คํานํา
รายงานผลการดําเนินงานการประคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ประจําปก ารศึก ษา 2553 ฉบับ นี้ จัดทําขึ้นเพื่อสรุป ผลการดําเนินงานของมหาวิท ยาลัย ซึ่ง ได
ดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ทั้งนี้เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจ
ประเมิน ตนเอง ระดับ สถาบั น ของสํ านั ก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษาโดยมี จุดประสงคสํ าคัญ คื อ
การไดรับทราบจุดแข็ง จุดออน ของมหาวิทยาลัย และขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก เปนแนวทาง
ในการสงเสริม สนับสนุนภารกิจ หรือกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยไดอยางเหมาะสม และเปนประโยชน
ตอการพัฒนามหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องตอไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอขอบพระคุณกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ทุ ก ท า นที่ ก รุ ณ าให ค วามอนุ เ คราะห ใ นการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ระดั บ สถาบั น ในครั้ ง นี้ และ
ขอขอบพระคุณในฐานะผูเปนแรงพลักดันสําคัญในการใหขอแนะนํา เพื่อนําไปปรับปรุงกิจการของมหาวิทยาลัย
ใหพัฒนายิ่งขึ้นไป

ผูชวยศาสตราจารยจริยา หาสิตพานิชกุล
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
25 สิงหาคม 2554
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คํานํา
สารบัญ
บทสรุปผูบริหาร
บทที่ 1 สวนนํา
1.1 ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติดความเปนมาโดยยอ
1.2 ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค
1.3 โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร
1.4 รายชื่อผูบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภาชุดปจจุบัน
1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน
1.6 จํานวนนักศึกษา
1.7 จํานวนอาจารยและบุคลากร
1.8 ขอมูลพื้นฐานโดยยอยเกี่ยวกับงบประมาณ อาคาร สถานที่
1.9 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา
1.10 รายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจหลัก
บทที่ 2 สวนสําคัญ
2.1 ผลการประเมินตามตัวบงชี้ของ สกอ.
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
2.2 ผลการประเมินตามตัวบงชี้ของ สมศ.
2.3 ผลการประเมินตามตัวบงชี้อัตลักษณมหาวิทยาลัย และมาตรการสงเสริม
(สถานศึกษา 3 ดี)
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บทที่ 3 สวนสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
3.1 สรุปผลการประเมินตามตัวบงชี้ของ สกอ.
ตารางที่ ส 1 สรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
ตารางที่ ส 2 สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ
ตารางที่ ส 3 สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ตารางที่ ส 4 สรุปผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
ตารางที่ ส 5 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
3.2 สรุปผลการประเมินตามตัวบงชี้ของ สมศ.
3.3 สรุปผลการประเมินตามตัวบงชี้รวม สกอ. และ สมศ.
ตารางที่ ส 1 สรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
ตารางที่ ส 2 สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ
ตารางที่ ส 3 สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ตารางที่ ส 4 สรุปผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
ตารางที่ ส 5 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
3.4 สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้อัตลักษณมหาวิทยาลัย และมาตรการ
สงเสริม (สถานศึกษา 3 ดี)
3.4 ตารางรายงานขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
3.5 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และคณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2553

