแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาปจจุบัน
และศิษยเกา ผาน web site www.rmutsb.ac.th
3.1-5.2 -R06 มีการจัดบริการแหลงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกองทุนกูย ืมเงินเพื่อการศึกษา
ผาน web site www.rmutsb.ac.th
3.1-5.2-R10 ตัวอยางหนังสือบันทึกขอความจากกองประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง ขอความอนุเคราะหแจงขอมูล
กําหนดการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อการประชาสัมพันธ ประจําเดือน
มิถุนายน 2552 และตัวอยางแบบฟอรมสงขอมูลกําหนดกิจกรรม/โครงการ
เพื่อการประชาสัมพันธ เพื่อการประชาสัมพันธ เดือนมิถนุ ายน 2552 ของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3.1-5.1- R12 จดหมายขาวราชมงคลสุวรรณภูมิ
3.1-5.2- R12 แผนพับและโปสเตอรแนะนําคณะเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอน
ขอ 5 มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหมกี ารจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแก
นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา อาทิเชน
3.1-6.1-R13 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ
3.1-6.2-R13 โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง Sustainable Infrastructures: Development
of High Performance Environmentally Friendly Construction Materials
and Techniques
3.1-6.3-R10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอัตราการผสมติดในโคเนื้อ
3.1-6.4-R10 โครงการเพิ่มศักยภาพผูวางงานเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ชุมชน ปงปม. 52
3.1-6.1- R12 โครงการเสริมสรางทักษะวิชาชีพ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
3.1-6.2- R12 โครงการหัวใจดอทคอม
3.1-6.3- R12 แขงขันหุนยนต ส.ส.ท. ชิงแชมปประเทศไทย ประจําปการศึกษา 2552
ขอ 6 มหาวิทยาลัยมีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เรื่องขางตนเปนประจําทุกป กิจกรรมวิชาการ อาทิเชน โครงการภาษาอังกฤษทองเทีย่ งเชิงอนุรักษ - กิจกรรมกีฬาและ
การสงเสริมสุขภาพ อาทิเชน โครงการประกวดอาหารเพื่อสุขภาพ - กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม อาทิเชน โครงการคายอาสาเพื่อนองในถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมนันทนาการ อาทิเชน โครงการลานอารมณดี - กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
อาทิเชน โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิรว มใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 3
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ขอ 7 มหาวิทยาลัยมีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแก
นักศึกษาและศิษยเกา อาทิเชน
3.1-1.1-R06 จัดทํารายงานจัดทํารายงานการประชุมและนํามาพัฒนาการจัดบริการแก
นักศึกษาและศิษยเกาครั้งที่ 1
3.1-1.2-R06 รายงานการประชุม นํามาพัฒนาการจัดบริการแกนกั ศึกษาและศิษยเกาครั้ง
ที่ 4
3.1-1.3-R06 จัดทํารายงานการประชุมดานกีฬาและนํามาพัฒนาการจัดบริการแก
นักศึกษาและศิษยเกาครั้งที่ 3
3.1-8.1-R10 บันทึกขอความ เรื่อง แจงผลการประเมินการเขารวมโครงการตางๆ ในป
การศึกษา 2551
3.1-8.2-R10 บันทึกขอความ เรื่อง รายงานขอซื้อ/ขอจาง ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2551
3.1-8.3-R10 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา (กิจกรรมวันพุธ) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
3.1-8-R13 แผนงบประมาณป 2552 และรายงานการประชุมจัดทําแผนงบประมาณ
ผลประโยชน คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ป 2553
3.1-8.1-R12 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณาผลการสํารวจ
ความพึงพอใจในการใหบริการทางการศึกษา และพิจารณาปรับปรุง
โครงการพัฒนาประสบการวิชาชีพ
3.1-8.2- R12 รายงานผลการปรับปรุงการใหบริการทางการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
3.1-8.3-R14 โครงการจัดทําเว็บเพจแนะนําอาชีพสําหรับบัณฑิต
การประเมินตนเอง (SAR)
3
คะแนนการประเมินครั้งนี้ :
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย1 :
ระดับ 7
ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง : - ตัวหาร : - ผลลัพธ (%หรือสัดสวน) : 8]
บรรลุเปาหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไมบรรลุ) : บรรลุ
เปาหมายปตอไป:รายการหลักฐานอางอิง
3.1-01-R11 แบบสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษา
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3.1-02-R11
3.1-1.1-R06
3.1-1.1-R06

สรุปผลการสํารวจความตองการของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจฯ
แบบสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1
จัดทํารายงานจัดทํารายงานการประชุมและนํามาพัฒนาการจัดบริการแกนกั ศึกษา
และศิษยเกาครั้งที่ 1
3.1-1.1-R09 ผลสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตรฯ
3.1-1.1-R09a ผลสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1
3.1-1.1-R09b ผลสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1 คณะครุศาสตร
3.1-1.1-R10 รายงานผลการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะเทคโนโลยี
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปการศึกษา 2551
3.1-1.1-R14 แบบสํารวจความตองการของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2551 คณะศิลป
ศาสตร
3.1-1.2-R06 รายงานการประชุมและนํามาพัฒนาการจัดบริการแกนกั ศึกษาและศิษยเกาครั้งที่
4
3.1-1.2-R10 บันทึกขอความ เรื่อง ขอสงรายงานผลการสํารวจความตองการจําเปนของ
นักศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2551
3.1-1.2-R12 แบบสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1ของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
3.1-1.3-R06 จัดทํารายงานการประชุมดานกีฬาและนํามาพัฒนาการจัดบริการแกนกั ศึกษาและ
ศิษยเกาครั้งที่ 3
3.1-1.3-R12 รายงานผลการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1
3.1-2.1-R13 แผนจัดสรรงบประมาณปการศึกษา 2551 คณะวิศวกรรมศาสตร
3.1-2.2-R13 โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการ Basic Engineering
3.1-2.3-R13 โครงการหองบริการคอมพิวเตอร 40 ชุด
3.1-2.4-R13 โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ โซน 1
3.1-2.5-R13 โครงการปรับปรุงหองคอมพิวเตอรสําหรับงานวิศวกรรมโยธา
3.1-2.6-R13 โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรชั้นสูงเพื่องานสถาปตยกรรม
3.1-2.7-R13 โครงการปรับปรุงหองสิ่งประดิษฐและวิจยั ของนักศึกษาสาขาไฟฟา
3.1-2.8-R13 โครงการปรับปรุงหองเรียนรวมสาขาวิศวกรรมไฟฟา 80 ที่นั่ง ศูนยสพุ รรณบุรี
3.1-2.9-R13 โครงการพัฒนาปฏิบัติการวิจัย RF and Intergrate Circuit ระยะที่ 1
3.1-2.10-R11 โครงการจัดซื้อครุภัณฑประจําหองเรียน จํานวน 5 หอง ศูนยหันตราและศูนย
นนทบุรี คณะบริหารธุรกิจฯ
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3.1-2.11-R06 โครงการขับขี่ปลอดภัย กองพัฒนานักศึกษา
3.1-2.12-R06 โครงการอบรมปองกันและเผยแพรความรูเ กี่ยวกับโรคเอดสในสถานศึกษา กอง
พัฒนานักศึกษา
3.1-2.13-R14 มุมสืบคนดวยระบบ Wireless คณะศิลปศาสตร
3.1-3.1-R06 หอพักสวัสดิการนักศึกษา รูปภาพประกอบ 1 2 3 4 5 6 7
3.1-3.2-R06 บริการดานอนามัย เชน การใหบริการหองพยาบาล โดยใชทะเบียนประวัติผูปวย
และสถิติผูใชบริการ
3.1-3.3-R06 หองออกกําลังกาย เอกสารแนบ 1 2 3 4
3.1-3.4-R13 โครงการจัดมุมพักผอนปรับภูมิทัศน คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
3.1-3.5-R11 รูปภาพศูนยสุขภาพ รูปภาพสนามกีฬา รูปภาพศูนยอาหาร รูปภาพซุม พักผอน
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1-3.6-R12 เอกสารโครงการมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร
3.1-3.7-R12 การประชุมเรื่องจัดสวัสดิการเรื่องหอพักเพื่อใหนักศึกษาไดอยูหอพักที่มีมาตรฐาน
3.1-3.8-R12 นโยบายและมาตรการปองกัน นักเรียน นักศึกษา กอเหตุทะเลาะวิวาทและทํารายกัน
3.1-3.9-R12 แนวทางปฏิบัติกรณีนกั ศึกษาเขารวมชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมือง
3.1-3.10-R12 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง อัตราการเก็บคา
กิจกรรมนักศึกษา
3.1-3.11-R12 รายชื่อนักศึกษาเขารับทุนการศึกษา
3.1-3.12-R12 สรุปจํานวนผูก ูกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ปการศึกษา 2551
3.1-3.13-R12 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการกีฬาภายในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.1-3.14-R12 โครงการการแขงขัน “ชิงแชมปแบดมินตันวิทยาศาสตรสมั พันธ ครั้งที่ 1”
3.1-3.15-R12 รูปภาพการใหบริการที่นักศึกษาในคณะฯ ไดรับดานสุขอนามัยอาหาร
3.1-4.2-R13 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษา
3.1-4.3-R10 คําสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ที่ 018/2552
เรื่อง แตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาประจําปการศึกษา
2552
3.1-4.4-R10 รายละเอียดการปฏิบัติ การเขาพบอาจารยทปี่ รึกษาในชัว่ โมงกิจกรรมวันพุธ
3.1-4.5-R10 แบบฟอรมบันทึกการใหคําปรึกษากับนักศึกษา
3.1-4.6-R10 ขอมูลสวนตัวของนักศึกษา
3.1-5.1-R06 มีการจัดบริการแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา
ผาน web site www.rmutsb.ac.th
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3.1-5.1-R12
3.1-5.2-R06
3.1-5.2-R10

3.1-5.2-R12
3.1-6.1-R12
3.1-6.1-R13
3.1-6.2-R12
3.1-6.2-R13
3.1-6.3-R10
3.1-6.3-R12
3.1-6.4-R10
3.1-7.1-R06
3.1-7.2-R06
3.1-7.3-R06
3.1-7.4-R06
3.1-7.5-R06
3.1-8.1-R10
3.1-8.1-R12

3.1-8.2-R10
3.1-8.2-R12
3.1-8.3-R10

จดหมายขาวราชมงคลสุวรรณภูมิ
มีการจัดบริการแหลงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกองทุนกูย ืมเงินเพื่อการศึกษา ผาน
web site www.rmutsb.ac.th
ตัวอยางหนังสือบันทึกขอความจากกองประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง ขอความอนุเคราะหแจงขอมูลกําหนดการจัดกิจกรรม/
โครงการเพื่อการประชาสัมพันธ ประจําเดือน มิถุนายน 2552 และตัวอยางแบบ
ฟอรมสงขอมูลกําหนดกิจกรรม/โครงการ เพื่อการประชาสัมพันธ เดือนมิถุนายน
2552 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
แผนพับและโปสเตอรแนะนําคณะเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอน
โครงการเสริมสรางทักษะวิชาชีพ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ
โครงการหัวใจดอทคอม
โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง Sustainable Infrastructures: Development of High
Performance Environmentally Friendly Construction Materials and Techniques
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอัตราการผสมติดในโคเนื้อ
แขงขันหุนยนต ส.ส.ท. ชิงแชมปประเทศไทย ประจําปการศึกษา 2552
โครงการเพิ่มศักยภาพผูวางงานเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน
ป งปม. 52
โครงการภาษาอังกฤษทองเที่ยงเชิงอนุรักษ
โครงการประกวดอาหารเพือ่ สุขภาพ
โครงการคายอาสาเพื่อนองในถิ่นทุรกันดาร
โครงการลานอารมณดี
โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิรวมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 3
บันทึกขอความ เรื่อง แจงผลการประเมินการเขารวมโครงการตางๆ ในป
การศึกษา 2551
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณาผลการสํารวจความ
พึงพอใจในการใหบริการทางการศึกษา และพิจารณาปรับปรุงโครงการพัฒนา
ประสบการวิชาชีพ
บันทึกขอความ เรื่อง รายงานขอซื้อ/ขอจาง ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2551
รายงานผลการปรับปรุงการใหบริการทางการศึกษา
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา (กิจกรรมวันพุธ) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
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3.1-8.3-R14
3.1-8-R13
3.2-1.1-R14
3.2-15-R11
3.2-2.1-R09
3.2–2.1-R10
3.2-2.1-R12

โครงการจัดทําเว็บเพจแนะนําอาชีพสําหรับบัณฑิต
แผนงบประมาณป 2552 และรายงานการประชุมจัดทําแผนงบประมาณ
ผลประโยชน คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ป 2553
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมประจําปการศึกษา 2551 คณะศิลปศาสตร
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมปการศึกษา 2551คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : ผลการดําเนินงาน : หมายเหตุ / ขอสังเกต : (ถามี) กรณีที่มีความเห็นตางจากการประเมินตนเองของสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะ ของ
บัณฑิตที่พึงประสงค
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบันและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. มีการสงเสริมใหสถาบันและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภท โดยอยาง
นอยตองดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมนันทนาการกิจกรรมสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดยสถาบันและองคการ
นักศึกษาทุกสิน้ ปการศึกษา
4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนานักศึกษาอยางตอเนือ่ ง
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ
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ผลการดําเนินงาน (ขอมูลจริง/วิธีการไดมา/หมายเลขหลักฐานอางอิง):
ขอ 1 มหาวิทยาลัยมีการจัดแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของ
สถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
เชน การจัดใหมีการประชุม เรื่อง การกําหนดกรอบการปฏิบัติงานดานกิจกรรมนักศึกษา
โดยจัดทําคูมือกิจกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ขอ 2 มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมใหสถาบันและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบ
ทุกประเภท โดยอยางนอยตองดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้
- กิจกรรมวิชาการ อาทิเชน โครงการพัฒนาผูมีศักยภาพเพื่อประกอบธุรกิจขนาดยอม รุน
ที่ 2
- กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ อาทิเชน โครงการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศ
ไทย(รอบมหกรรม),โครงการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (รอบคัดเลือก),
โครงการกีฬาราชมงคลทั่วประเทศ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม อาทิเชน โครงการคายอาสาและพัฒนา
ชนบท,ชมรมนําความรูสูชนบท,โครงการคายอาสาเพื่อนอง
- กิจกรรมนันทนาการ อาทิเชน โครงการพี่ชวนนองพรอมใจ Say No,โครงการคอนเสิรต
สีขาว,โครงการกีฬาสัมพันธ
- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม อาทิเชนโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,โครงการ
สาดสี-สูขวัญ,โครงการเขารวมราชมงคลรวมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 3,
โครงการวันแม,โครงการไหวครู โครงการแหเทียน
ขอ 3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมทุกครั้งที่จัดโครงการ/กิจกรรม
เชน
3.2-3-R13
มีเอกสารการติดตามและประเมินโครงการสรุปทั้ง 5 ดาน
3.2-3.1-R06 โครงการรับนองใหม
3.2-3.2-R06 โครงการสรางสายสัมพันธนอ งพี่ไฟฟานนทบุรี
3.2-3.3-R06 โครงการสาดสี - สูขวัญ
3.2-3.4-R06 โครงการคายอาสาเพื่อนอง
ขอ 4 มีการนําผลการประเมินโครงการไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในครั้ง
ตอ ๆ ไป โดยจะมีการประชุมกอนมีการจัดกิจกรรมและนําผลการจัดมาพัฒนา เชน ใชผล
จากรายงานการชุม ผลการดําเนินงาน
การประเมินตนเอง (SAR)
คะแนนการประเมินครั้งนี้ :

3
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การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย1 : ระดับ 4
ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง : - ตัวหาร : - ผลลัพธ (%หรือสัดสวน) : 4]
บรรลุเปาหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไมบรรลุ) : บรรลุ
เปาหมายปตอไป:ระดับ 4
รายการหลักฐานอางอิง
3.2-1.1-R06 คูมือกิจกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3.2-1.2-R06 การจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ ประจํากองพัฒนานักศึกษา
3.2-1-R13
แผนปฏิบัติงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ประจําปการศึกษา 2551
3.2-2.1-R11 โครงการพัฒนาผูมีศักยภาพเพื่อประกอบธุรกิจขนาดยอม รุนที่ 2
3.2-2.2-R06 โครงการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (รอบมหกรรม)
3.2-2.3-R06 โครงการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (รอบคัดเลือก)
3.2-2.4-R06 โครงการกีฬาราชมงคลทั่วประเทศ
3.2-2.5-R06 ชมรมนําความรูสูชนบท
3.2-2.6-R06 โครงการคายอาสาเพื่อนอง
3.2-2.7-R06 โครงการพี่ชวนนองพรอมใจ Say No
3.2-2.8-R06 โครงการคอนเสิรตสีขาว
3.2-2.9-R06 โครงการกีฬาสัมพันธ
3.2-2.10-R06 โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.2-2.11-R06 โครงการสาดสี-สูขวัญ
3.2-2.12-R06 โครงการเขารวมราชมงคลรวมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 3
3.2-2.13-R06 โครงการวันแม
3.2-2.14-R06 โครงการไหวครู
3.2-2.15-R06 โครงการแหเทียน
3.2-3-R13
มีเอกสารการติดตามและประเมินโครงการสรุปทั้ง 5 ดาน
3.2-3.1-R06 โครงการรับนองใหม
3.2-3.2-R06 โครงการสรางสายสัมพันธนอ งพี่ไฟฟานนทบุรี
3.2-3.3-R06 โครงการสาดสี - สูขวัญ
3.2-3.4-R06 โครงการคายอาสาเพื่อนอง
3.2-4.1-R06 รายงานการประชุมเตรียมความพรอมดานกีฬาประจําปการศึกษา 2551ครั้งที่ 4
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3.2-4.2-R06

รายงานการประชุมเตรียมความพรอมดานการดําเนินงานกองพัฒนานักศึกษา
ครั้งที่ 1/2551
3.2-55-R11 เอกสารบทคัดยอปญหาในการจัดกิจกรรมนักศึกษา
3.2-56-R11 เรื่องผลการวิจัย เรื่องปญหาในการจัดกิจกรรมนักศึกษา หนังสือที่ ศธ 0585.11/ว
862
3.2-4-R13
รายงานการประชุมการรายงานผลการดําเนินงานงบประมาณป 2552 และจัดทํา
แผนงบประมาณผลประโยชนป 2553 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2552 เชน
- โครงการจัดมุมพักผอนวางผังปรับภูมิทัศน - โครงการดูงานสถานประกอบการ
- โครงการกีฬาสัมพันธ
- โครงการคายอาสาพัฒนา
- โครงการประกวดคอนเสริต์ สีขาว
- โครงการแบงปนน้ําใจใสใจสุขภาพ
- โครงการสูโลกอิเล็กทรอนิกส
- โครงการศิลปะนามองแดนอง
- โครงการประกวดกระทงสวยงาม
- โครงการ “ศึกษาและสืบสานวิธีการทําขนมไทย”
- โครงการสงเสริมผูมีจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและสงเสริมจริยธรรมนักศึกษาดีเดน
ผลการประเมินของคณะกรรมการ
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : ผลการดําเนินงาน : หมายเหตุ / ขอสังเกต : (ถามี) กรณีที่มีความเห็นตางจากการประเมินตนเองของสถาบัน
ขอสรุปโดยรวมองคประกอบที่ 3
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง :
1. สนับสนุนสงเสริมกิจกรรมดานการพัฒนาการ สันทนาการในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษา
2. ควบคุม ดูแล กํากับใหนักศึกษามีระเบียบวินยั ประพฤติและปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศีลธรรมอันดี
3. ชวยเหลือนักศึกษาโดยจัดสวัสดิการตาง ๆ แกนักศึกษาการพยาบาล งานขอผอนผัน
ประจําการ การลาศึกษา ตอสําหรับทหารประจําการ งานแนะแนว งานกองทุนเงิน ให
กูยืมเพื่อการศึกษา
4. จัดทําแผนงานโครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
5. สนับสนุนใหคณาจารย นักศึกษา ชุมชน ไดมีสวนรวมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทยและสิ่งแวดลอม
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จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง :
1. มีอาคารอยูหาง นักศึกษาติดตอไมสะดวก
2. มีระบบการปฏิบัติงานที่ยงั ไมทันสมัยเทาที่ควร
3. งานแตละงานมีบุคลากรไมเพียงพอเทาที่ควร
วิธีปฏิบัติทดี่ /ี นวัตกรรม (ถามี) :
1.ชวยในการเสริมสรางพุทธินิสัยแกนักศึกษาเพื่อใหนกั ศึกษาไดครบถวนในการที่จะ ชวย
พัฒนารางกายและจิตใจที่ดีงามที่พึงประสงคของสังคมตอไป
2.มีการวางแผนการปฏิบัติงานทุกครั้งเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษา
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจยั และงาน สรางสรรค
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจยั และงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของ
สถาบันและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ
2. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกีย่ วของกับการบริหารงานวิจยั และงาน
สรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง
3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตาง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจยั และ
งานสรางสรรค
4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย
5. มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจยั และงานสรางสรรคดีเดน
6. มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจยั กับองคกรภายนอกไมวาจะเปนภาครัฐ
หรือเอกชนหรืออุตสาหกรรมอยางใดอยางหนึ่งก็ได
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3 –4 ขอ
มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอ
ผลการดําเนินงาน (ขอมูลจริง/วิธีการไดมา/หมายเลขหลักฐานอางอิง):
ขอ 1 มหาวิทยาลัยมีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ตามแผนและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ โดยมีระเบียบที่เกี่ยวของกับการ
บริหารงานวิจยั เปนเครื่องมือในการดําเนินงานไดแก ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการใชจายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย (4.1-0.1-R15) ระเบียบ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยกองทุนสงเสริมงานวิจยั ของ
มหาวิทยาลัย (4.1-1.7-R15) และมีสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานเทียบเทาคณะ
รับผิดชอบการบริหารงานวิจัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัย (4.1-2.0-R15) และใน
โครงสรางของสถาบันวิจัยและพัฒนามีกลุม งานวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีที่รับผิดชอบ
การบริงานงานวิจยั (4.1-2.1-R15) การบรหารงานวิจยั ยึดนโยบายและยุทธศาสตรการ
วิจัยของชาติ พ.ศ. 2551-2553 (4.1-2.2-R15) และจุดเนนของ
มหาวิทยาลัย 3 ดาน ไดแก อาหารเพื่อสุขภาพ พลังงานทดแทน และ
แมพิมพ นอกจากนีใ้ นสวนของคณะตางๆ มีการจัดระบบการบริหารงานวิจยั ของคณะ ที่
เปนรายละเอียดตามจุดเนนของคณะ เชน คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรม
ศาสตร มีหนวยงานวิจัย ในสังกัดสํานักงานคณบดีเปนผูรบั ผิดชอบการบริหารงานวิจยั
ของคณะ ภายใตการกํากับดูแลของรองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย (4.1-1.1-R13) เพื่อให
บรรลุเปาหมายตามแผนของคณะฯและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ เชน
ประกาศนโนบายการสนับสนุนการทําวิจยั และเผยแพรผลงานวิชาการ
ประจําป 2551 (4.1-1.2-R13) และมีคูมือการประเมินผลขอเสนอการวิจัยของหนวยงาน
ภาครัฐที่เสนอของบประมาณ (4.1-1.3-R13)
ขอ 2 มหาวิทยาลัยมีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจยั
และ งานสรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง ไดแก การจัดทําเว็บไซดสถาบันวิจยั และพัฒนา
(http://www.rdi.rmutsb.ac.th/) เพื่อเปนชองทางในการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ขั้นตอนการ
เบิกจายงบประมาณ แบบฟอรม ประกาศ และบริการการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรใหแก
คณาจารยและนักวิจัยสามารถดาวน โหลดรายละเอียดและแบบฟอรม ตลอดจนตรวจสอบ
ขอเสนอโครงการวิจยั ที่ไดรบั การอนุมัติงบประมาณ และใชในการสืบคนขอมูลที่เกี่ยวกับ
งานวิจยั ได ( 4.2-0.3-R15) และในสวนงบประมาณการวิจัยปกติสามารถใชระบบการ
บริหารงานวิจยั ของ วช. คือ ระบบ NRPM (4.1-2.3-R15) ในการรับขอมูลขอเสนอ
งานวิจยั รายงานผลงานวิจยั รายงานการเบิกจายงบประมาณและรายงานความกาวหนา
โครงการวิจัย สําหรับในสวนของคณะ มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ
งานวิจยั เชน
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกีย่ วของ
กับการบริหารงานวิจยั และงานสรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง4.1-2.1-R-09
2. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่
สามารถสืบคนขอมูลงานวิจยั เพื่อการบริหารงาน วิจยั และนําไปใชประโยชนไดจริงอยาง
สรางสรรค โดยสามารถสืบคนขอมูลไดจาก http://www.bait.rmutsb.ac.th (4.1 - 06 R11) และ http://fis.rmutsb.ac.th. (4.1 -07 - R11)
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ขอ 3 มหาวิทยาลัยมี การจัดสรรงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดิน และงบประมาณ
ผลประโยชน(เงินรายได) ประจําปงบประมาณ 2551( 4.1-0.3-R04) โดย จัดตั้งกองทุน
สงเสริมงานวิจัย ทําหนาที่พจิ ารณาอนุมัติโครงการวิจัย ในดาน การจัดสรรทรัพยากร
บุคคล มหาวิทยาลัยจัดตั้งสถาบันวิจยั และพัฒนา เปนหนวยงานสนับสนุนและบริหาร
งานวิจยั และมีเว็บไซดของสถาบันวิจยั (4.1-0.3-R15)เปนแหลงคนควาขอมูลขาวสารดาน
งานวิจยั ตาง ๆ และยังสามารถเชื่อมตอกับแหลงทุนวิจยั ภายนอก
อื่นๆ เชน วช สวทช สกว วว (4.1-2.4-R15) เปนตน ในสวนของคณะตางๆ มีการ
จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนงานวิจยั ของคณะใหบรรลุภารกิจและเปาหมายที่ ตั้งไว เชน
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน
ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตาง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค โดย
การจัดสรรทรัพยากรการเงินเพื่องานวิจัยจากกองทุนสงเสริมงานวิจยั และเงินงบ
ประมาณแผนดินประจําปการศึกษา 2551 เปนเงิน 11,594,800.00 บาท (4.1-3.1-R10 ,
4.1-3.2-R10, 4.1-3.3-R10)
2. คณะวิศวฯ มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตางๆ เพื่อ
สนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค เชน ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ วาดวยการใชจา ยเงินอุดหนุนเพือ่ การวิจยั พ.ศ. 2549 (4.1-3.1-R12) คณะมี
นโยบายจัดสรรเงิน 5% จากเงินงบประมาณผลประโยชนสมทบกองทุนสงเสริม
งานวิจยั ของมหาวิทยาลัย (4.1-3.2-R12) คณะกรรมการดําเนินงานวิจยั พิจารณาคําขอ
งานวิจยั (4.1-3.3-R12) รายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนจากสถาบันประจําป
งบประมาณ 2552 (4.1-3.4-R12) รายชื่อโครงการวิจัยทีไ่ ดรับทุนอุดหนุนจากภายนอก
สถาบัน ประจําป
3. คณะศิปศาสตรไดรับการสนับสนุนเงินวิจัย จากกองทุนสงเสริมงานวิจัย ของ
มหาวิทยาลัยฯ (4.1- 3.1 – R14)และมีการใหขอมูลของแหลงเงินทุนวิจยั โดยเผยแพร
ใน web site ของคณะ (4.1- 3.2 – R14)
ขอ 4 มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย เชน โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ R&D Cluster (4.1-2.5-R15) เพื่อ ระดมความคิดของนักวิจัยและสราง
แผนการวิจัย โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจยั เพื่อเพิม่ ศักยภาพในการทําวิจยั เปนการ
จัดการประชุมสัมมนาใหความรูเพิ่มขีดความสามารถทางการวิจยั และเปดโอกาสใหไป
นําเสนอผลงานในตางประเทศ( 4.1- 1.9-R15) เชน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย คณะ
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สนับสนุนใหอาจารยไดไปฝกอบรมโดยสนับสนุนเงินในการประชุม อบรม สัมมนา มี
การสนับสนุนทางการเงินใหอาจารยไปเผยแพรงานวิจัยในประเทศ และ
ตางประเทศ ประกาศ เรื่องการพัฒนาบุคลากรดานการวิจยั (4.1-4.1-R10) คณะมี
ทรัพยากรบุคคล 78 คน (4.1-4.2-R10) มีนักวิจัยทีไ่ ดรบั การสนับสนุนเงินวิจัยจํานวน
54 คน (4.1-4.3-R10) นักวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนใหไปเผยแพรงานวิจัยทัง้ ในและ
ตางประเทศ จํานวน 15 คน (4.1-4.4-R10)
ขอ 5 มหาวิทยาลัย มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจยั ที่มีผลงานวิจยั และงาน
สรางสรรคดีเดน เชน ใหรางวัลโดยใชงบประมาณจากกองทุนสงเสริมงานวิจยั โดยการ
พิจารณาของคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการใหทนุ นักวิจัยไปนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ณ ตางประเทศ และภายในประเทศ เชน การไปนําเสนอผลงานทาง
วิชาการครั้งที่ 1 ที่จังหวัดตรัง(2.8-0.9-R15) สําหรับในสวนของคณะตางๆ มีระบบสราง
ขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัย เชน
1. คณะ ศิลปศาสตร จัดทําโครงการประกาศเกียรติคณ
ุ บุคลากรดีเดนเกีย่ วกับงานวิจัยเพื่อ
เปน ตัวอยางทีด่ ีและเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากร (4.1- 5.1 – R14 )
2. คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยก
ยองนักวิจยั ที่มผี ลงานวิจัยและงานสราง สรรคดีเดน เชน เอกสารประกาศการให
คะแนนการประเมินผลงานจากการทําวิจยั (4.1-5.1-R13) และการมอบใบประกาศและ
โลรางวัลใหกบั นักวิจัยหนาใหม ผูมีผลงานดีเดน และผูที่มีผลงานการไปนําเสนอ
งานวิจยั จํานวนมาก(4.1-5.2-R13)
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและ
ยกยองนักวิจยั ที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ดีเดน โดยมีประกาศเกียรติคุณนักวิจัย
ดีเดน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม (4.1-5.1-R10) แบบฟอรมใบนําสง
เอกสารในการเสนอชื่อผูที่สมควรไดรับการประกาศเกียรติคุณเปนนักวิจัยดีเดน คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (4.1-5.2-R10) ใบเสนอประวัติและ
ผลงานวิจัยของผูที่สมควรไดรับการเสนอชื่อใหเปนนักวิจัยดีเดนคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (4.1-5.3-R10)
ขอ 6 มหาวิทยาลัยมีนโยบายเนนการวิจยั ทองถิ่นสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดยอม(SMEs)
หาแหลงทุนหรือความรวมมือจากภายนอก เชน สภาวิจยั แหงชาติ สภา
อุตสาหกรรม องคกรทองถิ่นและภาคะรกิจ (เปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนผลักดันให
เกิดความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรณภายนอก มีการจัดขอตกลงความรวมมือ
ระหวางนักวิจยั กับองคกรภายนอก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม โดยมี
สถาบันวิจยั และพัฒนาและคณะเปนตัวกลางประสานความรวมมือเชน โครงการการ
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พัฒนาการรวมกลุมและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการพัฒนากลุมอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหาร (4.1-2.6-R 15) โครงการเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมและการเพิ่มมูลคาขาวโพด
ขาวเหนียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีนักวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตรวิจัย
รวมกับเจาพนักงานการเกษตร 6 สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา และผูนําเกษตรกร
ในอําเภอ บานแพรก อําเภอ มหาราช ( 4.1-1.9-R15 )สําหรับคณะตางๆ มีการจัดระบบ
และกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอก เชน คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือ
ระหวางนักวิจยั กับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคอุตสาหกรรม โดยการ
สงเสริมใหบุคลากรรวมมือกับหนวยงานภายนอก ตามประกาศ เรื่องการทําความรวมมือ
งานวิจยั กับหนวยงานภายนอก (4.1-6.1-R10)แจกเอกสารแหลงทุนภายในประเทศ (4.16.2-R10) แจกเอกสารแหลงทุนวิจยั ตางประเทศ (4.1-6.3-R10) สงผลใหในปการศึกษา
2551 มีโครงการวิจัยทีไ่ ดรับความรวมมือจากหนวยงานภายนอก จํานวน 3 โครงการ เปน
เงิน 1,067,500.00 บาท จากนักวิจัยจํานวน 2 คน (4.1-6.4-R10)
การประเมินตนเอง (SAR)
คะแนนการประเมินครั้งนี้ :
3
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย1 : 4 ขอ
ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง : - ตัวหาร : - ผลลัพธ (%หรือสัดสวน) : 6]
บรรลุเปาหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไมบรรลุ) : บรรลุ
เปาหมายปตอไป:รายการหลักฐานอางอิง
2.8-0.9-R15 รายงานผลการพิจารณาบทความวิจยั ที่นําเสนอในงานมหาวิทยาลัยราชมงคล
วิชาการ ครั้งที่ 1
4.1-0.1-R15 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วาดวยการใชจายเงินอุดหนุนเพื่อการ
วิจัย
4.1-0.3-R04 แจงรายการงบลงทุนและโครงการที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ 51
4.1-06-R11 ระบบฐานขอมูลงานวิจยั ของคณะบริหารธุรกิจ
(http://www.bait.rmutsb.ac.th/bait/research.php)
4.1-07-R11 ระบบฐานขอมูลงานวิจยั ของมหาวิทยาลัย (http://fis.rmutsb.ac.th.)
4.1-1.1-R13 ผังโครงสรางการบริหารงานของคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
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4.1-1.2-R13
4.1-1.3-R13
4.1-1.7-R15
4.1-1.9-R15
4.1-1.9-R15
4.1-2.0-R15
4.1-2.1-R15
4.1-2.2-R15
4.1-2.3-R15
4.1-2.4-R15
4.1-2.5-R15
4.1-2.6-R15
4.1-3.1-R10

4.1-3.1-R12
4.1-3.1-R14
4.1-3.2-R10

4.1-3.2-R12
4.1-3.2-R14
4.1-3.3-R10

ประกาศนโยบายการสนับสนุนการทําวิจัยและเผยแพรผลงานวิชาการ ประจําป
งบประมาณ 2551
คูมือการประเมินผลขอเสนอการวิจยั ของหนวยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วาดวยกองทุนสงเสริมงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย
โครงการขาวโพดขาวเหนียว
ระเบียบการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ตางประเทศ
โครงสรางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
โครงสรางการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา
นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ พ.ศ. 2551-2553
เว็บไซตระบบบริหารงานวิจยั NRPM
เว็บไซตของของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติกา R&D Cluster
โครงการการพัฒนาการรวมกลุมและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม การพัฒนากลุม
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
โครงการวิจัยงบประมาณกองทุนสงเสริมงานวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ 2551 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551) (19 เรื่อง 556,000.00
บาท)
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการใชจา ยเงิน
อุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2549
ผลการอนุมัติงบประมาณอุดหนุนจากเงินกองทุนสงเสริมงานวิจยั ปงบประมาณ
2551
โครงการวิจัย งบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ 2551 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2551) (23 เรื่อง 11,038,800.00 บาท)
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยกองทุนสงเสริม
งานวิจยั ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549
web site ของคณะฯ (www.liberalarts.rmutsb.ac.th/content.php?page=research )
โครงการวิจัยงบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ 2551 จากหนวยงาน
ภายนอก คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (1 ตุลาคม 2551 –
30 กันยายน 2551) (3 เรื่อง 1,067,500.00 บาท)
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4.1-3.3-R12
4.1-3.4-R12
4.1-3.5-R12
4.1-4.1-R10
4.1-4.2-R10
4.1-4.3-R10

4.1-4.4-R10
4.1-5.1-R10

4.1-5.1-R13
4.1-5.1-R14
4.1-5.2-R10
4.1-5.2-R13
4.1-5.3-R10

4.1-6.1-R10

4.1-6.2-R10
4.1-6.3-R10

หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการดําเนินงานวิจยั เพื่อพิจารณาโครงการวิจัย
รายชื่อโครงการวิจัยทีไ่ ดรับทุนอุดหนุนจากสถาบันประจําปงบประมาณ 2552
รายชือ่ โครงการวิจยั ทีไ่ ดรับทุนอุดหนุนจากภายนอกสถาบันประจําปงบประมาณ
2552
ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เรื่องการพัฒนา
บุคลากรดานการวิจัย
รายชื่อคณาจารยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา
2551 เฉพาะทีป่ ฏิบัติงานจริงไมนับรวมลาศึกษาตอ 69 คน
รายชื่ออาจารยและนักวิจยั ที่ไดรับทุนวิจยั หรืงานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบันจํานวน 54 คน ปฎิบัติงานจริง 51 คน ลาศึกษาตอ 3 คนประจํา
ปงบประมาณ 2551 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รายงานการเผยแพรผลงานทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร ประจําปงบประมาณ 2551 (15 คน 20 เรื่อง)
ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง การประกาศเกียรติคุณนักวิจยั ดีเดน คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เอกสารประกาศการใหคะแนนการประเมินผลงานจากการทําวิจัย
โครงการมอบเกียรติบัตรและประกาศเกียรติคุณแกบุคลากรดีเดนสายวิชาการ
และสายสนับสนุน
แบบฟอรมใบนําสงเอกสารในการเสนอชื่อผูที่สมควรไดรับการประกาศเกียรติ
คุณเปนนักวิจยั ดีเดน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เอกสารโครงการสรรหานักวิจัยดีเดนประจําป 2551
ใบเสนอประวัติและผลงานวิจัยของผูที่สมควรไดรับการเสนอชื่อใหเปนนักวิจยั
ดีเดนคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ที่นําเสนอในงาน
มหาวิทยาลัยราชมงคลวิชาการครั้งที่และ ครั้งที่ 1
ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่องการทําความรวมมืองานวิจยั กับหนวยงาน
ภายนอก
แจกเอกสารแหลงทุนวิจยั ภายในประเทศ
แจกเอกสารแหลงทุนวิจยั ตางประเทศ
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4.1-6.4-R10

4.2-0.3-R15

โครงการวิจัยงบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ 2551 จากหนวยงาน
ภายนอก คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (1 ตุลาคม 2551 –
30 กันยายน2551) (3 เรื่อง 2 คน 1,067,500.00 บาท)
เว็บไซตของสถาบันวิจยั และพัฒนา

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : ผลการดําเนินงาน : หมายเหตุ / ขอสังเกต : (ถามี) กรณีที่มีความเห็นตางจากการประเมินตนเองของสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งในวงการวิชาการและ
การนําไปใชประโยชน
2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
เชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน
3. มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน
4. มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอกสถาบันเพื่อ
การนําผลงานไปใชประโยชน
5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิ
ของงานวิจยั หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอ