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2553

317
337

|

ค

บทสรุปผูบริหาร

บทสรุปผูบริหาร

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2553 |

ง

บทสรุปผูบริหาร

บทสรุปผูบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปน หนึ่งในเกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลไดรับ
การสถาปนาเปนมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 เมื่อวันที่ 18
มกราคม พ.ศ. 2548 มีฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีพื้นที่จัดการศึกษา 4 แหงคือ
ศูนยหันตรา (สํานักงานอธิการบดี) ตั้งอยูที่ ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ศูนยวาสุกรี ตั้งอยูที่ ตําบลทาวาสุกรี อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศูนยนนทบุรี ตั้งอยูที่ ตําบลสวนใหญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และ
ศูนยสุพรรณบุรี ตั้งอยูที่ตําบลยานยาว อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ปณิธานการผลิตบัณฑิต
บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คือ “คนดี มีความรู รักสูงาน”
วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มุงเนนความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนา
คนดานวิชาชีพสูมาตรฐานสากล และเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพในระดับสากล ตอบสนองความตองการของประเทศ
2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เพื่อถายทอดเทคโนโลยีและสรางมูลคาเพิ่มใหสอดคลองกับความ
ตองการของสังคม
3. บริการวิชาการที่หลากหลาย มีคุณภาพและตอบสนองความตองการของสังคม
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและอนุรักษสิ่งแวดลอม
5. บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และใชเ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนางานใหเปนที่พึงพอใจของผูรับบริการ
ภารกิจ
1. ผลิตนักศึกษาใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ชํานาญดานวิชาชีพและเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล
เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน
2. เปนศูนยบริการทางวิชาการ วิชาชีพ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. สรางสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และผลงานวิจัย ที่เปนประโยชนตอสังคม
4. ทํานุบํารุง ศาสนา สืบ สานศิล ปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษสิ่ง แวดลอม รวมทั้งสง เสริม ระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
5. พั ฒ นาผู บ ริ ห ารและบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ให มี ค วามรู ความสามารถ ตาม
มาตรฐานสากลพัฒนากลไกคุณภาพการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
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บทสรุปผูบริหาร
ประเด็นยุทธศาสตร
1. เรงผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี
3. สงเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม
4. สงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงค
1. เพื่อผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ
2. เพื่อผลิตกําลังคนดานสังคมศาสตรที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ
3. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองคความรูและสรางนวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของทองถิ่นและประเทศ
4. เพื่ อบริการวิ ชาการแก หนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรู ความสามารถในการ
พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
5. ปลูกฝงคานิยมใหนักศึกษาและชุมชนในการอนุรกั ษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
กลยุทธ
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
2. สงเสริมสนับสนุนและจัดการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการและเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชน
3. พัฒนาศักยภาพอาจารยในดานองคความรูทักษะ IT และภาษาตางประเทศ
4. พัฒนาระบบเครือขาย IT และวิทยบริการ เพื่อรองรับการเรียนการสอนและการใหบริการนักศึกษา
5. สรางความเชื่อมโยงระหวางการสอนและการวิจัยโดยเนน Research-based Approach
6. พัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค
7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกและ
เพิ่มคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
8. สงเสริมวิจัยและสรางนวัตกรรมที่สามารถนําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอน
9. สนับสนุนและจัดใหมีการวิจัยที่มีคุณภาพตามจุดเนนความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยเพื่อถายทอด
เทคโนโลยีสูชุมชน
10. สรางนักวิจัยมืออาชีพที่มีจริยธรรมและคุณธรรม
11. จัดหาแหลงทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัย
12. สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
13. สงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษามีสวนรวมในการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม
14. สรางเครือขายกับสถานประกอบการและหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
15. จัดทําฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญและองคความรูดานบริการสังคมเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธอยาง
ตอเนื่อง
16. จัดตั้งศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
17. สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่น
18. ปลูกจิตสํานึกดานศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่น
19. สรางเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่น
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อัตลักษณของมหาวิทยาลัย
1. มุงเนนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands on)
2. มุ ง เน น การเรี ย นการสอนในสาขาวิ ช าต า งๆ โดยใช วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี เ ป น ฐาน
(Technology-based Teaching and Training)
3. มุงเนนการผลิตบุคลากรมีความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หรือมีความเปนมืออาชีพ ซึ่งประกอบดวย 3
องคประกอบ คือ รูจริง มีทักษะความชํานาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ (Professional-Oriented)

สมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency)
1. ใฝรู (Self learning)
2. มีความคิดเชิงระบบ (System thinking)
3. สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective communication)
4. เปนมืออาชีพ (Professional)
5. จิตสาธารณะ (Public mind)

ลักษณะบัณฑิตราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง ประสงคไว 5
ประการ ดังนี้
1. ใฝรู หมายถึง รักในความรู มุงมั่นแสวงหาความรู เพื่อแกปญหาและพัฒนาตนเอง
2. มีความคิดเชิง ระบบ หมายถึ ง การคิด พิจ ารณาสิ่ ง ใดในลัก ษณะที่เ ปน องค ร วมและสามารถ
วิเคราะหความสัมพันธเชื่อมโยงกับองคประกอบยอยไดอยางครอบคลุมครบวงจร
3. สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ หมายถึง มีทั กษะในการถายทอด นําเสนอขอมูล ขาวสาร รวมถึง
ความสามารถ ในการใชภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
4. เปนมืออาชีพ หมายถึง มีความรูความเขาใจในศาสตรวิชาชีพเปนอยางดี มีทักษะความชํานาญใน
การปฏิบัติและประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด
5. มีจิตสาธารณะ หมายถึง การตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวม เปนจิตที่คิดสรางสรรค เปนกุศล
และมุงทํากรรมดี เพื่อเปนประโยชนตอสวนรวม
การจัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนมหาวิทยาลัยที่เนนความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี อยูในกลุม ค2 สถาบันเฉพาะทาง ที่เนนผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา 2553 มี
การจัดการเรียนการสอน แบงออกเปน 6 คณะ 1 วิทยาลัย ไดแก
1) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
2) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5) คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
6) คณะศิลปศาสตร
7) วิทยาลัยการจัดการ
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หลักสูตร ประจําปการศึกษา 2553 จําแนกตามคณะและระดับการศึกษา
ปการศึกษา 2553 มีจํานวนหลักสูตรรวม 41 หลักสูตรแบงเปน 3 ระดับคือ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง 11 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 29 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร รายละเอียดดังนี้
คณะ
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

คณะวิศวกรรมศาสตร
และสถาปตยกรรมศาสตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

คณะศิลปศาสตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต

วิทยาลัยการจัดการ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต

สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต

รวม

ปวส.

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

4
1
6
11

4
3
6
5
3
5
1
2
29

1
1

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีหนวยงานสายสนับสนุน 4 หนวยงาน ดังนี้
1) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) สถาบันวิจัยและพัฒนา
4) สํานักงานอธิการบดี
จํานวนนักศึกษาในปการศึกษา 2553 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รวมทั้งสิ้น
11,362 คน เปนนักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 274 คน นักศึกษาปริญญาตรี จํานวน 9,096 คน และ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จํานวน 1,992 คน
ปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีบุคลากรทั้งสิ้น 1,049.5 คน จําแนก
ตามประเภทบุคลากรดังนี้ บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 573.5 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 476 คน
โดยมีสัดสวนบุคลากรสายวิชาการ : บุคลากรสายสนับสนุน = 54.65 : 45.35
ปงบประมาณ พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดรับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น
724,318,120 บาท โดยเปนงบประมาณรายจายประจําป 577,746,900 บาท (79.76 %) งบประมาณเงินรายได
146,571,220 บาท (20.24 %)
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ป (ปการศึกษา 2550 – 2552)
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยคณะกรรมการประเมิน

ปการศึกษา
2551

2550

2552

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

1.95 พอใช

2.30 ดี

2.55 ดีมาก

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะศิลปศาสตร

1.80 พอใช
1.78 พอใช

2.15 ดี
2.08 ดี

2.55 ดีมาก
2.58 ดีมาก

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

1.98 พอใช

2.15 ดี

2.55 ดีมาก

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

1.78 พอใช

2.08 ดี

2.08 ดี

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2.10

2.30 ดี

2.45

ดี

ดี

สํานักงานอธิการบดี

-

-

2.26

ดี

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

-

-

2.15

ดี

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

-

2.19

ดี

สถาบันวิจัยและพัฒนา

-

-

1.85 พอใช

2.45 ดี

2.53 ดีมาก

2.58 ดีมาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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รายงานผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป
การศึกษา 2552 ที่ดําเนินงานในปการศึกษา 2553
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรกําหนดเปนตัวบงชี้ ในการประกันคุณภาพ
หลักสูตรที่แสดงใหเห็นการพัฒนา หรือ
ความกาวหนาในการบริหารหลักสูตร หรือ
ความสําเร็จของหลักสูตรตามแนวทง TQF และ
ควรมีการประเมินคุณภาพการสอนจาก
ผูทรงคุณวุฒิและชุมชน
2. การดําเนินการในระดับคณะเรื่องการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยังมีความแตกตางกัน
ในทางปฏิบัติ และการประเมินประสิทธิผลใชแบบ
สํารวจ และยังไมไดใชวัดประสิทธิผลของการเรียน
และการคงอยูของความรูของนักศึกษา