ผลการดําเนินงาน (ขอมูลจริง/วิธีการไดมา/หมายเลขหลักฐานอางอิง):
ขอ 1 มหาวิทยาลัย สนับสนุนใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคออกสูสาธารณชน
เพื่อการนําไปใชประโยชน อาทิ มีการแตงคณะกรรมการประจําสถาบันวิจยั และพัฒนา
เพื่อคัดเลือกผลงานเพื่อเผย แพรและใชประโยชน(4.2-0.1-R15) มี web site ของ
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สถาบันวิจัยและพัฒนา (4.2-0.3-R15)เปนแหลงฐานขอมูลเพื่อการสืบคนและเผยแพรเพื่อ
การนําไปใช ประโยชน มีระเบียบและขั้นตอนการนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ตางประเทศ (4.1-1.9-R15)
ขอ 2 มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจยั และงานสรางสรรคที่
เชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน โดย มีการแตงตั้งคณะกรรมการวิจยั ประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนา (4.2–0.1–R15) เพื่อพิจารณากลั่นกรองผลงานวิจยั ที่มีคุณภาพ
โดยการประชุมเพื่อคัดเลือกผลงานวิจัยมาเผยแพรประชาสัมพันธ
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะห
ความรูจากงานวิจยั และงานสรางสรรคที่เชื่อถือได และรวดเร็วทันตอการใช
ประโยชน โดยมีคณะกรรมการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย (4.2-2.1-R10) และ
สงผลการพิจารณาไปสถาบันวิจยั และพัฒนา (4.2-2.2-R10)
2. คณะบริหารธุรกิจฯ มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก
งานวิจยั และงานสรางสรรคที่เชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน โดยมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการวิจยั ประจําคณะฯ เพือ่ พิจารณากลัน่ กรองผลงานวิจัยทีม่ ีคุณภาพ
โดยการประชุมเพื่อคัดเลือกผลงานวิจัยมาเผยแพรประชาสัมพันธใหบุคลากรในคณะ
บริหารธุรกิจฯ ทราบ ไดแกบทคัดยอของ อ.นนทลี บุญทัด การุณยศิริ เรื่อง การ
พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑของผลิตภัณฑชุมชนเขตสิงหบุรีที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
และนําไปใชประโยชนไดจริง โดยการติดบอรดประชาสัมพันธบทคัดยอของ
นักวิจัย แผนกวิจยั ไดกําหนดใหมกี ารประชุมคณะกรรมการวิจยั ประจําคณะฯ ซึ่งได
กําหนดไวตามแผนการปฏิบัติงานคือ ทุก ๆ 3 เดือน หรือตามวาระเรงดวน
ขอ 3 มหาวิทยาลัยมีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจยั และงานสรางสรรคไปยังผูเกีย่ วของ
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน อาทิเชน
1. เครือขายกับ 9 ราชมงคลใหมีการใหไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 (2.8-0.9R15)
2. คณะวิศวฯมีการสรางเครือขายการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งภายใน
และภายนอกคณะเชน การนําเสนอผลงานวิจัยของคณะในวารสารขาวของ
มหาวิทยาลัย (4.2-3.1-R13) การรวมเปนคณะกรรมการเครือขายการประชุมทาง
วิศวกรรมไฟฟา EECON และ EENET(4.2-3.2 -R13) Website จุลสารของคณะ
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (4.2-3.3-R13)เอกสารความรวมมือกับ
Ryerson university (4.1-6.1-R13)
3. แผนกวิจยั ฯ คณะบริหารธุรกิจฯ มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจยั และงาน
สรางสรรค โดยการที่นกั วิจยั ของคณะบริหารธุรกิจฯ ไดสงบทคัดยอเพือ่ เผยแพร
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ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 1
“ถายทอดงานวิจัยสูสังคมเพือ่ การพัฒนาอยางยั่งยืน” ระหวางวันที่ 27–29 สิงหาคม
2551 จังหวัดตรัง และการใหความรวมมือในการเก็บขอมูลวิจัยของมหาวิทยาลัยราช
ภัฎพระนครศรีอยุธยา และทําการวิจยั เกีย่ วกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลและสํานักงานเทศบาลในจังหวัดสุพรรณบุรี
(4.2 - 09 - R11) เปนการสรางเครือขายงานวิจยั รวมถึงการติดบอรดประชาสัมพันธ
บทคัดยอของนักวิจัย
ขอ 4 มหาวิทยาลัย มีนโยบายการสนับสนุนใหมีความรวมมือระหวางนักวิจยั กับองคกร
ภายนอก มหาวิทยาลัย รวมทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนได
จริง โดยมีการนําเสนอผลงานผลงานวิจยั ไปเผยแพรตอชุมชน อาทิเชน
1. คณะวิศวฯไดทําโครงการบลอกผสานรวมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย (4.2-1.0-R15)
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวาง
นักวิจัยกับองคการภายนอกสถาบันเพื่อการนําผลงานไปใชประโยชน ซึ่งในป
การศึกษา 2551 คณะไดรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอกจํานวน 3 โครงการ
(4.2-4.1-R10) มีประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่องการทําความรวมมืองานวิจยั กับ
หนวยงานภายนอก (4.2-4.2-R10)
3. คณะวิทยฯ มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการ
ภายนอกสถาบันเพื่อการนําผลงานไปใชประโยชน เชน สนับสนุนใหนักวิจัยของ
คณะทํางานวิจยั รวมกับหนวยงานภายนอก (4.2-4.1-R12)
4. คณะวิศวฯ มีนโยบายการสนับสนุนใหมีความรวมมือระหวางนักวิจยั กับองคกร
ภายนอก มหาวิทยาลัย รวมทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนได
จริง ประกาศนโยบายสนับสนุนการทําวิจยั (4.1-1.2-R13) เอกสารตอบรับเปน
กรรมการและเชิญประชุมสัมมนาวิชาการกลุม EECON และ EENET (4.2-3.2R13)
ขอ 5 มีการสนับสนุนการจดสิทธิบัตรและคุมครองงานวิจยั สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมใหแก
นักวิจัยโดยมหาวิทยาลัยมีสถาบันวิจยั และพัฒนาเปนแมงานในการ รวบรวมผลงานและ
สิ่งประดิษฐเพือ่ ขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร โดยนักวิจยั สามารถเรียนรู
ขั้นตอน วิธีการ และดาวโหลดแบบฟอรมการจดสิทธิบัตรไดที่เวบไชดของสถาบันวิจยั
และพัฒนา (4.2-1.1-R) สําหรับในระดับคณะไดมีการดําเนินงาน เชน
1. คณะเกษตรมีประกาศ เรื่องการจดสิทธิบัตร(4.2-5.1-R10)
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2. คณะวิศวฯไดประกาศนโยบายใหมกี ารจดสิทธิบัตรทางปญญา (4.1-1.2-R13) จาก
การทําวิจยั และสิ่งประดิษฐที่ไดสรางขึ้น ดังเอกสารการยื่นขอรับจดสิทธิบัตรทาง
ปญญาของอาจารยในคณะฯ (4.2-5.1-R13)
การประเมินตนเอง (SAR)
3
คะแนนการประเมินครั้งนี้ :
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย1 :
5 ขอ
ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง : - ตัวหาร : - ผลลัพธ (%หรือสัดสวน) : 5]
บรรลุเปาหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไมบรรลุ) : บรรลุ
เปาหมายปตอไป:รายการหลักฐานอางอิง
2.8-0.9-R15 รายงานผลการพิจารณาบทความวิจยั ที่นําเสนอในงานมหาวิทยาลัยราชมงคล
วิชาการ ครั้งที่ 1
4.1-1.0-R15 สงรายงานการทดสอบบล็อกประสาน
4.1-1.2-R13 นโยบายใหมีการจดสิทธิบัตรทางปญญา จากการทําวิจัยและสิ่งประดิษฐที่ไดสราง
ขึ้น
4.1-1.2-R13 ประกาศนโยบายสนับสนุนการทําวิจัย
4.1-1.9-R15 ระเบียบการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ตางประเทศ
4.1-6.1-R13 เอกสารความรวมมือกับ Ryerson university
4.2–0.1–R15 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
4.2–0.3–R15 เว็บไซตของสถาบันวิจยั และพัฒนา
4.2-0.4-R15 ขาวประชาสัมพันธบนเว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา
4.2-0.9-R15 บันทึกความรวมมือระหวางมทรส.กับ วว.
4.2-04-R11 คําสั่ง ที่ 131/2550 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการวิจยั ประจําคณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2550
4.2-05-R11 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจยั ประจําคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑
4.2-06-R11 ภาพถายบอรดประชาสัมพันธบทคัดยอของนักวิจัย
4.2-09-R11 โครงการรับประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ
องคการบริหารสวนตําบล และสํานักงานเทศบาลในจังหวัดสุพรรณบุรี
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4.2-1.0-R15
4.2-1.1-R15
4.2-2.1-R09
4.2-2.1-R10
4.2-2.1-R12
4.2-2.2-R10
4.2-3.1-R09
4.2-3.1-R13

4.2-3.2-R13
4.2-4.1-R10

4.2-4.1-R12
4.2-4.2-R10

โครงการรวมวิจัยบล็อกผสานของ วว.
เว็บไซตสถาบันวิจยั ดาวโหลดแบบฟอรมการจดสิทธิบัตร
เว็บไซต ของคณะ ขอมูลขาวสาร เอกสารสิ่งพิมพ
บันทึกขอความ เรื่องพิจารณาขอเสนอโครงการวิจยั
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานวิจยั ที่ 75/2550โดยมีหนาทีใ่ นการรวบรวม
คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค
บันทึกขอความ สงโครงการวิจัย ใหสถาบันวิจยั และพัฒนา
เอกสารการนําเสนอผลงานวิจัยของอาจารยทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
วารสารขาวของ มหาวิทยาลัย การรวมเปนคณะกรรมการเครือขาย การประชุม
ทางวิศวกรรมไฟฟา EECON และ EENET(4.2-3.2 -R13) Website จุลสารของ
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (4.2-3.3-R13)
เอกสารตอบรับเปนกรรมการและเชิญประชุมสัมมนาวิชาการกลุม EECON
และ EENET
โครงการวิจัยงบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ 2551 จากหนวยงาน
ภายนอก คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (1 ตุลาคม 2551 –
30 กันยายน 2551) (3 เรื่อง 2 คน 1,067,500.00 บาท)
รายงานการประชุมของคณะกรรมการดําเนินงานวิจยั สวนที่แสดงนโยบายของ
คณะที่สนับสนุนใหนักวิจยั ของคณะทํางานวิจยั รวมกับหนวยงานภายนอก
ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่องการทําความรวมมืองานวิจยั กับหนวยงาน
ภายนอก
ประกาศคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเรื่องการจดสิทธิบัตร

4.2-5.1-R10
4.2-5.1-R13 เอกสารการยื่นขอรับจดสิทธิบัตรทางปญญา
ผลการประเมินของคณะกรรมการ
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : ผลการดําเนินงาน : หมายเหตุ / ขอสังเกต : (ถามี) กรณีที่มีความเห็นตางจากการประเมินตนเองของสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจํา
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
เกณฑมาตรฐาน :
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1. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งทีป่ ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
2. จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ
3. จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค
4. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัยทัง้ หมด
5. จํานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ
6. (สมศ.2.2) เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสรางสรรคภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
(บาท)
7. (สมศ.2.3) เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจํา (บาท)
8. (สมศ.2.4) รอยละของอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจยั หรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจํา.................
9. (สมศ.2.5) รอยละของอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจยั หรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจํา ................
เกณฑการประเมิน :
1. เกณฑทั่วไป
คะแนน 1
อยูระหวาง 1 - 16,999.- บาท

คะแนน 2
คะแนน 3
17,000.-บาท – 24,999.- บาท มากกวาหรือเทากับ 25,000.- บาท

ผลการดําเนินงาน (ขอมูลจริง/วิธีการไดมา/หมายเลขหลักฐานอางอิง):
จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรค (ใหคิดตามปการศึกษา)
โดยจําแนก เปนเงินสนับสนุนจากสถาบัน.........
4,267,315 .บาท
และจากแหลงทุนตางๆ ภายนอกสถาบันรวมทั้งสิ้น .............. 14,485,000 .บาท
รวมทั้งสิ้น .......
187,523,145 .บาท
ท จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด (ไมนับที่ลาศึกษาตอ)…539…คน
และนักวิจยั ทีป่ ฏิบัติงานจริง (ไมนับที่ลาศึกษาตอ).......211............คน
รวมทั้งสิ้น....750.....คน
การประเมินตนเอง (SAR)
คะแนนการประเมินครั้งนี้ :
3
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย1 : มากกวาหรือเทากับ 25,000.- บาท
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ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง : 18752315.000 ตัวหาร : 537.000 ผลลัพธ (%หรือสัดสวน) :
34,920.512]
บรรลุเปาหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไมบรรลุ) : บรรลุ
เปาหมายปตอไป:รายการหลักฐานอางอิง
4.3-1.1-R15 จํานวนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยไมรวมศึกษาตอ
4.3-1.2-R15 รายชื่อนักวิจยั ประจําป 2551
4.3-1.3-R15 รายชื่อนักวิจยั
4.3-1.4-R14 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ตออาจารยประจํา
4.3-1.5-R15 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
อาจารยประจํา
4.3-1.6-R10 รายชื่ออาจารยที่ไดรับทุนภายนอก
4.3-1.7-R15 รายชื่อบุคลากรสถาบันวิจัยที่เปนนักวิจยั
4.3-1.8-R15 รายชื่อบุคลากรกองคลังที่เปนนักวิจยั
4.3-1.9-R15 รายชื่อบุคลากรกองนโยบายและแผนที่เปนนักวิจยั
ผลการประเมินของคณะกรรมการ
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : ผลการดําเนินงาน : หมายเหตุ / ขอสังเกต : (ถามี) กรณีที่มีความเห็นตางจากการประเมินตนเองของสถาบัน
-

ตัวบงชี้ที่ 4.4 รอยละของงานวิจยั และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา1 หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ และในระดับ
นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑมาตรฐาน :
1. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งทีป่ ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
2. จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ
3. จํานวนการเผยแพร ผลงานวิจยั และงานสรางสรรค
4. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัยทัง้ หมด
5. จํานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ
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6. (สมศ.2.1) รอยละของงานวิจยั และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และ/หรือนําไปใช
ประโยชนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา....
7. (สมศ.2.7*) จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสนิ ทางปญญา
หรืออนุสิทธิบัตรในรอบ 5 ปที่ผานมา .........(ชิ้นงาน)
เกณฑการประเมิน :
เกณฑทั่วไป
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 19

คะแนน 2
รอยละ 20 –รอยละ 29

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 30

ผลการดําเนินงาน (ขอมูลจริง/วิธีการไดมา/หมายเลขหลักฐานอางอิง):
จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน ทางปญญา
หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ (การเผยแพร ผลงาน 1 เรื่อง
มากกวา 1 ครั้ง ใหนับเพียงครั้งเดียว) รวมทั้งสิ้น .............53........เรื่อง
ท จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด (ไมนับที่ลาศึกษาตอ) .....527..........คน จํานวน
นักวิจัยสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัย .........0.....คน รวมทัง้ สิ้น....527...คน
\ คิดเปนรอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน ทรัพยสิน
ทางปญญาฯ เทากับ ...9.10............
การประเมินตนเอง (SAR)
1
คะแนนการประเมินครั้งนี้ :
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย1 :
รอยละ 1 - รอยละ 19
ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง : 48.000 ตัวหาร : 527.000 ผลลัพธ (%หรือสัดสวน) : 9.108]
บรรลุเปาหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไมบรรลุ) : บรรลุ
เปาหมายปตอไป:รายการหลักฐานอางอิง
4.4-1.1-R15 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยีที่มีการเผยแพรในวารสารหรือนําไป
อางอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ
4.4-1.2-R15 รายชื่อนักวิจยั ประจําป 2551
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4.4-1.3-R15

รายชื่อนักวิจยั
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯจํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร
ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสนิ ทางปญญาหรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับ
นานาชาติ (การเผยแพรผลงาน 1 เรื่อง มากกวา 1 ครั้ง ใหนับเพียงครั้งเดียว) รวมทั้งสิ้น 21 เรื่อง
4.4-2-R10
หนังสืออนุสิทธิบัตร เลขที่4390 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2551 เรื่องเครื่องรีดนมสุกร
ดวยไฟฟา ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
คณะศิลปศาสตรมีจํานวนงานวิจยั และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจด
ทะเบียนทรัพยสินหรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ (การเผยแพร
ผลงาน 1 เรื่อง มากกวา 1 ครั้ง ใหนับเพียงครั้งเดียว) รวมทั้งสิ้น... 2. เรื่อง
4.4-1.1-R14 เกียรติบัตรการนําเสนอผลงานวิจยั ดีเดน
4.4-1.2-R14 บทคัดยอ งานวิจัยการใชแผนผังความคิดเพื่อพัฒนาการเขียนตอบขอสอบแบบ
อัตนัย
4.4-1.3-R14 บทคัดยอ งานวิจัยความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพกับความพึงพอใจในงานของ
ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี
4.4-1.4- R14 ขอมูลบุคลากร คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2551
4.4-1.5-R14 ผลการอนุมัติงบประมาณอุดหนุนจากเงินกองทุนสงเสริมงานวิจยั ปงบประมาณ
2551
4.4-1.1-R14 เกียรติบัตรการนําเสนอผลงานวิจยั ดีเดน
คณะวิศวฯ ในปการศึกษา 2551 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มี
จํานวนงานวิจยั ที่ตีพิมพเผยแพรรวม 24 เรื่อง แบงเปนระดับชาติจํานวน 6 เรื่อง ระดับนานาชาติ
จํานวน 19 เรื่อง รวมทั้งสิ้น 25 เรื่อง
4.4-1.1-R13 ตารางการนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ,นานาชาติ ประจําปการศึกษา 2551
ผลการประเมินของคณะกรรมการ
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : ผลการดําเนินงาน : หมายเหตุ / ขอสังเกต : (ถามี) กรณีที่มีความเห็นตางจากการประเมินตนเองของสถาบัน
ขอสรุปโดยรวมองคประกอบที่ 4
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง : -
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จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง : วิธีปฏิบัติทดี่ /ี นวัตกรรม(ถามี) : องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ที่ 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแกสังคม
2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการทางวิชาการแกสังคมตามแผน
ที่กําหนด
3. มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม
6. มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการ
สอน หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณา
การระหวางการบริการทางวิชาการแกสังคมกับภารกิจอืน่ ๆ ของสถาบัน
เกณฑการประเมิน :
เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5-6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ
ผลการดําเนินงาน (ขอมูลจริง/วิธีการไดมา/หมายเลขหลักฐานอางอิง):
ขอ 1 มหาวิทยาลัยมีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนการดําเนินงานของการบริการแก
สังคมโดยฝายวางแผนและพัฒนา ไดจดั ทําเปนแผนปฏิบตั ิราชการของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ 2551 (5.1-1.1-R15) และมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ (5.1-1.2-R15) ในสวนระดับคณะอาทิ เชน
1. คณะวิศวฯ มีการจัดทํานโยบาย พรอมแจงนโยบายและกลยุทธบน Web siteของ
คณะฯใหภายในองคทราบ (http://eng.rmutsb.ac.th/Templates/m9-new.html) (5.11.1-R13) ตามแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคมโดยการจัดทําแผนการ
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ศึกษาระยะที่ 10 คณะวิศวฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ป 25502554 (5.1-1.2-R13) และแผนการบริการวิชาการแกสังคมของคณะฯ ของปการศึกษา
2551(5.1-1.3-R13)
2. คณะศิลปศาสตรมีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการ
บริการวิชาการแกสังคม (5.1-1.1-R14) (5.1-1.2-R14)
3. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย (5.1-1.1R10) และคณะจัดทําแผนดําเนินงานการใหบริการวิชาการในป 2551 (5.1-1.2R10)เพื่อควบคุมและติดตามโครงการที่สาขาตางๆรับผิดชอบการดําเนินการตาม
โครงการบริการวิชาการที่ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา แจงใหคณะทราบ(5.1-1.3-R10)
พรอมทั้งคณะแตงตั้งอาจารยรับผิดชอบโครงการบริการวิชาการป 2551 (5.1-1.4R10) และใหอาจารยผูรับผิดชอบเสนอโครงการตามที่ไดรบั มอบหมาย แบบฟอรม
โครงการตามตัวอยาง(5.1-1.5-R10)
ขอ 2 มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานเพื่อดําเนินการใหบริการวิชาการ
แกสังคมตามแผนที่กําหนดไว เชน คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ ประจําป
งบประมาณ 2551 (5.1-2.1-R15) คณะกรรมการดําเนินโครงการบริการวิชาการใน
โครงการพระดาบสสัญจร (5.1-2.2-R15)
1. คณะเทคโนโลการเกษตรฯ มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการ
ใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนที่กําหนด (5.1-2.1-R10) และกําหนดใหมีอาจารย
รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการตามทีไ่ ดรับจัดสรรในปงบประมาณ 2551และ2552
(5.1-2.2-R10)
2. คณะบริหารธุรกิจฯ มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการ
วิชาการแกสังคม ตามแผนที่กําหนด จากคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ที่ 1156/2551 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ ประจําป
งบประมาณ 2552 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2551
3. คณะศิลปศาสตรมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานรับผิดชอบโครงการละ
โครงการ(5.1-2.1-R14) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมภาษาเพื่ออาชีพ
(5.1-2.2-R14) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโครงการอาสาสมัครทองเที่ยวจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา(5.1-2.3-R14) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโครงการมัคคุเทศก
ทองถิ่น (5.1-2.4-R14) คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการโครงการอบรมคอมพิวเตอร
โปรแกรม Microsoft Access แกพนักงานบริษัท HONDA (5.1-2.5-R14) คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการโครงการหลักสูตรมัคคุเทศกทองถิ่น ประจําป 2552 (5.1-2.6-R14)
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ขอ 3

ขอ 4
ขอ 5

ขอ 6

ขอ 7

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโครงการผลการดําเนินโครงการบริการทางวิชาภาษาไทย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย(5.1-1.1R10) และคณะจัดทําแผนดําเนินงานการใหบริการวิชาการในป 2551 (5.1-1.2-R10)เพื่อ
ควบคุมและติดตามโครงการที่สาขาตางๆรับผิดชอบการดําเนิน การตามโครงการบริการ
วิชาการที่ทางสถาบันวิจยั และพัฒนา แจงใหคณะทราบ(5.1-1.3-R10) พรอมทั้งคณะแตงตั้ง
อาจารยรับผิดชอบโครงการบริการวิชาการป 2551 (5.1-1.4-R10) และใหอาจารย
ผูรับผิดชอบเสนอโครงการตามที่ไดรับมอบหมาย แบบฟอรมโครงการตามตัวอยาง(5.11.5-R10)
มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการบริการวิชาการ มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผลตามแผนที่กําหนด
มีการนําผลงานการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม เชนคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม มีการนําผลการประเมินโครงการบริการวิขาการแกสังคมดานการซอมแชม
บํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตรรวมกับมูลนิธิพระดาบส 5.1- 0.8-R15 ไดนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุง คณะวิทยาศาสตร มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริการวิชาการแกสังคม เชน นําผลการประเมินโครงการการจัดการของเสียจากหอง
ปฎิบัติการเคมีในสถานศึกษา (5.1–5.1–R12) ซึ่งพบวา มีขอเสนอแนะใหจัดอบรมเรื่อง
เกี่ยวกับสารเคมีที่เปนยาฆาแมลงและความคาวมปลอดภัยในครั้งตอไป ผลการประเมินได
นําไปใชโดยจัดใหมี โครงการยาฆาแมลง : การใชงาน ความเปนพิษ วิธีใชอยางปลอดภัย
วิธีการกําจัด และสิ่งควรรูอื่นๆ(Some Pesticides : their use, toxicity, handing, disposal
and alternatives) (5.1–5.2–R12) ซึ่งจะดําเนินการอบรมในเดือนสิงหาคม 2552
มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการ
เรียนการสอน เชนคณะครุศาสตรฯนําผลการออกโครงการพระดาบสมาเชื่อมโยงกับการ
เรียนการสอนในรายวิชา การปฏิบัติเครื่องยนตเล็กและจักรยานยนต รหัสวิชา 04-311110
มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและ
บูรณาการระหวางการบริการทางวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่น ๆ คณะมีการประเมินผล
สัมฤทธิ์และนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงเชื่อมดยงและบุรณาการระหวางการ
บริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่นๆ เชน คณะวิทยาศาสตรฯ มีการประเมินสัมฤทธิผล
และนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการระหวางการ
บริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่นๆ ของคณะ เชน
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การประเมินสัมฤทธิผลของโครงการบริการทางวิชาการเรื่อง โครงการการจัดการ
ของเสียจากหองปฎิบัติการเคมีในสถานศึกษา (5.1–7.1–R12) ซึ่งพบวาความรูที่ไดจาก
กิ จกรรมในโครงการสามารถนํามาบูร ณาการใหสอดคลองกับการเรียนการสอนวิชา
สารเคมีและความปลอดภัย (5.1–7.2–R12)
การประเมินสัมฤทธิผลของโครงการบริการทางวิชาการเรื่อง โครงการวันวิทยาศาสตร
สุวรรณภูมิ (5.1–7.3–R12) พบวากิจกรรมในโครงการสามารถนํามาบูรณาการใหสอดคลอง
กับงานวิจัย ซึ่งผูวิจัยใชเปนประเด็นปญหาในการทําโครงการวิจัย เรื่อง ความตระหนัก
เกี่ยวกับปญหาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (5.1–7.4–R12)
การประเมินสัมฤทธิผลของโครงการบริการทางวิชาการเรื่อง โครงการพัฒนาการ
ผลิตผลิตภัณฑที่ใชในครัวเรือน งปม. 51 (5.1–7.5–R12) พบวาผูอบรมมีขอซักถาม ความรู
เกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสมุนไพร เชน น้ํายาลางจาน เจลลางมือ สามารถเชื่อมโยงและ
บูรณาการกับงานวิจัยได ผูวิจัยใชเปนประเด็นปญหาในการทําโครงการวิจัย เรื่อง การใช
สมุนไพรในเจลลางมือชนิดไมลางน้ํา (5.1–7.6– R12) นอกจากนี้โครงการพัฒนาการผลิต
ผลิตภัณฑที่ใชในครัวเรือนยังนําไปเชื่อมโยงและบูรณาการกับการเรียนการสอนไดอีกใน
วิชาเคมีใชีวิตประจําวัน (5.1–7.7– R12)
การประเมินตนเอง (SAR)
3
คะแนนการประเมินครั้งนี้ :
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย1 :
ระดับ 7
ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง : - ตัวหาร : - ผลลัพธ (%หรือสัดสวน) : 7]
บรรลุเปาหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไมบรรลุ) : บรรลุ
เปาหมายปตอไป:
7
รายการหลักฐานอางอิง
5.1-0.9-R15 รายงานโครงการพระดาบสสัญจร
5.1-02-R11 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 1156/2551 เรื่อง การแตงตั้ง
คณะกรรมการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2552 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2551
5.1-1.1-R10 ขออนุมัติโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทําแผนพัฒนาระยะที่ 10(2550-2554)
5.1-1.1-R13 Print out หนาWeb แจงนโยบายการบริการวิชาการของคณะฯ
5.1-1.1-R14 เอกสารนโยบายคณะศิลปศาสตร
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5.1-1.1-R15

แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําป
งบประมาณ 2551
5.1-1.1-R15 โครงการสอนวิชา ปฏิบัติเครื่องยนตเล็กและจักรยานยนต รหัสวิชา 047-311-110
5.1-1.2-R10 แผนดําเนินงานโครงการบริการวิชาการประจําป 2551
5.1-1.2-R13 นโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม ตาม
การจัดทําแผนการศึกษาระยะที่ 10 คณะวิศวฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ป 2550-2554 , รายงานการประชุมคณะวิศวฯ
5.1-1.2-R14 แผนปฏิบัติงานประจําป คณะศิลปศาสตร ป 2551
5.1-1.2-R15 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2551
5.1-1.3-R10 รายชื่อโครงการบริการวิชาการประจําปงบประมาณ2551
5.1-1.3-R13 แผนการบริการวิชาการแกสังคมของคณะฯ ปการศึกษา2551
5.1-1.4-R10 รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบโครงการบริการทางวิชาการประจําป2551
5.1-1.5-R10 แบบฟอรมในการเขียนเสนอ
5.1-2.10-R14 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโครงการคายพัฒนาภาษา
5.1-2.11-R14 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมภาษาตางประเทศสําหรับ
5.1-2.1-R10 คําสั่งแตงตั้งกรรมการดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมป 2551และ 2552
5.1-2.1-R14 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมภาษาเพื่ออาชีพ
5.1-2.1-R15 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2551
5.1-2.2-R10 อาจารยผูรับผิดชอบโครงการบริการทางวิชาการปงบประมาณ 2551และ2552
5.1-2.2-R14 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโครงการอาสาสมัครทองเที่ยวจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
5.1-2.2-R15 คณะกรรมการดําเนินโครงการบริการวิชาการในโครงการพระดาบสสัญจร
5.1-2.3-R14 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโครงการมัคคุเทศกทองถิ่น
5.1-2.4-R14 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft
Access แกพนักงานบริษัท HONDA
5.1-2.5-R14 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโครงการหลักสูตรมัคคุเทศกทองถิ่น ประจําป 2552
5.1-2.6-R14 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโครงการผลการดําเนินโครงการบริการทางวิชา
ภาษาไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
5.1-2.7-R14 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมความรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
5.1-2.8-R14 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมความรูภาษาอังกฤษธุรกิจ
5.1-2.9-R14 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมความรูภาษาญีป่ ุนเพื่อการสื่อสาร
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5.1-3.1-R14
5.1-3.1-R15
5.1-3.2-R14
5.1-3.3-R14

5.1-3.4-R14
5.1-3.5-R14
5.1-4.1-R15
5.1-4.2-R15
5.1-5.1-R12
5.1-5.2-R12

5.1-7.1-R12
5.1-7.2-R12
5.1-7.3-R12
5.1-7.4-R12
5.1-7.5-R12
5.1-7.6-R12
5.1-7.7-R12
5.1-ป-R12

ประกาศคณะศิลปศาสตร หลักเกณฑและแนวทางการใหบริการวิชาการแกสังคม
ระเบียบวาดวยโครงการบริการวิชาการ
แบบฟอรมในการเขียน การจัดทําโครงการ (ของกองนโยบายและแผน)
คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 “ประเด็นการประเมินผลที่ 4.3
มาตรฐานดานการบริการวิชาการ ตัวชีว้ ัดที่ 4.3.2” สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
คําอธิบายรายละเอียดตัวชีว้ ดั ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2551 “ตัวชี้วดั ที่ 4.3.2”มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ คณะศิลปศาสตร
แจงรายการงบลงทุนและโครงการที่ไดรับจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการบริการ
วิชาการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2552
สรุปการตรวจติดตามผลการดําเนินการประจําปงบประมาณ
สรุปผลการประเมินโครงการการจัดการของเสียจากหองปฏิบัติการเคมีใน
สถานศึกษา
โครงการยาฆาแมลง : การใชงาน ความเปนพิษ วิธีใชอยางปลอดภัย วิธีการกําจัด
และสิ่งควรรูอื่นๆ(Some Pesticides : their use, toxicity, handing, disposal and
alternatives)
โครงการการจัดการของเสียจากหองปฏิบัตกิ ารเคมีในสถานศึกษา
โครงการสอน/บันทึกการสอน วิชา สารเคมีและความปลอดภัย
โครงการวิทยาศาสตรสุวรรณภูมิ
โครงการวิจัย เรื่อง ความตระหนักเกี่ยวกับปญหาของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โครงการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑที่ใชในครัวเรือน
โครงการวิจัย เรื่อง การใชสมุนไพรในเจลลางมือชนิดไมลา งน้ํา
โครงการสอน/บันทึกการสอน วิชาเคมีในชีวิตประจําวัน
เอกสารเปาหมายในรอบปการศึกษา 2551 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กําหนดเกณฑการบรรลุเปาหมาย
ตัวบงชี้ยอยที่ 5.1 ไวที่ระดับ 6)

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : -
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ผลการดําเนินงาน : หมายเหตุ / ขอสังเกต : (ถามี) กรณีที่มีความเห็นตางจากการประเมินตนเองของสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 5.2 รอยละของอาจารยประจําทีม่ ีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่
ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
เกณฑมาตรฐาน :
1. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งทีป่ ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
2. จํานวนอาจารยประจําที่มสี วนรวมในการบริการทางวิชาการแกสังคม
3. จํานวนอาจารยประจําที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการ
วิชาการ วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
4. (สมศ.3.2) รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา
เกณฑการประเมิน :
เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม
คะแนน 2
คะแนน 1
อยูระหวางรอยละ 1 - รอยละ 24 รอยละ 25 - รอยละ 34

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 35

ผลการดําเนินงาน (ขอมูลจริง/วิธีการไดมา/หมายเลขหลักฐานอางอิง):
จํานวนอาจารยประจําที่มีสว นรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา
เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ ในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ ...........288.............คน
จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด (นับที่ลาศึกษาตอ) ........570..........คน
\ คิดเปนรอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมฯ เทากับ
...50.53..
การประเมินตนเอง (SAR)
คะแนนการประเมินครั้งนี้ :
การบรรลุเปาหมาย

3
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เปาหมาย1 :
รอยละ 25 - รอยละ 34
ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง : 315.000 ตัวหาร : 570.000 ผลลัพธ (%หรือสัดสวน) : 55.263]
บรรลุเปาหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไมบรรลุ) : บรรลุ
เปาหมายปตอไป:รายการหลักฐานอางอิง
5.2-1.1-R15 รายงานสรุปขอมูลอาจารย
5.2-1.2-R15 จํานวนอาจารยที่เปนที่ปรึกษา กรรมการ
5.2-1.3-R09 จํานวนอาจารยคณะครุศาสตรฯ ที่มีสวนรวมในการใหบริการวิชาการ
5.2-1.4-R10 จํานวนอาจารยคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯที่มีสวนรวมในการใหบริการ
วิชาการ
5.2-1.5-R11 จํานวนอาจารยคณะบริหารธุรกิจฯที่มีสวนรวมในการใหบริการวิชาการ
5.2-1.6-R12 จํานวนอาจารยคณะวิทยฯทีม่ ีสวนรวมในการใหบริการวิชาการ
5.2-1.7-R13 จํานวนอาจารยคณะวิศวฯทีม่ ีสวนในการใหบริการวิชาการ (1)
5.2-1.8-R13 จํานวนอาจารยคณะวิศวฯทีม่ ีสวนในการใหบริการวิชาการ (2)
5.2-1.9-R14 จํานวนอาจารยคณะศิลปศาสตรที่มีสวนรวมในการใหบริการวิชาการ
ผลการประเมินของคณะกรรมการ
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : ผลการดําเนินงาน : หมายเหตุ / ขอสังเกต : (ถามี) กรณีที่มีความเห็นตางจากการประเมินตนเองของสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและ
นานาชาติตออาจารยประจํา
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑมาตรฐาน :
1. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งทีป่ ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
2. จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ
3. จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ
เกณฑการประเมิน :
เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม
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คะแนน 1
อยูระหวางรอยละ 1 - รอยละ 24

คะแนน 2
รอยละ 25 –รอยละ 39

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 40

ผลการดําเนินงาน (ขอมูลจริง/วิธีการไดมา/หมายเลขหลักฐานอางอิง):
ผลการดําเนินการ :
จํานวนกิจกรรม หรือ โครงการที่สถาบันไดจัดขึ้นเพื่อใหบริการทางวิชาการฯ ............173............
เรื่อง
จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด (ไมนับทีล่ าศึกษาตอ) ...........527 ........คน
คิดเปนรอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพฯ ตออาจารยประจํา เทากับ
32.83
การประเมินตนเอง (SAR)
2
คะแนนการประเมินครั้งนี้ :
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย1 :
รอยละ 25 - รอยละ 39
ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง : 173.000 ตัวหาร : 527.000 ผลลัพธ (%หรือสัดสวน) : 32.827]
บรรลุเปาหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไมบรรลุ) : บรรลุ
เปาหมายปตอไป:
รอยละ 25-รอยละ 39
รายการหลักฐานอางอิง
5.3-1.1-R15 สรุปผลจํานวนโครงการการอบรมสัมมนา/กิจกรรม ที่ใชบริการวิชาการ
5.3-1.2-R15 รายละเอียดหลักสูตรตางๆของโครงการพัฒนาอาชีพในชนบท
5.3-1.3-R15 จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษา
5.3-1.4-R10 รายชื่ออาจารยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ป
การศึกษา 2551
ผลการประเมินของคณะกรรมการ
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : ผลการดําเนินงาน : หมายเหตุ / ขอสังเกต : (ถามี) กรณีที่มีความเห็นตางจากการประเมินตนเองของสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
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เกณฑมาตรฐาน :
1. จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ
2. รอยละของผูรับบริการที่ใหคะแนนความพึงพอใจตั้งแตระดับดีขึ้นไป (กรณีสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ ใชผลสํารวจของ ก.พ.ร.) (กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใชผลการสํารวจความความพึง
พอใจเปนรายโครงการ/กิจกรรมมาคํานวณเปนภาพรวม)
3. จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการที่มีการสํารวจความพึงพอใจ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
รอยละ 65 - รอยละ 74
รอยละ 75 - รอยละ 84
มากกวาหรือเทากับรอยละ 85
ผลการดําเนินงาน (ขอมูลจริง/วิธีการไดมา/หมายเลขหลักฐานอางอิง) :
การสํารวจความพึงพอใจโดยทั่วไปจะพิจารณา 4 ประเด็นสําคัญ คือ
1. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ เทากับ....85.05........
2. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ เทากับ....85.05............
3. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก เทากับ......85.05..........
4. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ เทากับ.......85.05.........
การประเมินตนเอง (SAR)
3
คะแนนการประเมินครั้งนี้ :
เปาหมาย1 :
มากกวาหรือเทากับรอยละ 85
ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง : 0.000 ตัวหาร : 0.000 ผลลัพธ (%หรือสัดสวน) : 85.050]
บรรลุเปาหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไมบรรลุ) : บรรลุ
เปาหมายปตอไป:รายการหลักฐานอางอิง
5.4-1.1-R15 สรุปความพึงพอใจของผูรับบริการ
ผลการประเมินของคณะกรรมการ
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : ผลการดําเนินงาน : หมายเหตุ / ขอสังเกต : (ถามี) กรณีที่มีความเห็นตางจากการประเมินตนเองของสถาบัน
-
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ตัวบงชี้ที่ 5.5 จํานวนแหลงใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ (เฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม)
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑมาตรฐาน :
1. จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพระดับชาติหรือนานาชาติ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
1 –2 แหลง

คะแนน 2
3 แหลง

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ 4 แหลง

ผลการดําเนินงาน (ขอมูลจริง/วิธีการไดมา/หมายเลขหลักฐานอางอิง):
- จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพระดับชาติหรือนานาชาติ..........5...........แหลง
1.คลินิกเทคโนโลยีรับเงิรสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร
2.โครงการซอมบํารุงดูแลรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรรวมกับมูลนิธิพระดาบส
3.โครงการความรวมมือกับวิทยาลัยครูบานเกิน ประเทศสหรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4.โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ
5.ศูนยทดสอบมาตรฐานสากล microsoft office Specialist (MOS)
การประเมินตนเอง (SAR)
3
คะแนนการประเมินครั้งนี้ :
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย1 :
มากกวาหรือเทากับ 4 แหลง
ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง : 5.000 ตัวหาร : 1.000 ผลลัพธ (%หรือสัดสวน) : 5.000]
บรรลุเปาหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไมบรรลุ) : บรรลุ
เปาหมายปตอไป:รายการหลักฐานอางอิง
5.5-1.1-R15 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ
5.5-1.2-R15 คลินิกเทคโนโลยีรับเงินสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร
5.5-1.3-R15 แสดงการยืนยันรวมเปนเครือขาย
5.5-1.4-R15 โครงการซอมบํารุงดูแลรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรรวมกับมูลนิธิพระดาบส
5.5-1.5-R15 บันทึกความเขาใจมทรส.กับวิทยาลัยครูบานเกิน
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5.5-1.6-R15
5.5-1.7-R15
5.5-1.8-R12
5.5-1.9-R15

หนังสือเสนอขอทุน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตน
สุดาฯ
หนาเว็บศูนยทดสอบมาตรฐานสากล Microsoft office Specialist (MOS)
โครงการ MOS

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : ผลการดําเนินงาน : หมายเหตุ / ขอสังเกต : (ถามี) กรณีที่มีความเห็นตางจากการประเมินตนเองของสถาบัน
ขอสรุปโดยรวมองคประกอบที่ 5
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง : จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง : วิธีปฏิบัติทดี่ /ี นวัตกรรม(ถามี) : องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการกําหนดนโยบายที่ชดั เจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ
2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และมีการดําเนิน
กิจกรรมอยางตอเนื่อง
3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอืน่ ๆ
4. มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การจัดทํา
ฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม
ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนือ่ ง
5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญ และมีผลงานเปนที่
ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
6. มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานที่หรือ
เวทีแสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตาง ๆ มีความรวมมือในการใหการ
บริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตาง ๆ

- 130 -

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน (ขอมูลจริง/วิธีการไดมา/หมายเลขหลักฐานอางอิง):
ขอ 1 มหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ เชน นโยบาย
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของศูนยศิลปวัฒนธรรม (6.1-1.1-R22) และแผนการ
ดําเนินงานตามนโยบายการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยป2552 (6.1-1.2-R22)
แผนการดําเนินงานตามนโยบายการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมของมทรส ป 2551 (6.1-1.3R22) แผนการดําเนินงานตามนโยบายการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยป
2550 (6.1-1.3-R22)
ขอ 2 มหาวิทยาลัยมีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน
และมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง เชน มีการจัดทําปฏิทินในการควบคุมการจัดทํา
ตามแผน การปฏิบัติงานประจําป2551 และปฏิทินในการควบคุมการจัดทําตามแผนการ
ปฏิบัติงานประจําป 2552 ของศูนยศิลปวัฒนธรรม (6.1-2.1-R22) และมีแผนการดําเนิน
กิจกรรมอยางตอเนื่อง (6.1-1.2-R22)
ขอ 3 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอืน่ ๆ เชน มี
การบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานการวิจยั ในเรื่องของการ
วิจัยภูมิปญญาและวิถีชวี ิตไทยปในป 2551 (6.1-3.13-R22) มีการบูรณาการงานดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานการเรียนการสอนโดยจัดอบรมสอนแทรกคุณธรรม
จริยธรรมใหกบั คณาจารยและนักศึกษา(6.1-3.49-R22) และสงเสริมนักศึกษาที่มีคุณธรรม
และจริยธรรมดีเดน (6.1-3.31-R22) โครงการศูนยการเรียนรูทางดานศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรมไทย (6.1-3.1-R22)และมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานการบริการสังคมโดยจัดโครงการบริการชุมชนเปดสอน
นาฏศิลปและดนตรีไทย ระยะสั้น ภาคพิเศษ (6.1-3.50-R22)
ขอ 4 มหาวิทยาลัยมีการจัดทําฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและ
วัฒนธรรม การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง เชนมีการจัดทํา
ฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม (www.rmutsb.ac.th) มีการสรางบรรยากาศศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยการสรางบรรยากาศของพิพิธภัณฑดนตรีไทย ณ เรือนไทยเฉลิมพระ
เกียรติ(6.1-3.10-R22,6.1-4.5-R22)และไดรบั การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยาง
พอเพียงและตอเนื่องในงบประมาณรายจาย ป 2550 (6.1-4.2-R22) งบประมาณรายจายป
2551 (6.1-4.3-R22) และงบประมาณรายจายป 2552จากมหาวิทยาลัย (6.1-4.4-R22)
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ขอ 5 มหาวิทยาลัยมีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมใน ระดับชาติและนานาชาติ
มีสถานที่หรือเวทีแสดงผลงานที่วิทยาลัยครูบานเกิน ประเทศ ส.ป.ป ลาว และศูนยวัฒนธรรม
ประเทศกัมพูชา มีความรวมมือในการใหการบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคม
ในระดับตาง ๆโดยนํานักศึกษาไปเผยแพรผลงานและสรางเครือขายระดับชาติ ในประเทศ
ส.ป.ป ลาว และประเทศกัมพูชา (6.1-6.1-R22)
ขอ 6 มหาวิทยาลัยมีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญ และมี
ผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ โดยทานอาจารย ภูธร ภูมะธน ที่ปรึกษา
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม(ิ 6.1-5.1-R22)
การประเมินตนเอง (SAR)
3
คะแนนการประเมินครั้งนี้ :
เปาหมาย1 :
4
ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง : - ตัวหาร : - ผลลัพธ (%หรือสัดสวน) : 6]
บรรลุเปาหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไมบรรลุ) :
บรรลุ
เปาหมายปตอไป:
รายการหลักฐานอางอิง
6.1-1.1-R22 นโยบายการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของศูนยศิลปวัฒนธรรม
6.1-1.2-R22 แผนการดําเนินงานตามนโยบายการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมของมทรส ป2552
6.1-1.3-R22 แผนการดําเนินงานตามนโยบายการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมของมทรสป2550
6.1-1.4-R22 แผนการดําเนินงานตามนโยบายการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมของมทรส ป 2551
6.1-2.1-R22 ปฏิทินแผนการปฏิบัติงานประจําป2551 และ 2552ของศูนยศิลปวัฒนธรรม
6.1-3.1-R22 โครงการศูนยการเรียนรูทางดานศาสนาศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรมไทย.
6.1-3.10-R22 โครงการพิพิธภัณฑดนตรีไทย
6.1-3.13-R22 โครงการวิจัยภูมิปญญาและวิถีชีวิตไทยป2551
6.1-3.31-R22 โครงการสงเสริมนักศึกษาคุณธรรมจริยธรรมดีเดน
6.1-3.49-R22 โครงการอบรมสอนแทรกคุณธรรมจริยธรรม
6.1-3.50-R22 โครงการบริการชุมชนเปดสอนนาฏศิลปและดนตรีไทย ระยะสั้น ภาคพิเศษ
6.1-4.2-R22 งบประมาณรายจายป 2550
6.1-4.3-R22 งบประมาณรายจายป 2551
6.1-4.4-R22 งบประมาณรายจายป 2552
6.1-4.5-R22 รูปพิพิธภัณฑดนตรีไทย
6.1-5.1-R22 อาจารยภูธร ภูมะธน
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6.1-5.2-R22
6.1-6.1-R22