3. ลักษณะคําถามแบบประเมินจรรยาบรรณ ไมมีการ
ใชชอมูลที่เกิดขึ้นจริงหรือสามารถวัด มา
ประกอบการประเมิน สวนใหญเนนการใหรางวัล
และชมเชย มีการสุมตรวจ แตไมมีการรายงานหรือ
หลักฐานการดําเนินงาน ผลการสุมตรวจเปน
อยางไร

ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
- มหาวิทยาลัย โดยงานพัฒนาหลักสูตร สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ไดจัดทําแผนการจัดทํา/
ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา โดยกําหนดเปาหมายทั้งในเชิง
ปริมาณ เชิงเวลา และเชิงคุณภาพของทุกหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัย โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนไดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard
Operation procedure) การสอนโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ และ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ของ
ผูเรียน เพื่อใหคณาจารยนําไปใชเปนแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอน และเพื่อใหคณะไดติดตาม
กํากับดูแลการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย
เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย
1. มหาวิทยาลัย ไดจัดทําคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตนของ
บุคลากร และผูบริหารในการกํากับติดตาม ให
ดําเนินการตามจรรยาบรรณ
2. มหาวิทยาลัยมีการติดตามกํากับดูแลการปฏิบัติตาม
โดยมีการจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ และแบบรายงานผลการประเมินการ
วางระบบ กลไกการสงเสริมและกํากับดูแลการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร เพื่อให
หัวหนาหนวยงานในสังกัด ใชประเมินผลและ
รายงานตอมหาวิทยาลัย
3. แบบรายงานการกระทําที่มีการฝาฝนจรรยาบรรณ
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยฯ วาดวย
จรรยาบรรณขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 และ
มีการดําเนินการตามขอบังคับ
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ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
4. ควรมีการดําเนินงานหรือจัดกิจกรรมรวมกับ
เครือขายที่ลงนามไว ทั้งเครือขายงานวิจัยการเรียน
การสอน เครือขายดานวิชาการ หรือเครือขาย
ประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา

ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
ในปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัย มีการดําเนินงาน หรือการ
จัดกิจกรรมรวมกับเครือขายที่ลงนามไว อาทิเชน
1. โครงการการสัมมนาการจัดการความรูเครือขาย 9
มทร ระหวางวันที่ 10 – 13 กุมภาพันธ 2554 มี
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 6 ดาน คือ
1)กระบวนการจัดการเรียนการสอนใชทักษะที่มี
เทคโนโลยีเปนฐาน (Technology Based
Education 2) ระบบและกลไกการสรางความ
เชี่ยวชาญวิชาชีพ(Professionals Oriented)ใหกับ
นักศึกษา 3) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
4) คลังความรูเรื่องการบริการวิชาการแกสังคม และ
ปจจัยแหงความสําเร็จของการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
2. กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูของนักศึกษาในเครือขาย
9 มทร. ‘ราชมงคลรวมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย”
ในปการศึกษา 2552 ที่ มทร. ศรีวิชัย ลงขลา และ
ในปการศึกษา 2553 ที่ มทร. ลานนา เชียงใหม
5. ควรเพิ่มการตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการ ใน
1. ในปงบประมาณ 2553 มีการเผยแพรผลงานทาง
วารสารทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่ไดรับ
วิชาการของคณาจารยและนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
การยอมรับสูง โดยเฉพาะผลงานของนักศึกษา
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ จํานวน 69 เรื่อง
ปริญญาโท
2. มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาทุก
ระดับ โดยเฉพาะระดับปริญญาโท นโยบายของ
วิทยาลัยการจัดการ สนับสนุนและสงเสริมให
นักศึกษาทุกคนมีการเผยแพรผลงานปริญญานิพนธ
ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ
6. ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานหรือ
1. มหาวิทยาลัย โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
ประสิทธิภาพของงานจากบุคคลภายนอก โดย
สารสนเทศ มีการประเมินผลการดําเนินงานของ
เฉพาะงานเฉพาะทางเชน IT และควรวิเคราะหผล
สํานัก ในหลายชองทาง ทั้งผานเว็บไซด ของสํานัก
การประเมินเพื่อจัดทําแผนพัฒนาของแตละตัวบงชี้
และแบบการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ
ใหครบทุกภารกิจ ครบทุกคณะ และควรจัดทําเปน
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
รูปเลมแผนใหชัดเจน เชน แผนพัฒนาการจัดการ
2. มหาวิทยาลัยอยูระหวางเสนอแผนพัฒนา
ความรู แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย ป 2554 – 2559 ที่ผานการประชา
โดยเฉพาะแผนพัฒนาบุคลากร เพราะมหาวิทยาลัย
พิจารณจากผูมีสวนไดเสีย ตอสภามหาวิทยาลัยซึ่ง
มีอปุ สรรคในการหาอัตราจางอาจารยดาน
ไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เปนสวนหนึ่งของ
งบประมาณ และอาจารยขาดแคลนในบางสาขา
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
และแผนพัฒนาคุณภาพตองผานการพิจารณา
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
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ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
7. ควรทําความเขาใจในตัวบงชี้ของการประกัน
มหาวิทยลัยไดดําเนินการดังนี้
คุณภาพการศึกษาใหกับผูจัดทํารายงาน เพื่อให
1. จัดทําคูมือตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานการประเมิน
เอกสารที่แสดงในรายงานตรงหรือสอดคลองกับ
คุณภาพภายใน สําหรับหนวยงานสนับสนุน และ
เกณฑมากขึ้น และเอกสารควรรวบรวมไวที่เดียวกัน
นํามาใชในการประเมินตนเอง ตั้งแตปการศึกษา
2553 เปนตนไป โดยบุคลากรของแตละหนวยงานมี
สวนรวมในการจัดทํา
2. จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยตามเกณฑการประเมิน สกอ. สมศ.
กพร. และ อัตลักษณมหาวิทยาลัย
3. จัดอบรมผูปฏิบัติงานดานประกันคุณภาพ ตั้งแต
ระดับสาขาวิชา ระดับคณะวิชา และระดับ
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2554
4. จัดอบรมหลักสูตร ผูตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรพิเศษ 2
วัน เมื่อวันที่ 14 – 15 มี.ค. 2554 และหลักสูตร 3
วัน เมื่อวันที่ 21 – 23 มี.ค. 2554 โดยมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อใหอาจารยและเจาหนาที่มี
ความรูความเขาใจในเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษา
5. พัฒนาเว็บไซดของสํานักคุณภาพการศึกษา เพื่อให
ขอมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
8. มหาวิทยาลัยฯ ควรติดตามประเมินผลการทํา
- มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา มีหนาที่
กิจกรรมที่นักศึกษาดําเนินการ และการมีสวน
สนับสนุนสงเสริม และกํากับดูแลการดําเนิน
รวมกับการประกันคุณภาพฯ ของนักศึกษาและ
กิจกรรมของนักศึกษา โดยการดําเนินกิจกรรม
มหาวิทยาลัยทั้งในระดับคณะและสถาบัน ใหเกิด
นักศึกษา ที่ผานการไดรับการเห็นชอบ/หรืออนุมัติ
การพัฒนาอยางชัดเจนขึ้น
จากมหาวิทยาลัย ตองดําเนินการตามวงจรคุณภาพ
(PDCA)

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2553
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป การศึกษา 2553 ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ตามตัวบงชี้และเกณฑการประเมินของ สกอ. จํานวน 23 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ตามเกณฑ
การประเมินของ สมศ. 19 ตัวบงชี้ (ยกเวนตัวบงชี้ที่ 4) ตัวบงชี้อัตลักษณมหาวิทยาลัย 3 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้
มาตรการสงเสริมสถานศึกษา 3 ดี จํานวน 2 ตัวบงชี้ รวมทั้งสิ้น 47 ตัวบงชี้ ผลการประเมินตนเอง สรุปได
ดังนี้
ผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน ของสกอ. อยูในระดับดี คะแนน 4.29
ผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน ของสกอ. และสมศ. รวมกัน อยูในระดับดี
คะแนน 3.79
ผลการประเมินตนเองตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย อยูในระดับดีมาก คะแนน 4.67
ผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้มาตรการสงเสริม สถานศึกษา 3 ดี อยูใ นระดับดี คะแนน 4.50
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ก) สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑการประเมิน สกอ. จํานวน 23 ตัวบงชี้
ในปการศึกษา 2553 ผลการประเมินตนเอง สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2553 ตามตัวบงชี้และเกณฑการประเมินของ สกอ. สรุปไดดังนี้
ผลการประเมินตนเองตามรายองคประกอบ 9 ดาน
องคประกอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
การผลิตบัณฑิต
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การบริการวิชาการแกสังคม
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การบริหารและการจัดการ
การเงินและงบประมาณ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
รวมผลการประเมิน