คําสั่งแตงตั้งที่ปรึกษาอาจารยภูธร ภูมะธน
โครงการเผยแพรผลงานและสรางเครือขายระดับชาติ

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : ผลการดําเนินงาน : หมายเหตุ / ขอสังเกต : (ถามี) กรณีที่มีความเห็นตางจากการประเมินตนเองของสถาบัน
ขอสรุปโดยรวมองคประกอบที่ 6
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง :
1.การดําเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีหลากหลายและตอเนื่อง
2.ผูบริหารเห็นความสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
3.ศูนยศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิอยูใ กลกับ
โบราณสถาน ซึ่งไดรับการยกยองใหเปนเมืองมรดกโลก
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง :
1.ตองวางหลักเกณฑใหนักศึกษาเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย
2.ตองสนับสนุนใหมีบุลากรทางดานเทคโนโลยีทาํ เว็บไซตเพื่อประชาสัมพันธงานของศูนย
3. ทุกคณะควรจัดโครงการที่ไดรับเงินจัดสรรไปจากศูนยศิลปวัฒนธรรมใหตรงตามไตรมาสที่
กําหนดไว
4.ทุกคณะควรจัดสงสรุปรายงานของโครงการที่ไดรับจัดสรรไปใหทันตามเวลาที่กําหนด
วิธีปฏิบัติทดี่ /ี นวัตกรรม(ถามี) :
1.มีการบูรณาการและสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม ใหเปนไปในเชิงอนุรักษ สืบสาน
และพัฒนา
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบัน
ใหแขงขันไดในระดับสากล
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน :
1. สภาสถาบันมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและนโยบายของสถาบัน
2. สภาสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันมากกวาปละ 2 ครั้ง
3. มีการประชุมกรรมการสภาสถาบันอยางต่ํารอยละ 80 ของแผน ในการประชุมแตละครั้งมี
กรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการสภาสถาบัน
อยางนอย 7 วันกอนการประชุม
4. สภาสถาบันจัดใหมีการประเมินผลงานของอธิการบดีหรือผูบริหารสูงสุดตามหลักเกณฑที่ตกลง
กันไวลวงหนา
5. สภาสถาบันมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงานโดยใชหลัก
ธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 4 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน (ขอมูลจริง/วิธีการไดมา/หมายเลขหลักฐานอางอิง):
ขอ 1 สภามหาวิทยาลัยมีสวนรวมและมีบทบาทสําคัญ ในการกําหนดทิศทางยุทธศาสตรและ
นโยบายของมหาวิทยาลัย โดยไดใหคําแนะนําพรอมทั้งใหขอสังเกตทีม่ ีนัยสําคัญ และได
รวมกันพิจารณาลงมติใหความเห็นชอบเกี่ยวกับแผนงานที่สําคัญของมหาวิทยาลัย เชน
การสรางวิสัยทัศนและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย (7.1 – 1.2-R02 หนาที่ 3) แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551 - 2554) (7.1 – 1.2-R02 หนาที่ 16) แผนงบประมาณผลประโยชน
(เงินรายได) ของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (7.1 – 1.2-R02 หนาที่ 17)
และแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2551 - 2555) (7.1 – 1.1-R02 หนาที่ 10)
ขอ 2 สภามหาวิทยาลัยติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้งดาน
การเงินและดานผลงานอยางครบถวนในการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย มากกวาป
ละ 2 ครั้ง
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1. ติดตามผลการดําเนินงานตาง ๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 รอบ 6 เดือน (7.1 – 2.1-R02 หนาที่ 8)
สรุปโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ตั้งแต พ.ศ. 2548 - 2551 (7.1 – 2.1-R02 หนาที่ 10)
รายงานสรุปแผนการรับนักศึกษาและรับไดจริง ประจําปการศึกษา 2550 - 2551 (7.1 –
2.1-R02 หนาที่ 13) และรายงานผลการติดตามความคืบหนาของการปฏิบัติตามมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2551 (7.1 – 2.3-R02 หนาที่ 4)
2. ติดตามผลการดําเนินงานดานการเงิน เชน รายงานการใชจายงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ 2551 ไตรมาสที่ 2 (7.1 – 2.1-R02 หนาที่ 5) รายงานผลการดําเนินงานและ
การใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไตรมาสที่ 3 (7.1 – 2.4-R02
หนาที่ 13)
ขอ 3 1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับวาระการประชุม เอกสาร และขอมูล ประกอบวาระ
การประชุมกอนการประชุมโดยเฉลี่ย 6.63 วัน (7.1-3.1-R02)
2. การเขาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยแตละครั้ง มีกรรมการเขารวมประชุม
โดยมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย จํานวน 11 ครั้ง เฉลี่ยรอยละ 81.09 ของจํานวน
กรรมการทั้งหมด (7.1-3.2-R02 , 7.1.-3.3-R02 )
ขอ 4 1. มีการกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลงานของอธิการบดี ครั้งที่ 1 โดยผานการ
พิจารณาของสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลวและไดมีการประเมินผลครั้งที่ 1 ตาม
หลักเกณฑที่กาํ หนดไวเรียบรอยแลว เมื่อเดือนธันวาคม 2549 (7.1-4.1-R02)
2. มีการพิจารณากําหนดแนวทางเกีย่ วกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
พรอม ทั้งกําหนดชวงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี และไดพจิ ารณาอนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง หลักเกณฑวาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2551
กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีครั้งที่ 2 เมื่ออธิการบดี
ปฏิบัติงานครบ 3 ป 6 เดือนซึ่งครบกําหนด ในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2552 จากการประชุม
สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2552 มีมติแตงตัง้ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อธิการบดี (7.1 – 4.2-R02, 7.1-4.3-R02 )
ขอ 5 สภามหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน โดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริม การบริหารงาน
โดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร เชน เปดโอกาสใหมีสวนรวม จากทุกฝายที่
เกี่ยวของ ผูมีสวนไดสวนเสียภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีการเปดเผยรายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ประวัติกรรมการทุกคน คํารับรองการปฏิบัติราชการ ป 2551
(7.1 – 5.1-R02 เว็บไซตชื่อ www.rmutsb.ac.th )
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การประเมินตนเอง (SAR)
3
คะแนนการประเมินครั้งนี้ :
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย1 :
5 ขอ
ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง : - ตัวหาร : - ผลลัพธ (%หรือสัดสวน) : 5]
บรรลุเปาหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไมบรรลุ) :
บรรลุ
เปาหมายปตอไป:
5 ขอ
รายการหลักฐานอางอิง
7.1-1.1-R02 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2551
7.1-1.2-R02 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2551
7.1-1.3-R02 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2551 (หนา 16)
7.1-1.4-R02 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2552 (หนา 11, 13)
7.1-2.1-R02 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2551
7.1-2.2-R02 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2551
7.1-2.3-R02 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2551
7.1-2.4-R02 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2551 (หนาที่ 13)
7.1-2.5-R02 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2551
7.1-2.6-R02 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2551
7.1-2.7-R02 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2551
7.1-2.8-R02 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2552
7.1-2.9-R02 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2552
7.1-2.10-R02 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2552
7.1-2.11-R02 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2552
7.1-3.1-R02 สรุปการไดรับระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2551
7.1-3.2-R02 สรุปการเขารวมประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2551
7.1-3.3-R02 หลักฐานการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
7.1-4.1-R02 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑวาดวยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2551
7.1-4.2-R02 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2552
(หนาที่ 24)
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7.1-4.3-R02
7.1-4.4-R02
7.1-5.1-R02
7.1-5.2-R02
7.1-5.3-R02

รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี ครั้งที่ 1
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
เว็บไซตของมหาวิทยาลัย (รายงานการประชุมสภาฯ) เว็บไซตชื่อ
www.rmutsb.ac.thแลวคลิกที่ สภามหาวิทยาลัย
เว็บไซตของมหาวิทยาลัย (คําสั่งสภามหาวิทยาลัย) เว็บไซตชื่อ
www.rmutsb.ac.th แลวคลิกที่ สภามหาวิทยาลัย
เว็บไซตของมหาวิทยาลัย (มติและระเบียบขอบังคับ) เว็บไซตชื่อ
www.rmutsb.ac.thแลวคลิกที่ สภามหาวิทยาลัย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : ผลการดําเนินงาน : หมายเหตุ / ขอสังเกต : (ถามี) กรณีที่มีความเห็นตางจากการประเมินตนเองของสถาบัน
-

ตัวบงชี้ที่ 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได
2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึง
ประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสว นเสีย
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับ
ในสถาบัน
4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน และดําเนินการ
ตามแผนอยางครบถวน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน (ขอมูลจริง/วิธีการไดมา/หมายเลขหลักฐานอางอิง):
ขอ 1 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบโปรงใสตรวจสอบไดโดยมีขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัยในการคัดเลือกผูบริหารหนวยงานเปนระบบชัดเจน เปดโอกาสใหผูใต
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บังคับบัญชามีสิทธิแสดงความคิดเห็น และมีสวนรวมมีคณะกรรมการคัดเลือกผูบริหาร
ระดับอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ เปดโอกาสใหผูบริหารที่เขากระบวนการสรรหาได
แสดงวิสัยทัศนในการพัฒนา องคกรและนําเขาสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลือก เชน
การสรรหาอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ สําหรับในปการศึกษา 2551 ไดดําเนินการสรรหา
อธิการบดีตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการสรรหา
อธิการบดีพ.ศ. 2552 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่1/2552 ( 7.2 – 1.1-R02 ) มี
การปรั บปรุง แก ไขขอบังคับวาดวยการสรรหาผูบริห าร เชน ขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการสรรหาผูอํานวยการ ขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการสรรหาคณบดี (7.2-1.3-R02)
ขอ 2 ผูบริหารของมหาวิทยาลัยดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะ
ผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสว นไดสว นเสียกลาวคือมหาวิทยาลัย
จัดประชุมผูบริหารทุกระดับเพื่อมอบนโยบายการบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยให
ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมในการเสนอแนะเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยดังนี้
1. มีการจัดทํากรอบการบริหารเชิงกลยุทธที่ประกอบดวยวิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธ และ
กระบวนการบริหารจัดการโดยผูบริหารของมหาวิทยาลัยเพือ่ เปนทิศทาง ในการบริหารและ
พัฒนามหาวิทยาลัย (7.2-2.9-R02)
2. มีการจัดทําระบบฐานขอมูล ดวยโปรแกรม FIS ไดแก ขอมูลรายบุคคล งานวิจัย งานบริการ
ทางวิชาการ เปนตน (7.2-2.8-R02 เว็บไซต http://fis.rmutsb.ac.th)
3. มีการแตงตัง้ บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมเปนคณะกรรมการในการบริหาร เพือ่
ประโยชนของมหาวิทยาลัยเชนคณะกรรมการบริหารการเงินคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจํามหาวิทยาลัย ( 7.2 – 2.1-R02 ) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (7.2-2.5-R02 )
คณะกรรมการจัดทําแผนแมบทดานกายภาพและสิ่งแวดลอม ( 7.2 – 2.2-R02 )
คณะกรรมการพัฒนานโยบายงานบุคลากร ( 7.2 – 2.3-R02 ) และคณะกรรมการกํากับ
นโยบายสหกิจศึกษาฯ
4. มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง เพื่อจัดทํา
รางนโยบายกําหนดแนวทางการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจัด ทํา
แผนปองกันลดความเสี่ยงเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอแนะและชี้ใหเห็นวามีแนวทางที่
พัฒนาไดดีกวาเดิม( 7.2-2.4-R02 , 7.2 – 2.6-R02 )
5. มีการสงเสริมใหบุคลากรมีพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบปฏิบัติ และมีจริยธรรม
โดยแตงตั้งคณะกรรมการกํากับติดตามการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของบุคลากรในสังกัดทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน (7.2-2.7-R02)
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ขอ 3 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการประเมินอธิการบดี ในดานศักยภาพและผล การปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑของผูบริหารที่ชัดเจน และเปนที่ยอมรับในสถาบัน เชน รายงานผลการ
ประเมินอธิการบดี โดยใชหลักเกณฑตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ วาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของอธิการบดี พ.ศ.
2551 ( 7.2 – 3.1-R02 )
ขอ 4 มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน
และดําเนินการวางแผนอยางครบถวน โดยกําหนดใหมกี ารสัมมนาผูบริหารประจําป และ
มหาวิทยาลัยสงผูบริหารเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และตางประเทศ
เชน การสงบุคลากรเขาอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับกลางของ ก.พ. เนือ่ งจากมหาวิทยาลัย
มีแผนพัฒนาศักยภาพผูบริหาร เพื่อเตรียมประเมินลงสูตําแหนงผูอํานวยการกอง
1. ตางประเทศ ( 7.2 – 4.1-R02 )
1.1 ศึกษาดูงานดานระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส (E- library) ณ ประเทศ สิงคโปร เมื่อ
วันที่ 16- 19 กรกฎาคม 2551 โดยมีอธิการบดี รองอธิการบดี ผูอํานวยการ สถาบัน /
สํานัก และผูอาํ นวยการกอง
1.2 ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการศึกษาและการวิจยั สูระดับ
สากล ณ ประเทศญี่ปุน เมื่อวันที่ 4 – 9 ตุลาคม 2551 โดยมีอธิการบดี รองอธิการบดี
คณบดี ผูอํานวยการกอง และรองคณบดี
2. ในประเทศ ( 7.2 – 4.2-R02 )
2.1 โครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของ ก.พ. สําหรับ ขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา รุนที่ 6 เมื่อวันที่ 5-21 ตุลาคม 2551 ผูเขาอบรม คือ
นักตรวจสอบภายใน
2.2 โครงการฝกอบรมนักบริหารระดับกลางของ ก.พ. สําหรับขาราชการพลเรือน
2.3 โครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของ ก.พ. สําหรับ ขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา รุนที่ 8 เมื่อวันที่ 11 – 28 มกราคม 2552 ผูเขาอบรม คือ หัวหนา
งานกองกลาง กองคลัง กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
2.4 หลักสูตรการพัฒนาผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รุนที่ 1 เมื่อ
วันที่ 21 กรกฎาคม- 29 สิงหาคม 2551 ผูเขาอบรม คือ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรฯ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ คณะวิทยาศาสตรฯ คณะครุศาสตร และผูอํานวยการ
สํานักสหกิจศึกษา
2.5 หลักสูตรการพัฒนาผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รุนที่ 2 เมื่อ
วันที่ 25 สิงหาคม- 30 กันยายน 2551 ผูเขาอบรม คือ ผูอํานวยการกองกลาง รองคณบดี
คณะวิทยาศาสตรฯ คณะศิลปศาสตร คณะบริหารธุรกิจฯ และ คณะครุศาสตรฯ

- 139 -

2.6 โครงการเสริมสรางความเขมแข็งดานการบริหารของมหาวิทยาลัยใหม หลักสูตรการ
พัฒนาผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา (นบอ.) รุนที่ 3 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน-15 สิงหาคม
2551 ผูเขาอบรม คือ คณบดีคณะศิลปะศาสตร ผูอํานวยการสถาบันวิจยั ฯ รองคณบดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ รองคณบดีคณะครุศาสตรฯ ผูอํานวยการกอง
ประชาสัมพันธ
2.7 หลักสูตรปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 51 ประจําปการศึกษา 2551- 2552 ผูเขา
อบรม คือ รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
การประเมินตนเอง (SAR)
3
คะแนนการประเมินครั้งนี้ :
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย1 :
ระดับ 4
ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง : - ตัวหาร : - ผลลัพธ (%หรือสัดสวน) : 4]
บรรลุเปาหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไมบรรลุ) :
บรรลุ
เปาหมายปตอไป:
ระดับ 4
รายการหลักฐานอางอิง
7.2-1.1-R02 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการสรรหา
อธิการบดี พ.ศ. 2552
7.2-1.2-R02 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการสรรหา
ผูอํานวยการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
7.2-1.3-R02 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการสรรหาคณบดี
พ.ศ. 2552
7.2-1.4-R02 คําสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 15/2551 แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
7.2-1.5-R02 คําสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 11/2550 แตงตั้ง
กรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
7.2-1.6-R02 คําสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 12/2550 แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ
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7.2-1.7-R02

คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 482/2551 แตงตั้ง
คณะกรรมการสงเสริม กํากับ ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน
7.2-2.1-R02 คําสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 7/2550 แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
7.2-2.2-R02 คําสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 10/2551 แตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการจัดทําผังแมบทพัฒนาที่ดินและสิ่งปลูกสราง ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
7.2-2.3-R02 คําสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 1/2551 แตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนานโยบายงานบุคลากร
7.2-2.4-R02 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 328/2550 แตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
7.2-2.5-R02 คําสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 15/2551 แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
7.2-2.6-R02 คําสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 11/2550 แตงตั้ง
กรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
7.2-2.7-R02 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 482/2551 แตงตั้งคณะกรรม
กรรสงเสริม กํากับ ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน
7.2-2.8-R02 เว็บไซต http://fis.rmutsb.ac.th
7.2-2.9-R02 วิสัยทัศน พันธกิจ และภารกิจหลัก
7.2-2.10-R02 คณะกรรมการกํากับนโยบายสหกิจศึกษาฯ
7.2-3.1-R02 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่องหลักเกณฑการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2551
7.2-4.1-R02 สรุปการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ
7.2-4.2-R02 ตารางสรุปจํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู ประเภทผูบริหาร
ผลการประเมินของคณะกรรมการ
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : ผลการดําเนินงาน : หมายเหตุ / ขอสังเกต : (ถามี) กรณีที่มีความเห็นตางจากการประเมินตนเองของสถาบัน -
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ตัวบงชี้ที่ 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุง สูองคกรแหงการเรียนรูและ
ประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสถาบันรับทราบ
2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา รอยละ 50
3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูแ ละประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100
4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรกมีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอ
แรก
ผลการดําเนินงาน (ขอมูลจริง/วิธีการไดมา/หมายเลขหลักฐานอางอิง):
ขอ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิไดมกี ารทบทวนและจัดทําแผน (7.3-1.1R16), (7.3-1.2-R16), (7.3-1.3-R16), (7.3-1.4-R16) เพื่อมุง สูองคการแหงการเรียนรูและ
ประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาชนไดรับทราบ (7.3-1.5-R16)
ขอ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีการดําเนินการตามแผนและสําเร็จตาม
เปาหมายแผนงานไมนอยกวารอยละ 50 (7.3-2.1-R16)
ขอ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีการดําเนินการตามแผนและสําเร็จตาม
เปาหมายแผนงานไมนอยกวารอยละ 100 (7.3-3.1-R16)
ขอ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการ
จัดการความรู (7.3-4.1-R16)
ขอ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการ
พัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติ (7.3-5.1-R16),
(7.3-5.2-R16) และปรับปรุงแผนการจัดการความรู
การประเมินตนเอง (SAR)
คะแนนการประเมินครั้งนี้ :

3
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การบรรลุเปาหมาย
4
เปาหมาย1 :
ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง : - ตัวหาร : - ผลลัพธ (%หรือสัดสวน) : 5]
บรรลุเปาหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไมบรรลุ) :
บรรลุ
เปาหมายปตอไป:
รายการหลักฐานอางอิง
7.3-1.1-R16 แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
7.3-1.2-R16 รายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรู(KM) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2550
7.3-1.3-R16 รายงานการประชุมคณะกรรมการการดําเนินงานแผนการจัดการความรู(KM)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
7.3-1.4-R16 แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
7.3-1.5-R16 กระดานขอมูลสื่อสารอิเล็กทรอนิกส เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู (web page)
7.3-2.1-R16 รายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรู (KM) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2551
7.3-3.1-R16 รายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรู (KM) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2551
7.3-4.1-R16 รายงานผลการติดตามประเมินความสําเร็จการจัดการความรู (KM) ปการศึกษา 2551
7.3-5.1-R16 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-doc)
7.3-5.2-R16 ระบบแจงซอมออนไลน
ผลการประเมินของคณะกรรมการ
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : ผลการดําเนินงาน : หมายเหตุ / ขอสังเกต : (ถามี) กรณีที่มีความเห็นตางจากการประเมินตนเองของสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวให
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน :
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1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิง
ประจักษ
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
...การพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศทีด่ ีใหบุคลากรทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข
4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนา
ในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน
5. การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ
6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาเพื่อใหดีขึ้น
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3ขอแรก

คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน (ขอมูลจริง/วิธีการไดมา/หมายเลขหลักฐานอางอิง):
ขอ 1 มหาวิทยาลัยมีการจัดแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม โดยการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ป (พ. ศ. 2551-2555) อยางเปนระบบโดยคํานึงถึงโครงสราง
องคกร วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาประสงค แผนงาน นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
และระบบการบริหาร งานบุคคลที่มีการบริหารจัดการอิงสมรรถนะบนพื้นฐานของทักษะ
ความรู และความสามารถ เพื่อใหเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (7.4-1.1-R05, 7.41.2-R05)
ขอ 2 มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย เพื่อวางระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลอยาง
ประสิทธิภาพ (7.4-2.1-R05 , 7.4-2.1(2)-R05) และคณะกรรมการพัฒนานโยบายงาน
บุคลากร (7.4-2.7-R5, 7.4-2.8-R05)ซึงมีกระบวนการสรรหาอยางมีลําดับขั้นตอนที่
โปรงใส ตรวจสอบได (7.4-2.4-R05) มีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
(2.7-2.2-R05 , 2.7-2.3-R05) ตามแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ป (7.4-2.5-R05 หนา 38)
สงเสริมใหมีการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากร
นั้น หนวยงานในสังกัดไดสงบุคลากรฝกอบรม สัมมนาดูงาน อยางนอยปละ 2 ครั้ง / คน
เพื่อสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน(7.4-2.6-R05)
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ขอ 3 มีระบบสวัสดิการยึดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยสวัสดิการขาราชการ (7.43.6-R05) และเสริมสรางสุขภาพที่ดี สรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และอยูอยางมีความสุข เชน บานพักขาราชการ หอพักบุคลากร สินเชื่อ
ธนาคารออมสิน(7.4-3.2-R05) ธนาคารอาคารสงเคราะห(7.4-3.1-R05) การคัดเลือก
ขาราชการพลเรือนดีเดน รางวัลมูลนิธิอนุสรณหมอมงามจิตต บุรฉัตร การขอรับ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินชวยเหลือครูอาวุโส การขอพระราชทาน
เพลิงศพ(7.4-3.4-R05) และมีแนวทางการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
มหาวิทยาลัย (7.4-3.3-R05) ประกันสังคมโครงการรวมพลังลดน้ําหนักปองกันโรค(7.43.5-R05)
ขอ 4 มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมสนับสนุนบุคลากร ใหมีโอกาสประสบความสําเร็จ และ
กาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงานทั้งวิชาการและสายสนับสนุน สงเสริมและ
สนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการเสนอผลงานเพื่อเสนอขอกําหนดตําแหนงใหสูงขึน้
(7.4-4.3-R05, 7.4-4.4-R05) และสงเสริมใหบุคลากรสายสนับสนุนดํารงตําแหนง
สูงขึ้น ตามขอบังมหาวิทยาฯวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น (7.4-4.1-R05) โดยไดดําเนินการมี
การพิจารณาเลื่อนและแตงตั้งขาราชการพลเรือนฯดํารงตําแหนงสูงขึน้ ระดับ
ประสบการณ(7.4-4.2-R05)
การประเมินตนเอง (SAR)
2
คะแนนการประเมินครั้งนี้ :
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย1 :
4
ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง : - ตัวหาร : - ผลลัพธ (%หรือสัดสวน) : 4]
บรรลุเปาหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไมบรรลุ) :
บรรลุ
เปาหมายปตอไป:
รายการหลักฐานอางอิง
7.4-1.1-R05 แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ป
7.4-1.2-R05 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4/2552 วันที่ 28 พ.ค. 52 เรื่องอนุมัติแผนพัฒนา
บุคลากรของมทร.สุวรรณภูมปิ  2552
7.4-2.1-R05 คําสั่งแตงคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
7.4-2.1(2)-R05 คําสั่งแตงคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย(เพิ่มเติม)
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7.4-2.2-R05
7.4-2.3-R05
7.4-2.4-R05
7.4-2.5-R05
7.4-2.6-R05
7.4-2.7-R05
7.4-2.8-R05
7.4-3.1-R05
7.4-3.2-R05
7.4-3.3-R05
7.4-3.4-R05
7.4-3.5-R05
7.4-3.6.R05
7.4-4.1-R05
7.4-4.2-R05
7.4-4.3-R05
7.4-4.4-R05

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
แบบประเมินลูกจางชั่วคราว
ขั้นตอนการสรรหาบุคลากร
แผนพัฒนาบุคลากรป2551-2554 (หนาที่ 38)
หนังสือใหหนวยงานสงขอมูลบุคคลที่ไดรับความรูและพัฒนาทักษะในวิชาชีพ
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนานโยบายงานบุคลากร
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนานโยบายงานบุคลากร (เพิ่มเติม)
หนังสือโครงการบาน ธอส. เพื่อที่อยูอาศัยลูกจางประจําของสวนราชการ (กสจ.)
ขอตกลงระหวางธนาคารออมสินและมหาวิทยาลัยในการใหบริการสินเชื่อ
หนังสือกองบริหารงานบุคคล เรื่องแนวทางจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
พนักงานมหาวิทยาลัย
การคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน,รางวัลมูลนิธิอนุสรณหมอมงามจิตต บุร
ฉัตร,ประกาศนียบัตรและเงินชวยเหลือครูอาวุโส ,การขอพระราชทานเพลิงศพ
หนังสือขอเชิญรวมโครงการประกันสังคมรวมพลังลดน้ําหนักปองกันโรคใน
สถานประกอบการจากโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยสวัสดิการขาราชการ
ขอบังคับ มทร.สุวรรณภูมวิ าดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง
ขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
คําสั่งที่ 189/2552 เรื่อง เลื่อนและแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถานบัน
อุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
ขอบังคับมทร.สุวรรณภูมวิ าดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตัง้ ใหบุคคล
ดํารงตําแหนง ผศ. รศ. ศ.
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : ผลการดําเนินงาน : หมายเหตุ / ขอสังเกต : (ถามี) กรณีที่มีความเห็นตางจากการประเมินตนเองของสถาบัน
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ตัวบงชี้ที่ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจยั
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล
5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล
6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผานระบบเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด
4

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 2 ขอแรก มีการดําเนินการ 2 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอ
แรก
ผลการดําเนินงาน (ขอมูลจริง/วิธีการไดมา/หมายเลขหลักฐานอางอิง):
ขอ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อ
การตัดสินใจ (7.5-1.1-R16), (7.5-1.2-R16), (7.5-1.3-R16)
ขอ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร
การเรียนการสอน และการวิจัย (7.52.2-R16) - มีการนําระบบฐานขอมูลสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส มาใชเพื่อรับ-สงเอกสารภายในมหาวิทยาลัยครอบคลุมทุกหนวยงานสาร
บรรณของมหาวิทยาลัย (7.5-2.1-R16) - มีการนําระบบฐานขอมูลงานประกันคุณภาพมา
ใช เพื่อรวบรวมขอมูลบุคลากร การเรียนการสอน การบริการทางวิชาการ การพัฒนา
บุคลากร และกิจกรรมในรอบปของแตละหนวยงาน อยางเปนระบบ (7.5-2.3-R16), (7.52.4-R16) - มีการปรับปรุงระบบฐานขอมูล นักศึกษา บุคลากร หลักสูตร เพื่อใหเปน
ปจจุบัน และสามารถนํามาใชในงานบริหาร
ขอ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีการประเมินประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของระบบฐานขอมูล โดยการกําหนดระดับสิทธิในการเขาใชงานฐานขอมูล
(7.5-3.1-R16) การปฏิบัติงานและการจัดการเอกสารแตละสวนจะถูกประเมินการจัดเก็บ
โดยเจาหนาทีผ่ ูปฏิบัติงานจะทําการสํารองขอมูลตามตารางเวลาและทดสอบขอมูล ที่
สํารองไววาสามารถนํากลับมาใชไดจริง (7.5-3.2-R16)
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ขอ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีการประเมินความพึงพอใจของผูใช
ฐานขอมูล (7.5-4.1-R16)
ขอ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มา
ปรับปรุงระบบฐานขอมูล (7.5-5.1-R16), (7.5-5.2-R16)
ขอ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบัน
ผานระบบเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่
กําหนด (7.5-6.1-R16), (7.5-6.2-R16)
การประเมินตนเอง (SAR)
3
คะแนนการประเมินครั้งนี้ :
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย1 :
6
ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง : - ตัวหาร : - ผลลัพธ (%หรือสัดสวน) : 6]
บรรลุเปาหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไมบรรลุ) :
บรรลุ
เปาหมายปตอไป:
รายการหลักฐานอางอิง
7.5-1.1-R16 แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําป
พ.ศ. 2550-2555
7.5-1.2-R16 รายชื่อผูรับผิดชอบระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร
การเงินอุดมศึกษา และระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
7.5-1.3-R16 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการบริหารจัดการ
7.5-2.1-R16 ระบบฐานขอมูลสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
7.5-2.2-R16 ระบบฐานขอมูลเพื่อรวบรวมขอมูลบุคลากร การเรียนการสอน ฯลฯ อยางเปน
ระบบ (สามารถเขาใชงานไดเฉพาะเครือขายภายในมหาวิทยาลัยฯเทานัน้ )
7.5-2.3-R16 ระบบฐานขอมูลนักศึกษา http://reg.rmutsb.ac.th
7.5-2.4-R16 ระบบฐานขอมูลบุคลากร
7.5-3.1-R16 มีการกําหนดสิทธิการเขาถึงระบบฐานขอมูลตาง ๆ เพื่อปองกันผูไมมีสิทธิเขาใชงาน
7.5-3.2-R16 รายงานการตรวจสอบระบบฐานขอมูลกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ พ.ศ. 2551
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7.5-4.1-R16
7.5-5.1-R16
7.5-5.2-R16
7.5-6.1-R16
7.5-6.2-R16

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551
ระบบฐานขอมูลเพื่อการประกันคุณภาพ
ระบบฐานขอมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และการเงิน
ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
ระบบฐานขอมูลกลาง นักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และการเงิน

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : ผลการดําเนินงาน : หมายเหตุ / ขอสังเกต : (ถามี) กรณีที่มีความเห็นตางจากการประเมินตนเองของสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบคุ คลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ
เว็บไซด นิทรรศการ
2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกนั โดยทัว่
อยางนอย 3 ชองทาง
3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาทีร่ ับผิดชอบและ
มีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม
4. มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนิน
กิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง
5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอแรก
แรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ
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ผลการดําเนินงาน (ขอมูลจริง/วิธีการไดมา/หมายเลขหลักฐานอางอิง):
ขอ 1 มหาวิทยาลัยไดมีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ
ดังนี้ จดหมายขาว จัดนิทรรศการ เว็บไซด ปายประกาศ แผนพับแนะนํามหาวิทยาลัย
(ไทย-อังกฤษ) แผนพับรับสมัครนักศึกษา สําหรับแจกกลุมเปาหมาย
ขอ 2 มหาวิทยาลัยไดเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นผานชองทาง
ที่เปดเผยและเปนที่รับรูกัน คือ กลองความคิดเห็นบริเวณหนาหองประชาสัมพันธ 7.62.1-R20แบบสอบถามความพึงพอใจในการใหบริการของประชาสัมพันธ 7.6-2.2-R20
การรับฟง ความคิดเห็นขอเสนอแนะทาง e-mail (7.6-2.3-R20) จัดประชุมรับฟงความ
คิดเห็นโครงการ (7.6-2.4-R20)
ขอ 3 มหาวิทยาลัยนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน เชน ขอมูลใน
กลองแสดงความคิดเห็น โดยมีเจาหนาที่ประชาสัมพันธแตละศูนยรับผิดชอบ การรับฟง
ความคิดเห็นทางเว็บไซด ของมหาวิทยาลัย โดยเจาหนาทีบ่ ริหารงาน
ทั่วไป เลขานุการ อธิการบดี เปนผูรับผิดชอบ และมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม คือ
การนําความคิดเห็นประชาชนไปประกอบ การบริหารงานโดยมีวิธีการแกไขขอรองเรียน
(7.6-3.1-R20) แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ (7.6-3.2-R20) การประชุมรวมกับ
ภาคประชาชนเพื่อพัฒนาชุมชน “การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ” (7.6-3.3-R20)
ขอ 4 มหาวิทยาลัยมีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชนทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ มีการ
ดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง และชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอย ปละ 2
ครั้ง มีคําสั่งแตงตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (7.6-4.1-R20) การ
ประชาสัมพันธดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม มีการประชุมสัมมนารวมกันโดยมีที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนผูใหคาํ ปรึกษา (7.6-4.2-R20)
ขอ 5 มหาวิทยาลัยไดมีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชนเปน
สวนรวม ในการตรวจสอบความกาวหนาของการดําเนินงานและผลสําเร็จในการทํางาน
ของมหาวิทยาลัย
การประเมินตนเอง (SAR)
3
คะแนนการประเมินครั้งนี้ :
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย1 :
5
ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง : - ตัวหาร : - ผลลัพธ (%หรือสัดสวน) : 5]
บรรลุเปาหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไมบรรลุ) :
บรรลุ
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เปาหมายปตอไป:

-

รายการหลักฐานอางอิง
7.6-1.1-R20 จดหมายขาวราชมงคลสุวรรณภูมิฉบับที่ 1-7 ประจําเดือนมีนาคม-ธันวาคม 2551
7.6-1.2-R20 เว็บไซด www.rmutsb.ac.th
7.6-1.3-R20 ขาวในหนังสือพิมพเดลินวิ ส บานเมือง ขาวสด และ คมชัดลึก นิตยสาร
การศึกษาอัพเกรด สรรพสาร จอบ รีแควซท
7.6-1.4-R20 จัดนิทรรศการ Road Show นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 12
และ13
7.6-1.5-R20 ปายรับสมัครนักศึกษา ปายประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ
7.6-1.6-R20 แผนพับแนะนํามหาวิทยาลัย (ไทย-อังกฤษ) แผนพับรับสมัครนักศึกษาใหม
7.6-2.1-R20 กลองความคิดเห็นบริเวณหนาหองประชาสัมพันธ
7.6-2.2-R20 แบบสอบถามความพึงพอใจในการใหบริการของประชาสัมพันธ
7.6-2.3-R20 การรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะทาง E-mail หรือเว็บไซดมหาวิทยาลัย
7.6-2.4-R20 จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นโครงการเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมและการ
เพิ่มมูลคาขาวโพดขาวเหนียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7.6-3.1-R20 วิธีการแกไขขอรองเรียน
7.6-3.2-R20 แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
7.6-3.3-R20 แบบสรุปผลรายงานการรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะทาง e-mail หรือ เว็บ
ไซด มหาวิทยาลัย
7.6-3.4-R20 การประชุมรวมกับภาคประชาชนเพื่อพัฒนาชุมชน “การเปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติราชการ
7.6-4.1-R20 คําสั่งแตงตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
7.6-4.2-R20 การประชุมสัมมนารวมกันโดยมีที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิใหคําปรึกษา
7.6-4.3-R20 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
7.6-5.1-R20 รายงานผลการดําเนินงานโครงการเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมและการเพิ่ม
มูลคาผลผลิตขาวโพดขาวเหนียว ครั้งที่ 1
7.6-5.2-R20 รายการแถลงขาว (ออนไลน) โครงการเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมและการ
เพิ่มมูลคาผลผลิตขาวโพดขาวเหนียว ครั้งที่ 2

- 151 -

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : ผลการดําเนินงาน : หมายเหตุ / ขอสังเกต : (ถามี) กรณีที่มีความเห็นตางจากการประเมินตนเองของสถาบัน
-

ตัวบงชี้ที่ 7.7 รอยละของอาจารยประจําทีไ่ ดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑมาตรฐาน :
1. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งทีป่ ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
2. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัยทัง้ หมด
3. จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจยั ) ทีไ่ ดรับรางวัล ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
4. จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจยั ) ทีไ่ ดรับรางวัล - ดานการวิจัย
5. จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจยั ) ทีไ่ ดรับรางวัล - ดานศิลปและวัฒนธรรม
6. จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจยั ) ทีไ่ ดรับรางวัล - ดานอื่นๆ
เกณฑการประเมิน :
1. เกณฑทั่วไป
คะแนน 1
รอยละ 0.1 - รอยละ 0.99

คะแนน 2
รอยละ 1 –รอยละ 1.99

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 2

ผลการดําเนินงาน (ขอมูลจริง/วิธีการไดมา/หมายเลขหลักฐานอางอิง):
ผลการดําเนินการ : ปการศึกษา 2551
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยั ที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ ใหนับรางวัลซ้ําได(A) 7 คน
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทีป่ ฏิบัติงานจริงทั้งหมด ใหนับที่ลาศึกษาตอดวย (B) 570
คน
/รอยละของจํานวนอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพฯ =
(A/B) x 100 = ..............................
= (7/570) x 100 =1.23
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การประเมินตนเอง (SAR)
2
คะแนนการประเมินครั้งนี้ :
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย1 :
รอยละ 0.1 - รอยละ 0.99
ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง : 0.000 ตัวหาร : 0.000 ผลลัพธ (%หรือสัดสวน) : รางวัลผลงานทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ
รอยละ 1.358]
บรรลุเปาหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไมบรรลุ) :
บรรลุ
เปาหมายปตอไป:
รายการหลักฐานอางอิง
7.7-1.1-R17 สําเนาบันทึกขอความ ที่ ศธ 0585.13/1100 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรม
ศาสตร
7.7-1.2-R17 สําเนาบันทึกขอความ ที่ ศธ 0585.11/1114 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
7.7-1.3-R17 สําเนาบันทึกขอความ ที่ ศธ 0585.14/0716 คณะศิลปศาสตร
7.7-1.4-R17 สําเนาบันทึกขอความ ที่ ศธ 0585.09/0715 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
ผลการประเมินของคณะกรรมการ
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : ผลการดําเนินงาน : หมายเหตุ / ขอสังเกต : (ถามี) กรณีที่มีความเห็นตางจากการประเมินตนเองของสถาบัน
-

ตัวบงชี้ที่ 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการแตงตัง้ คณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารผูบริหารระดับสูงตองมี
บทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
2. มีการวิเคราะหและระบุปจ จัยเสีย่ งที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลว
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสีย่ ง
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3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการ
ในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และการ
ดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสีย่ งที่จะเกิดขึน้ อยางเปนรูปธรรม
4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุด
ของสถาบัน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 –4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ
ผลการดําเนินงาน (ขอมูลจริง/วิธีการไดมา/หมายเลขหลักฐานอางอิง):
ขอ 1 มหาวิทยาลัยฯมีการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามคําสั่ง ที่
48/2551ลงวันที่ 17 มกราคม 2551 โดยมีรองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป เปนประธาน
กรรมการและมีคณบดี ผูอํานวยการของสถาบัน / สํานัก / กอง เปนกรรมการโดยมี
ผูอํานวยการตรวจสอบภายในเปนเลขานุการ ( 7.8-1.1-R18 )
ขอ 2 มีการวิเคราะหความเสี่ยงและระบุปจจัยเสีย่ ง ของคณะ สถาบัน สํานัก และกองเพือ่ มา
จัดทําการวิเคราะหและระบุปจจัยเสีย่ ง ที่จะสงผลกระทบตอการบริหารของ
มหาวิทยาลัย ( 7.8-2.1-R18 )
ขอ 3 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของแตละคณะ สถาบัน สํานัก และกองโดยมีการ
กําหนดมาตรการในการปฏิบัติงาน ( 7.8-3.1-R18 )
ขอ 4 มหาวิทยาลัยฯ มีการดําเนินการเชิญประชุม ( 7.8-4.1-R18 ) มีการประชุมคณะกรรมการ
เพื่อนําแผนบริหารความเสี่ยงถายทอดสูคณะ สถาบัน สํานัก กอง นําไปปฏิบัติในดาน
ของการบริหารความเสี่ยงตามแผน ( 7.8-4.2-R18 )
ขอ 5 มหาวิทยาลัยฯ มีการนําผลการดําเนินงานความเสี่ยงของหนวยงานมาทําการสรุป กําหนด
แนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงที่จะใชในการดําเนินการ
ในปตอไป ( 7.8-5.1-R18 )
การประเมินตนเอง (SAR)
คะแนนการประเมินครั้งนี้ :
การบรรลุเปาหมาย

3

- 154 -

เปาหมาย1 :
5
ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง : - ตัวหาร : - ผลลัพธ (%หรือสัดสวน) : 5]
บรรลุเปาหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไมบรรลุ) :
บรรลุ
เปาหมายปตอไป:
รายการหลักฐานอางอิง
7.8-1.1-R18 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 (17 มกราคม 2551)
7.8-2.1-R18 ความเสี่ยงของแตละหนวยงาน
7.8-3.1-R18 แผนบริหารความเสี่ยง
7.8-4.1-R18 เอกสารเชิญประชุม
7.8-4.2-R18 รายงานผลการประชุม
7.8-5.1-R18 เสนอใหลงนามตามรายงานการควบคุมภายในขอ 6 สรุปผลการบริหารความเสี่ยง
7.8-5.2-R18 สรุปผลการบริหารความเสี่ยง
ผลการประเมินของคณะกรรมการ
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : ผลการดําเนินงาน : หมายเหตุ / ขอสังเกต : (ถามี) กรณีที่มีความเห็นตางจากการประเมินตนเองของสถาบัน
-

ตัวบงชี้ที่ 7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชีแ้ ละเปาหมายของระดับองคกรสูระดับ
บุคคล
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน
3. มีการกําหนดตัวบงชีแ้ ละเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน
4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงค
ของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็น
ยุทธศาสตรของสถาบัน
5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเทา
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชีแ้ ละเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหาร
ระดับตาง ๆ
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7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 7 ขอ
แรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน (ขอมูลจริง/วิธีการไดมา/หมายเลขหลักฐานอางอิง):
ขอ 1 มหาวิทยาลัยฯ มีการกําหนดแนวทางในการประเมินผลหนวยงาน โดยประเมินผลจากการ
รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการและการใชจายงบประมาณของหนวยงานตางๆ ใน
ความรับผิดชอบ เกณฑการใหคะแนนตามตัวบงชี้และเปาหมายทีก่ ําหนดไวในแผนการ
ปฏิบัติราชการประจําปและแบบจัดทําแผน รายงานผลประจําปงบประมาณ 2551
ขอ 2 มหาวิทยาลัยฯ มีแผนงานการประเมินผลภายในมหาวิทยาลัย โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ ภายใน 2 สัปดาห หลังสิ้นไตรมาสทุกไตรมาส
ขอ 3 มหาวิทยาลัยฯ มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายของหนวยงานตามพันธกิจ แผนกลยุทธ
เปาหมาย ระบบการดําเนินงานและแผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยทีช่ ัดเจน
ขอ 4 มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดทํา Strategy Map ของมหาวิทยาลัย ซึ่งครอบคลุมการกําหนดกล
ยุทธ มาตรการที่ทุกหนวยงานรับผิดชอบ โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็น
ยุทธศาสตร/กลยุทธที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบของหนวยงานใหเชือ่ มโยงกับ
เปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
ขอ 5 ผูบริหารระดับสูงและผูที่เกี่ยวของ ไดมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ แผนกล
ยุทธ เปาหมาย โดยมีการลงนามในคํารับรองระหวางผูบริหารระดับสถาบันกับผูบริหาร
ระดับคณะ
ขอ 6 มหาวิทยาลัยฯ มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํา
รับรองของมหาวิทยาลัยและระดับคณะ โดยผูบริหารที่เปนผูกํากับดูแลตัวชี้วดั ไดมี
โอกาสชี้แจงภาระงานที่เกีย่ วของกับหัวหนาหนวยงานทุกระดับ และมอบหมาย
ผูรับผิดชอบในตัวชีว้ ัดตางๆ ใหชัดเจน
ขอ 7 มหาวิทยาลัยฯ มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ ดั เปรียบเทียบกับผลการ
ดําเนินงานที่ทาํ ไดจริงในปงบประมาณที่ผา นมา และนําเสนอผลการประเมินเขาที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ปละ 2 ครั้ง
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การประเมินตนเอง (SAR)
2
คะแนนการประเมินครั้งนี้ :
เปาหมาย1 :
ระดับ 5
ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง : - ตัวหาร : - ผลลัพธ (%หรือสัดสวน) : 7]
บรรลุเปาหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไมบรรลุ) :
บรรลุ
เปาหมายปตอไป:
รายการหลักฐานอางอิง
1.1-3.1-R04 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
1.1-4.1-R04(1) แบบจัดทําแผนรายงานผลประจําปงบประมาณ 2551 (ประทับตราสํานักงบประมาณ)
1.1-5.1-R04(1) รายงานสถานะการใชจายงบประมาณDGEN (GF)
1.1-5.2-R04(1) แบบจัดทําแผนรายงานผลฯประจําปงบประมาณ2551ไตรมาส1
1.1-5.2-R04(1) รายงานสรุปผลการดําเนินงานและการใชจา ยงบประมาณป2551สิ้นไตรมาส1
1.1-5.2-R04(2) แบบจัดทําแผนรายงานผลฯประจําปงบประมาณ2551ไตรมาส2
1.1-5.2-R04(2) รายงานสรุปผลการดําเนินงานและการใชจา ยงบประมาณ ป 2551 สิ้นไตรมาส 2
1.1-5.2-R04(3) แบบจัดทําแผนรายงานผลฯประจําปงบประมาณ2551 ไตรมาส 3
1.1-5.2-R04(3) รายงานสรุปผลการดําเนินงานและการใชจา ยงบประมาณ ป 2551 สิ้นไตรมาส 3
1.1-5.2-R04(4) แบบจัดทําแผนรายงานผลฯประจําปงบประมาณ2551 ไตรมาส 4
1.1-5.2-R04(4) รายงานสรุปผลการดําเนินงานและการใชจา ยงบประมาณ ป 2551 สิ้นไตรมาส 4
1.1-5.3-R04(1) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5-2551 หนา 5
1.1-5.3-R04(2) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8-2551 หนา 13
1.1-5.3-R04(3) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10-2551 หนา 8-1
1.1-5.3-R04(3) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11-2551 หนา 8-11
1.1-6.3-R04 Strategy Map การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1.1-7.1-R04 สรุปผลการทบทวนผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรจัดสรรแผนงบประมาณ ฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
1.1-7.2-R04 สรุปผลการทบทวนผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรจัดสรรแผนงบประมาณฯ
ประจําปงบประมาณ 2552
7.9-1.1-R04 เอกสารการติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการและการใชจายงบประมาณ
7.9-1.1-R04 เอกสารการลงนามในคํารับรองระหวางอธิการบดีกับผูบริหารระดับคณะ
7.9-6.1-R04 การชี้แจงภาระงานและงบประมาณที่ไดรับจัดสรรใหหนวยงานผูรับผิดชอบ
ทราบตามแผนปฏิบัติราชการใน www.rmutsb.ac.th
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ผลการประเมินของคณะกรรมการ
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : ผลการดําเนินงาน : หมายเหตุ / ขอสังเกต : (ถามี) กรณีที่มีความเห็นตางจากการประเมินตนเองของสถาบัน ขอสรุปโดยรวมองคประกอบที่ 7
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง :
จุดแข็ง :
1. มีวิสัยทัศนและแผนกลยุทธสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
2. ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
3. เปนองคกรแหงการเรียนรูร วมกัน
4. ผูบริหารทุกระดับมีภาวะผูนํา
5. มีความรวมมือของบุคลากรในทุกระดับ
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง :
จุดที่ควรพัฒนา :
การจัดภาระงานของอาจารยสายวิชาการที่ ลงมาปฏิบัตงิ านในสายสนับสนุน บางครั้งเมื่อมี
การประชุมในสวนงานที่รับผิดชอบ แตเมือ่ ถึงการปฏิบัติสายสนับสนุนจะเปนผูปฏิบัติ แต
หลักการทํางานผูปฏิบัติงานจริงจะไมคอยทราบ ทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหรืองานที่
ออกมาไมเปนไปตามเปาหมายที่ กําหนดไว
วิธีปฏิบัติทดี่ /ี นวัตกรรม(ถามี) : องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได
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3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและ
วิเคราะหสถานะทางการเงิน
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจา ย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงขององคการอยางตอเนื่อง
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 –6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ
ผลการดําเนินงาน (ขอมูลจริง/วิธีการไดมา/หมายเลขหลักฐานอางอิง):
ขอ 1 มหาวิทยาลัยฯ มีแผนกลยุทธทางการเงินทีส่ อดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ให
เปนไปตามเปาหมายของแผนกลยุทธ
ขอ 2 มหาวิทยาลัยฯ มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรรและการวาง
แผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได โดยมีคณะกรรมการจัดทําคํา
เสนอของบประมาณรายจายประจําป ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณประจําป จัดหา
ทรัพยากรทางดานการเงิน พิจารณาจัดสรรงบประมาณทีไ่ ดรับประจําป ใหเปนไปตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย มีการรายงานสรุปการติดตามการใชจายเงินรายไตรมาสให
เปนไปตามแผนการใชจายเงินในที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
ขอ 3 มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินทีผ่ ูบริหารสามารถนําไปใชในการ
ตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงิน โดยใชการรายงานจากฐานขอมูลทางการเงิน
และขอมูลการรายงานการใชจายงบประมาณในระบบ GFMIS ในปงบประมาณ
พ.ศ.2551
ขอ 4 มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง โดย
จัดทํารายงานการเงินตามระเบียบของทางราชการทุกเดือน เชน รายงบประมาณเงิน
ผลประโยชน (เงินรายได) งบกระแสเงินสด งบกระแสรายวัน และรายงานแสดง
สถานะการใชจายงบประมาณจากฐานขอมูลในระบบ GFMIS
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ขอ 5 มหาวิทยาลัยฯ มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจา ย และวิเคราะห
สถานะทางการเงินและความมั่นคงขององคการอยางตอเนื่อง เชน การรายงานตนทุนตอ
หนวย, รายงานสรุปผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ป 2551 เสนอเขาที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ขอ 6 มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภาย ในระดับกอง เพื่อทําหนาที่ตรวจ
ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่ติดตามการใชจายเงินของหนวยงานใหเปนไปตาม
ระเบียบ, ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐและรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ของหนวยงานใหทางมหาวิทยาลัยไดรับทราบ
ขอ 7 ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชจายเงินใหเปนไปตามเปาหมายและนําขอมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
การประเมินตนเอง (SAR)
3
คะแนนการประเมินครั้งนี้ :
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย1 :
ระดับ 7
ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง : - ตัวหาร : - ผลลัพธ (%หรือสัดสวน) : 7]
บรรลุเปาหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไมบรรลุ) :
บรรลุ
เปาหมายปตอไป:
รายการหลักฐานอางอิง
1.1-3.1-R04 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
1.1-5.1-R04(1) รายงานสถานะการใชจายงบประมาณ DGEN (GF)
1.1-5.3-R04(1) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5-2551 หนา 5,11
1.1-5.3-R04(2) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8-2551 หนา 13
1.1-5.3-R04(3) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10-2551 หนา 8-11
8.1-2.1-R04 เอกสารการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 และเงิน
ผลประโยชน ประจําปงบประมาณ 2551 มทรส.
8.1-2.2-R04 คูมือการจัดทําคําเสนอของบประมาณรายจายประจําป 2551และเงินผลประโยชน
ฯ
8.1-2.3-R04 เอกสารงบประมาณเงินผลประโยชน การจัดสรรงบประมาณงบประมาณ 2551
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8.1-2.4-R04
8.1-2.5-R04(1)
8.1-2.6-R04(2)
8.1-2.7-R04(3)
8.1-3.1-R03
8.1-3.1-R03
8.1-3.2-R03
8.1-3.3-R04(1)
8.1-5.1-R04
8.1-5.2-R04(1)
8.1-5.2-R04(2)
8.1-5.2-R04(3)
8.1-6.2-R04

การชี้แจงภาระงานและงบประมาณที่ไดรับจัดสรรใหหนวยงานผูรับผิดชอบ
ทราบตามแผนปฏิบัติราชการ ใน www.rmutsb.ac.th
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5-2551 หนา 5
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8-2551 หนา 13
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10-2551 หนา 8-11
เอกสารงบประมาณเงินผลประโยชน (เงินรายได)
เอกสารงบประมาณเงินผลประโยชน (เงินรายได)
ทะเบียนคุมรายรับรายจาย ประจําป 2551
รายงานสถานะการใชจายงบประมาณ DGEN (GF)
เอกสารการรายงานตนทุนตอหนวย
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5-2551 หนา 5,11
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8-2551 หนา 13
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10-2551 หนา 8-11
รายงานการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ 2551

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : ผลการดําเนินงาน : หมายเหตุ / ขอสังเกต : (ถามี) กรณีที่มีความเห็นตางจากการประเมินตนเองของสถาบัน
-

ตัวบงชี้ที่ 8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของสถาบัน
2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน
3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในสถาบัน
4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน
5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 3ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก
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ผลการดําเนินงาน (ขอมูลจริง/วิธีการไดมา/หมายเลขหลักฐานอางอิง):
ขอ 1 มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรของสถาบันโดยมีคําสัง่
แตงตั้ง
1.1 คณะดําเนินการจัดทําผังแมบทพัฒนาที่ดินและสิ่งปลูกสรางของมหาวิทยาลัย มีหนาที่
กําหนดนโยบายการใชประโยชนของที่ดิน และสิ่งปลูกสรางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ และจัดทําผังแมบทพัฒนาที่ดินและสิ่งปลูกสรางภายในมหาวิทยาลัย
ใหเกิดประโยชนสูงสุดมีอาํ นาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการและติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของฝายตางๆ
ตามคําสั่งที่ 008 / 2550 ลงวันที่ 5 ต.ค. 50 ( ดู 8.2 – 1.1 – R 21 )
ตามคําสั่งที่ 004 / 2551 ลงวันที่ 24 เม.ย. 51 ( ดู 8.2 – 1.2 – R21 )
ตามคําสั่งที่ 001 / 2551 ลงวันที่ 4 ก.พ. 51 ( ดู 8.2 – 1.3 – R21 )
ตามคําสั่งที่ 010 / 2551 ลงวันที่ 7 ต.ค. 51 ( ดู 8.2 – 1.4 – R 21 )
1.2 คณะกรรมการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรของสถาบัน
ตามคําสั่งที่ พิเศษ / 2550 ลงวันที่ 20 มี.ค. 50 ( ดู 8.2 – 1.5 – R21 )
1.3 คณะกรรมการดําเนินการจัดทําและควบคุมดูแลมาตรการประเมินพลังงาน
ตามคําสั่งที่ 493 / 2551 ลงวันที่ 30 พ.ค. 51 ( ดู 8.2 – 1.6 – R21 )
ขอ 2 มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน โดยคณะกรรมการแตละ
คําสั่งมีการประชุมรวมกัน เชน รายงานการประชุมผังแมบทพัฒนาทีด่ ินและสิ่งปลูก
สรางของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 / 2551 ลงวันที่ 18 ม.ค. 2551 ( ดู 8.2 - 2.1 - R21 )
ครั้งที่ 4 /2551 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2551 ( ดู 8.2 - 2.2 - R21 ) ครั้งที่ 5 / 2551 ลง
วันที่ 18 ส.ค. 2551 ( ดู 8.2 - 2.3 R21) ครั้งที่ 6 / 2551 ลงวันที่ 17 ธ.ค. 2551 ( ดู
8.2 - 2.4 - R21 ) รายงานการประชุม การวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรของสถาบัน
ครั้งที่ 1 / 2551 ลงวันที่ 22 มี.ค. 2551 ( ดู 8.2 - 2.5 - R21) ครั้งที่ 2 / 2551 ลง
วันที่ 4 มิ.ย. 2551 ( ดู 8.2 - 2.6 - R 21 )
ขอ 3 มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในสถาบัน จัดทําแผนการใชทรัพยากรรวม
กับหนวยงานภายในภายนอก (ดู 8.2-3.1-R21) แผนการใชอาคารสถานที่ (ดู 8.2-3.2R22)
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องมาตรการประหยัดพลังงานและคาสาธารณูปโภคลงวันที่ 4
มิถุนายน 2551 (ดู 8.2-3.3-R21) แผนปฏิบตั ิการประหยัดพลังงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิประจําปงบประมาณ 2551 (ดู 8.2-3.4R21) การใชหองเรียน,หอง
ปฏิบัติ,หอประชุม,หองประชุม (ดู 8.2-3.5R21) การใชรถยนตราชการ (ดู 8.2-3.6-R21)
แบบประเมินความพึงพอใจ (ดู 8.2-3.7-R21)
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ขอ 4 มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอืน่ นอกสถาบัน จัดทําแผนการใชทรัพยากร
รวมกับหนวยงานภายในภายนอก (ดู 8-2-4.1-R21) การขอใชสถานที่จากหนวยงานอื่น ๆ
ภายนอกสถาบัน (ดู 8.2-4.2-R21)
ขอ 5 มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น การรับรอง
ผลการดําเนินงานและหลักฐานประกอบรายตัวชีว้ ัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการรอบ
12 เดือน ป 2551 (ดู 8.2-5.1-R21)
การประเมินตนเอง (SAR)
3
คะแนนการประเมินครั้งนี้ :
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย1 :
5
ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง : - ตัวหาร : - ผลลัพธ (%หรือสัดสวน) : 5]
บรรลุเปาหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไมบรรลุ) :
บรรลุ
เปาหมายปตอไป:
รายการหลักฐานอางอิง
8.2-1.1-R21 คําสั่งที่ 008/2550 ลงวันที่ 5 ต.ค. 2550
8.2-1.2-R21 คําสั่งที่ 004/2551 ลงวันที่ 24 เม.ย. 2551
8.2-1.3-R21 คําสั่งที่ 001/2551 ลงวันที่ 4 ก.พ. 2551
8.2-1.4-R21 คําสั่งที่ 010/2551 ลงวันที่ 7 ต.ค. 2551
8.2-1.5-R21 คําสั่งที่ พิเศษ/2550 ลงวันที่ 20 มี.ค. 2550
8.2-1.6-R21 คําสั่งที่ 493/2551 ลงวันที่ 30 พ.ค. 2551
8.2-2.1-R21 รายงานประชุม ครั้งที่ 3 / 2551 ลงวันที่ 18 ม.ค. 2551
8.2-2.2-R21 รายงานประชุม ครั้งที่ 4 / 2551 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2551
8.2-2.3-R21 รายงานประชุม ครั้งที่ 5 / 2551 ลงวันที่ 18 ส.ค. 2551
8.2-2.4-R21 รายงานประชุม ครั้งที่ 6 / 2551 ลงวันที่ 17 ธ.ค. 2551
8.2-2.5-R21 รายงานประชุม ครั้งที่ 1 / 2551 ลงวันที่ 22 มี.ค. 2551
8.2-2.6-R21 รายงานประชุม ครั้งที่ 2 / 2551 ลงวันที่ 4 มิ.ย. 2551
8.2-3.1-R21 เอกสารการจัดทําแผนทรัพยากรรวมกัน
8.2-3.2-R21 เอกสารแผนการใชอาคารสถานที่
8.2-3.3-R21 เอกสารประกาศมหาวิทยาลัยฯ
8.2-3.4-R21 เอกสารแผนปฏิบัติการประหยัดพลังงานฯ
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8.2-3.5-R21
8.2-3.6-R21
8.2-3.7-R21
8.2-4.1-R21
8.2-4.2-R21
8.2-5.1-R21

เอกสารการใชหองเรียนฯ
เอกสารการใชรถยนตราชการ
เอกสารแบบประเมินความพึงพอใจ
แผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอืน่
เอกสารการขอใชสถานที่จากหนวยงานอืน่ ภายนอกสถาบัน
เอกสารรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชีว้ ัด)

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : ผลการดําเนินงาน : หมายเหตุ / ขอสังเกต : (ถามี) กรณีที่มีความเห็นตางจากการประเมินตนเองของสถาบัน
ขอสรุปโดยรวมองคประกอบที่ 8
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง : จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง : วิธีปฏิบัติทดี่ /ี นวัตกรรม(ถามี) :
มีการจัดทําฐานขอมูลทางการเงินที่มีประสิทธิภาพในดานการวิเคราะหสถานะทาง
การเงิน เพื่อใหผูบริหารนําไปใชในการตัดสินใจ
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ
สถาบัน
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบ ริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน
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3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปทมี่ ีการ
ติดตาม)
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใชรวมกันทั้ง
ระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก
ผลการดําเนินงาน (ขอมูลจริง/วิธีการไดมา/หมายเลขหลักฐานอางอิง):
ขอ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มี QA RMUTSB เปนระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยสํานักคุณภาพการศึกษา ไดจัดทําโครงการ (9.1-1.1-R23) ประชุม
รางพิจารณาคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (9.1-1.3-R23) (9.1-1.2-R23)เพื่อใหมหาวิทยาลัยไดมีแนว
ทางการปฏิบัติที่ชัดเจน (9.1-1.4-R23) และมีการแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินงาน
ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย (9.3-1.9-R23) และโครงการฝกอบรมผูประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อการขยายผล (หลักสูตรที่ 3) (9.1-1.6-R23)เพื่อ
ทบทวนระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษาและเหมาะสมกับเอกลักษณของสถาบัน และมีการจัดทําแผนปฏิบัติงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการพัฒนาของสถาบัน (9.1-1.5-R23)
ขอ 2 มหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพ (9.1-2.1-R23) และใหความสําคัญ
เรื่องการประกันคุณภาพ จากคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน
โดยอนุมัตใิ หจัดตั้ง "สํานักประกันคุณภาพการศึกษา" เปนหนวยงานเทียบเทาระดับกอง
ภายในสํานักงานอธิการบดี และใหเปลีย่ นชือ่ เปน "สํานักคุณภาพการศึกษา" (9.1-2.2-R 23)
ุ ภาพ ที่สอดคลองกับมาตรฐาน
ขอ 3 มหาวิทยาลัยมีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชีแ้ ละเกณฑคณ
ของสกอ.และสมศ. ตามเอกสารเปาหมายคุณภาพ (9.1-3.1-R23) ซึ่งมีการปรับมาตรฐาน
ของหนวยงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของทั้ง สกอ.และ สมศ. (9.1-3.2-R23)
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ขอ 4 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดานระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามหลัก PDCA โดยได
มีการรายงานการประเมินตนเองทุกปอยางตอเนื่อง ทบทวนระบบการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย และมีการปรับเปลี่ยนระบบใหมีความเหมาะสม ตั้งแตแรกตั้งมหาวิทยาลัย
ไดครบ 1 ป ใน พ.ศ. 2549 (9.1-4.1-R23) พ.ศ. 2550 (9.1-4.2-R23) จนถึงปจจุบัน (9.14.4-R23 , 9.1-4.5-R23) ไดมปี ระชุมทบทวน (9.1-4.3-R23) และมีการตรวจประเมินรอบ
6 เดือนดวย (9.1-4.6-R23)
ขอ 5 มหาวิทยาลัยมีการนําผลการประเมินการประกันคุณภาพทั้งจากสกอ.และสมศ.เสนอเขาสู
สภามหาวิทยาลัยและมีการนําผลการประเมินมาจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ที่ระบุโครงการตามตัวบงชี้ที่ควรไดรับการพัฒนา (9.1-5.5-R23) โดย
ผานการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย อยางรอบคอบและใหคําแนะนําที่มีนัยสําคัญ ดัง
มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2551 (9.1-5.6-R23) และครั้งที่ 3/2551 (9.1-5.1-R23)
นอกจากนีใ้ นระดับหนวยงาน ไดมกี ารปรับปรุงการดําเนินงาน เชน สํานักคุณภาพการศึกษา
จัดทําแผนปฏิบัติงานอยางเปนมีระบบยิ่งขึ้น (9.1-5.2-R23 ) รวมทั้งในสวนของคณะไดมี
การนําผลมาปรับปรุงในสวนของแผนการพัฒนาคุณภาพ เชน ทิศทางการพัฒนาของคณะ
บริหารฯ (9.1-5.3-R11) แผนพัฒนาฯของคณะวิทยาศาสตร (9.1-5.4-R12)
ขอ 6 มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
เชน เว็บฐานขอมูลโดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (9.1-6.1-R23) เว็บ
งานประกันของคณะวิศวกรรมศาสตรฯ (9.1-6.2-R13)
การประเมินตนเอง (SAR)
3
คะแนนการประเมินครั้งนี้ :
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย1 :
ระดับ 7
ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง : - ตัวหาร : - ผลลัพธ (%หรือสัดสวน) : 6]
บรรลุเปาหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไมบรรลุ) :
ไมบรรลุ
ระดับ 7
เปาหมายปตอไป:
รายการหลักฐานอางอิง
9.1-1.1-R23 โครงการประชุมรางพิจารณาคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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9.1-1.2-R23

9.1-1.3-R23
9.1-1.4-R23
9.1-1.5-R23
9.1-1.6-R23
9.1-1.7-R23
9.1-1.8-R23
9.1-1.9-R23
9.1-2.1-R23
9.1-2.2-R23
9.1-3.1-R23
9.1-3.2-R23
9.1-4.1-R23
9.1-4.2-R23
9.1-4.3-R23

9.1-4.4-R23
9.1-4.5-R23
9.1-4.6-R23
9.1-5.1-R23
9.1-5.2-R23
9.1-5.3-R11
9.1-5.4-R12

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการประชุมพิจารณารางคูมือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ
เอกสารลงนามรวมประชุมโครงการประชุมพิจารณารางคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เอกสารคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รายงานการประชุมพิจารณารางคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โครงการฝกอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อการขยายผล
(หลักสูตร 3)
แผนปฏิบัติการสํานักคุณภาพการศึกษา ประจําป งปม. 2551
แผนปฏิบัติการสํานักคุณภาพการศึกษา ประจําป งปม.2552
คําสั่งแตงตั้งกรรมการบริหารระบบประกันคุณภาพ
นโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
มติสภามหาวิทยาลัยฯ จากการประชุมครั้งที่ 1/2551
เอกสารเปาหมายคุณภาพ ป2551
แบบฟอรมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2551
รายงานผลการประเมินตนเอง ป 2549
รายงานผลการประเมินตนเอง ป 2550
รายงานการประชุมโครงการประชุมพิจารณารางคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 15
ธันวาคม 2551
โครงการประชุมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา 2551
โครงการประชุมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา 2551
รายงานผลการตรวจประเมินตนเองรอบ 6 เดือน ของทุกหนวยงาน
มติสภามหาวิทยาลัยฯ จากการประชุมครั้งที่ 3/2552
แผนปฏิบัติงานของสํานักคุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2552
ขอเสนอแนะเรงดวนและทิศทางการพัฒนา คณะบริหารธุรกิจฯ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2551คณะวิทยาศาสตรฯ
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9.1-5.5-R23
9.1-5.6-R23
9.1-6.1-R23
9.1-6.2-R13

แผนพัฒนาคุณภาพ
มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่11/2551
เว็บฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บงานประกันของคณะวิศวกรรมศาสตรฯ

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : ผลการดําเนินงาน : หมายเหตุ / ขอสังเกต : (ถามี) กรณีที่มีความเห็นตางจากการประเมินตนเองของสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนกั ศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบการใหความรูแ ละทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
2. มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูด า นการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรมนักศึกษา
3. มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
4. นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการ
นักศึกษา
5. นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน
6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นกั ศึกษาดําเนินการ และในสวนที่
นักศึกษามีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน
7. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการดําเนินงานประกัน
คุณภาพทีเ่ กีย่ วของกับนักศึกษาอยางตอเนือ่ ง
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 –5 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 6 ขอแรก
ผลการดําเนินงาน (ขอมูลจริง/วิธีการไดมา/หมายเลขหลักฐานอางอิง):
ขอ 1 มหาวิทยาลัยมีโครงการสรางความรู ความเขาใจและทักษะดานการประกันคุณภาพใหกับ
นักศึกษา (9.2-1.4-R13) (9.2-1.3-R23) มีการอบรมความรูเรื่องการประกันคุณภาพใหแก
นักศึกษา (9.2-1.2-R23) โดยที่คณะเปนผูดาํ เนินการ (9.2-1.1-R23)
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ขอ 2 มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมใหนักศึกษาที่ผา นการอบรมความรูดานการประกันคุณภาพ
(9.2-2.1-R23) (9.2-2.2-R13) ไดนําความรูมาใชในการเขียนโครงการ/กิจกรรม ของชมรม
สโมสรนักศึกษา (9.2-2.3-R23)
ขอ 3 มหาวิทยาลัย โดยมอบหมายใหคณะตาง ๆ เปนผูดําเนินการแตงตั้งนักศึกษาเขารวมเปน
กรรมการประกันคุณภาพ ระดับคณะ เชน คําสั่งแตงนักศึกษาเขามามีสว นรวมในระบบ
ประกันคุณภาพของคณะครุศาสตร(9.2-3.1-R23) , เทคโนโลยีการเกษตรฯ (9.2-3.2R23) , บริหารธุรกิจฯ (9.2-3.3-R23), วิทยาศาสตร (9.2-3.4-R23)และวิศวกรรมศาสตรฯ
(9.2-3.5-R23)
ขอ 4 มหาวิทยาลัย โดยมอบหมายใหคณะดําเนินการใหนักศึกษาที่ไดผานการอบรมการให
ความรูดานการประกันคุณภาพ นําความรูม าดําเนิน การประเมิน การปรับปรุงโครงการ
ในสวนของชมรม สโมสรนักศึกษา เชน รายงานผลการดําเนินงานโครงการ สาดสี-สู
ขวัญ (9.2-4.4-R13) โครงการรับนอง(9.2-4.2-R13) ของ คณะวิศวกรรมศาสตร โครงการ
ไหวครู (9.2-4.1-R11) คณะบริหารธุรกิจฯ โครงการคายอาสาคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม(9.2-4.3-R09) ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม เปนตน
ขอ 5 นักศึกษามีการจัดกิจกรรมรวมกันทั้งภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน โดยนําหลัก
PDCA มาใชปฏิบัติในการดําเนินโครงการ เชน โครงการคายอาสา ศูนยสุพรรณบุรีที่
รวมกับเครือขายภาคตะวันตก (9.2-5.1-R23) ตัวอยางกิจกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร
(9.2-5.2-R13)
ขอ 6 มหาวิทยาลัย โดยการดําเนินงานของคณะมีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพ
ในกิจกรรมทีน่ ักศึกษาดําเนินการ โดยมีคณะกรรมการตรวจติดตามซึ่งมีตัวแทนนักศึกษา
คณะกรรมการในการติดตามงาน เชน คําสงแตงตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามฯ คณะ
วิศวกรรมศาสตรฯ (9.2-6.1-R13)
การประเมินตนเอง (SAR)
3
คะแนนการประเมินครั้งนี้ :
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย1 :
ระดับ 4
ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง : - ตัวหาร : - ผลลัพธ (%หรือสัดสวน) : 6]
บรรลุเปาหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไมบรรลุ) :
บรรลุ
เปาหมายปตอไป:
ระดับ 5
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รายการหลักฐานอางอิง
9.2-1.1-R23 หนังสือเชิญเปนวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
9.2-1.2-R23 power point เรื่อง“ระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาแกนกั ศึกษา
9.2-1.3-R23 คูมือการอบรม เรื่อง“ระบบและกลไกการใหความรูแ ละทักษะดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาแกนกั ศึกษา
9.2-1.4-R13 โครงการอบรมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรฯ
9.2-2.1-R23 หนังสือเชิญเปนวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
9.2-2.2-R13 การจัดกิจกรรมอบรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรฯ
9.2-2.3-R23 โครงการคายอาสา
9.2-3.1-R23 คําสั่งคณะครุศาสตรฯ
9.2-3.2-R23 คําสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
9.2-3.3-R23 คําสั่งคณะบริหารธุรกิจฯ
9.2-3.4-R23 คําสั่งคณะวิทยาศาสตรฯ
9.2-3.5-R23 คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตรฯ
9.2-4.1-R11 รายงานผลกิจกรรมพิธีไหวครูประจําปการศึกษา 2551 ศูนยนนทบุรี คณะ
บริหารธุรกิจฯ
9.2-4.2-R13 เอกสารสรุปโครงการรับนองและประชุมเชียรคณะวิศวกรรมศาสตรฯ
9.2-4.3-R09 โครงการคายอาสาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
9.2-4.4-R13 สรุปโครงการสาดสีสูขวัญ 25 มิ.ย.2551
9.2-5.1-R23 โครงการคายอาสา ศูนยสุพรรณบุรี
9.2-5.2-R13 ตัวอยางกิจกรรมงานมหาวิทยาลัยที่นกั ศึกษามีสวนรวมในการดําเนินงาน
9.2-6.1-R13 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามงานกิจกรรมนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตรฯ
ผลการประเมินของคณะกรรมการ
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : ผลการดําเนินงาน : หมายเหตุ / ขอสังเกต : (ถามี) กรณีที่มีความเห็นตางจากการประเมินตนเองของสถาบัน
-
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ตัวบงชี้ที่ 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และ
สถาบันอยางตอเนื่อง
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของ
สถาบัน
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน
ภายในเวลาที่กําหนด
4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง
5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อ
การเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก
ผลการดําเนินงาน (ขอมูลจริง/วิธีการไดมา/หมายเลขหลักฐานอางอิง):
ขอ 1 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดานระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามหลัก PDCA โดยได
มีการรายงานการประเมินตนเองทุกปอยางตอเนื่อง ทบทวนระบบการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย และมีการปรับเปลี่ยนระบบใหมีความเหมาะสม ตั้งแตแรกตั้งมหาวิทยาลัย
ไดครบ 1 ป ใน พ.ศ. 2549 (9.3-1.1-R23) พ.ศ. 2550 (9.3-1.2-R23) การตรวจประเมิน
รอบ 6 เดือนในป 2551 (9.3-1.3-R23) และไดมีการเตรียมพรอมการประเมินในปปจจุบัน
ทั้งในระดับคณะ (9.3-1.4-R23) และระดับสถาบัน (9.3-1.5-R23) โดยมีผูรับผิดชอบอยาง
ชัดเจนดังคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 ฉบับ (9.3-1.5R23) (9.3-1.7-R23)
ขอ 2 มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน (9.3-2.1-R23) โดยไดมีการเปลี่ยน
จากระบบ ISO เปนระบบ QA RMUTSB (9.3-2.2-R23) เพื่อใหสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน (9.3-2.3-R23) มีจดั ตั้งหนวยงานสํานักคุณภาพการศึกษา (Office
of Educational Quality) มีฐานะเทียบเทากองขึ้น ตามมติสภามหาวิทยาลัย (9.3-2.4-R23)
เพื่อเปนการสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน
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ของมหาวิทยาลัยฯ ใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพตามเกณฑการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสกอ.และสมศ.
ขอ 3 มหาวิทยาลัยมีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอสภามหาวิทยาลัย
(9.3-3.1-R23) มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ดังเอกสารหนังสือขอบคุณจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ เชน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (9.3-3.5-R23) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง (9.3-3.6-R23) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (9.3-3.7-R23)
และสาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด
ขอ 4 มหาวิทยาลัยมีการนําผลการประเมินคุณภาพทั้งจากภายในและภายนอก(9.3-4.1-R23) มา
ใชในการปรับปรุง แผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบัน เพื่อให
สอดคลองกับการพัฒนาของมหาวิทยาลัย (9.3-4.3-R23) (9.3-4.4-R23)
การประเมินตนเอง (SAR)
3
คะแนนการประเมินครั้งนี้ :
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย1 :
ระดับ 4
ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง : - ตัวหาร : - ผลลัพธ (%หรือสัดสวน) : 4]
บรรลุเปาหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไมบรรลุ) :
บรรลุ
เปาหมายปตอไป:
รายการหลักฐานอางอิง
9.3-1.1-R23 รายงานการประเมินตนเอง ป 2549
9.3-1.2-R23 รายงานการประเมินตนเอง (กลุมสาขาวิชา) ป 2550
9.3-1.3-R23 รายงานการประเมินตนเอง รอบ 6 เดือน
9.3-1.4-R23 โครงการประชุมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจําปการศึกษา
2551
9.3-1.5-R23 โครงการประชุมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา
2551
9.3-1.6-R23 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
9.3-1.7-R23 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน (เพิ่มเติม)
9.3-2.1-R23 โครงการประชุมรางพิจารณาคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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9.3-2.2-R23
9.3-2.2-R23
9.3-2.4-R23
9.3-3.1-R23
9.3-3.2-R23
9.3-3.3-R23
9.3-3.4-R23
9.3-3.5-R23
9.3-3.6-R23
9.3-3.7-R23
9.3-4.1-R23
9.3-4.2-R23
9.3-4.3-R23
9.3-4.4-R23

รายงานการประชุมพิจารณารางคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เอกสารคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มติสภามหาวิทยาลัยฯ จากการประชุมครั้งที่ 1/2551
มติสภามหาวิทยาลัยฯ จากการประชุมครั้งที่ 8/2551
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2550
รายงานการประเมินตนเอง (e - SAR) ปการศึกษา 2550
รายงานการประเมินจากภายนอก (สมศ.) รอบที่ 2 ปการศึกษา 2550
หนังสือจากม.เกษตรศาสตร
หนังสือจากลาดกระบัง
หนังสือจากมทร.อีสาน
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
รายงานผลการตรวจของสมศ.ตอสภามหาวิทยาลัย
มติสภามหาวิทยาลัย ขอปรับแผนเปาหมาย
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําป งปม. 2552

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : ผลการดําเนินงาน : หมายเหตุ / ขอสังเกต : (ถามี) กรณีที่มีความเห็นตางจากการประเมินตนเองของสถาบัน
ขอสรุปโดยรวมองคประกอบที่ 9
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง :
1. ผูบริหารระดับสูง และสภามหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยจัดตั้งสํานักคุณภาพการศึกษาที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยตรงและ
อธิการบดีไดเขารวมตรวจสอบหลักฐานในทุกตัวบงชี้ กอนการตรวจประเมินสถาบันทุกครั้ง
2. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสามารถ ทุมเทและใหความสําคัญตอ
การประกันคุณภาพ เชน การสรางระบบฐานขอมูลประกันคุณภาพจากที่ไมเคยมีมากอน
ใหสําเร็จและพรอมใชไดโดยไมมีปญหาภายในเวลา 7 วัน บุคลากรในระดับปฏิบัติงาน
มีความสามารถดานคอมพิวเตอร และมีความพรอมในการปรับตัวเขากับระบบใหมอยาง
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รวดเร็ว เชน การเปลีย่ นหลักฐานเอกสารเปนแฟม pdf และจัดวางลงในระบบ CHE QA ได
จนทําให e-SAR สําเร็จภายในเวลาเพียง 1 เดือนโดย สํานักคุณภาพการศึกษา จัดอบรมเพียง
1 วัน และใหการบริการตอบคําถามและชวยเหลือทางโทรศัพทตลอดเวลา
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง :
1. ควรวางระบบประกันคุณภาพใหเขาเปนสวนหนึ่งของขัน้ ตอนทํางานปกติของบุคลากรทุกคน
2. ผูบริหารระดับกลาง ยังขาดความรูความเขาใจ และขาดการวางแผนดําเนินการ รวมถึงการ
วางแผนเก็บหลักฐานอางอิง เพื่อการตรวจประเมิน
3. บุคลากรในระดับปฏิบัติการในบางหนวยงานยังไมเห็นความสําคัญตอการประเมินโครงการ
และการนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงงานครั้งตอไป
4. ผูบริหารระดับสูงควรติดตามผลงานและตรวจสอบหลักฐานในแตละตัวบงชี้ลวงหนากอน
สิ้นสุดปการศึกษาอยางนอย 1 ครั้ง อาจเปนรอบ 9 เดือน เพือ่ เปนการเรงรัดผลการดําเนินงาน
วิธีปฏิบัติทดี่ /ี นวัตกรรม(ถามี) :
1. ควรมีการจัดอบรมใหกับบุคลากรมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ทั้งนี้ เพื่อใหทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
และยินดีนําระบบประกันเขาเปนขั้นตอนการทํางานปกติของทุกคน
2. สรางระบบฐานขอมูลใหสะดวก และงายที่สุด (Simplified process) โดยคํานึงถึงผูที่มี
ความสามารถดานคอมพิวเตอรต่ําที่สุด ใหสามารถเขาถึงและทํางานไดโดยงาย
3. กระตุนใหผบู ริหารระดับกลางจัดประชุมหนวยงานยอย ใหผูปฏิบัติงานมีสวนในการ
วางแผนนําระบบประกันคุณภาพไปใช และวางแผนการเก็บหลักฐานอยางเปนระบบ
ในทันทีระหวางการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานยอยทุกโครงการ รวมถึงทุกกิจกรรมของ
นักศึกษาดวย
4. จัดทํางานวิจัยสถาบันในเรื่องที่เกี่ยวกับการประเมินและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสรางนวัตกรรมดานประกันคุณภาพทีเ่ หมาะสมสําหรับมทร.สุวรรณภูมิ
และ/หรือมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ ตอไป