คะแนน
ประเมินตนเอง

ผลการประเมิน

5.00
3.77
4.50
4.17
5.00
5.00
4.50
5.00
4.00
4.29

ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดี

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานอุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต
มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
ก. ดานธรรมาภิบาลของการบริการการอุดมศึกษา
ข. ดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและ
สังคมแหงการเรียนรู
รวมผลการประเมิน

คะแนน
ประเมินตนเอง

ผลการประเมิน

4.00

ดี

4.43
4.13
5.00

ดี
ดี
ดีมาก

4.29

ดี
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ผลการประเมินตนเองตามมุมมองการบริหารจัดการ
มุมมองดานการบริหารจัดการ
มุมมองดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย
มุมมองดานกระบวนการภายใน
มุมมองดานการเงิน
มุมมองดานบุคลากร การเรียนรูและนวัตกรรม
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกมุมมอง

คะแนน
ประเมินตนเอง

ผลการประเมิน

4.57
4.60
3.76
3.30
4.29

ดีมาก
ดีมาก
ดี
พอใช
ดี

คะแนน
ประเมินตนเอง

ผลการประเมิน

5.00
3.24
5.00
4.50
4.09

ดีมาก
พอใช
ดีมาก
ดี
ดี

4.50
4.17
5.00
5.00
4.55
4.29

ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา
(1) ดานกายภาพ
(2) ดานวิชาการ
(3) ดานการเงิน
(4) ดานการบริหารจัดการ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ 1
2. มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
(1) ดานการผลิตบัณฑิต
(2) ดานการวิจัย
(3) ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
(4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ 2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมาตรฐาน
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ข) สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑการประเมิน สกอ. และ สมศ. จํานวน 42 ตัวบงชี้
ในปการศึกษา 2553 ผลการประเมินตนเอง สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2553 ตามตัวบงชี้และเกณฑการประเมินของ สกอ. และ สมศ. รวมกัน สรุปไดดังนี้
ผลการประเมินตนเองตามรายองคประกอบ 9 ดาน
องคประกอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
การผลิตบัณฑิต
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การบริการวิชาการแกสังคม
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การบริหารและการจัดการ
การเงินและงบประมาณ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
รวมผลการประเมิน

คะแนน
ประเมินตนเอง

ผลการประเมิน

3.80
3.12
4.50
2.73
4.67
4.67
4.43
5.00
4.00
3.79

ดี
พอใช
ดี
พอใช
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดี

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานอุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต
มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
ก. ดานธรรมาภิบาลของการบริการการอุดมศึกษา
ข. ดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและ
สังคมแหงการเรียนรู
รวมผลการประเมิน

คะแนน
ประเมินตนเอง

ผลการประเมิน

2.36

ตองปรับปรุง

4.39
4.03
2.78

ดี
ดี
พอใช

3.79

ดี
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ผลการประเมินตนเองตามมุมมองการบริหารจัดการ
มุมมองดานการบริหารจัดการ
มุมมองดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย
มุมมองดานกระบวนการภายใน
มุมมองดานการเงิน
มุมมองดานบุคลากร การเรียนรูและนวัตกรรม
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกมุมมอง

คะแนน
ประเมินตนเอง

ผลการประเมิน

3.96
4.34
3.76
2.36
3.79

ดี
ดี
ดี
ตองปรับปรุง
ดี

คะแนน
ประเมินตนเอง

ผลการประเมิน

5.00
3.00
5.00
4.16
3.88

ดีมาก
พอใช
ดีมาก
ดี
ดี

3.35
2.73
4.67
4.67
3.72
3.79

พอใช
พอใช
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา
(1) ดานกายภาพ
(2) ดานวิชาการ
(3) ดานการเงิน
(4) ดานการบริหารจัดการ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ 1
2. มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
(1) ดานการผลิตบัณฑิต
(2) ดานการวิจัย
(3) ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
(4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ 2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมาตรฐาน
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง/จุดที่ควรพัฒนา/แนวปฏิบัติที่ดีหรือนวตกรรม
จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดอัตลักษณของมหาวิทยาลัยอยางชัดเจน จากปรัชญาการจัดการเรียน
การสอน นํามากําหนดตัวบง ชี้และเกณฑก ารประเมิน 3 ตัวบง ชี้ คือ 1) Hands on 2)
Technology-based Teaching and Training และ 3) Professional oriented และนํามาเปน
สวนหนึ่งในการพิจารณาการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยมีความรวมมือในการทําวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับ
หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
3. มหาวิ ท ยาลั ย มี ผู บ ริ ห ารที่ มี ภ าวะผู นํ า มี ก ารบริ ห ารจั ด การแบบกระจายอํ า นาจ และให
ความสําคัญตอการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
4. อาจารยมีศักยภาพ มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาองคกร รวมทั้งมีความรักในองคกร
5. บุคลากรสายสนับสนุน มีความมุงมั่นในการดําเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ติดตามผลการดําเนินงานตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องเพื่อนําผลมาปรับปรุง /
พัฒนาแผนการดําเนินการของมหาวิทยาลัย
2. ดําเนินกิจกรรมรวมกับหนวยงานภายนอกที่ไดมีการลงนามความรวมมือไว ในลักษณะเชิงบูรณา
การรวมกัน ทั้ง การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
3. ใหความรูความเขาใจในการบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา แก
บุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง
4. พัฒนาระบบและกลไกที่เกี่ยวของกับ การบริห ารคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาให
สอดคลองกับสภาพแวดลอมทางการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
5. สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนมีการจัดทําวิจัย การบริการทาง
วิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในลักษณะการสรางขวัญและกําลังใจ
จุดที่ควรพัฒนา
1. คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยยังอยูในระดับต่ํากวาเกณฑมาตรฐานของ สกอ.
2. ระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในเรื่องของการวิจัย และการบริการ
วิชาการสูสังคมยังไมครบถวน
3. ความเข าใจในตั วบง ชี้ และเกณฑก ารประเมิ นคุณภาพการศึก ษา ระดับ อุด มศึก ษา ในระดั บ
ผูปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพของหนวยงานที่รับผิดชอบตัวบงชี้ ยังขาดความเขาใจอยาง
ถองแท และยัง ไมเ ห็นวาการดําเนินงานประกันคุณภาพและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ตามตัวบงชี้เปนการรายงานผลการดําเนินงานจากงานประจําของหนวยงาน
แนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรม
-
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ราชมงคล นามพระราชทาน
เมื่ อ วั น ที่ 27 กุ ม ภาพั น ธ 2518 เป น จุ ด เริ่ ม ของการก อ กํ า เนิ ด "วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละ
อาชีวศึกษา" ซึ่ง ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสถาบันการศึกษาแหงนี้ ไดระบุวัตถุประสงคไวอยางชัดเจนวา
เปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพ จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีและต่ํากวาปริญญาตรี ทําการวิจัยและ
ใหบริการวิชาการ จากการพัฒนาอยางไมหยุดยั้งของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาสงผลให จากเดิมซึ่งมี
วิทยาเขตอยูทั่วประเทศ 28 วิทยาเขต ขยายเพิ่มเปน 35 วิทยาเขต ในระยะเวลาตอมาตามลําดับจนถึงปจจุบัน
ในชวงการพัฒนาที่ผานมา มีเหตุการณสําคัญที่ตองบันทึกไวเปนประวัติศาสตร ของสถาบันการศึกษาแหงนี้
กลาวคือ ในปพุทธศักราช 2530 ซึ่งเปนปที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ
และดวยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิไดของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงมีพระเมตตาตอวิทยาลัยฯ
โดยการเสด็จพระราชดําเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ดวยพระองคเองทุกครั้ง
สภาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาในขณะนั้น จึงพิจารณาเห็นสมควรขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ขอพระราชทานชื่อวิทยาลัยฯ ตามแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ดวยพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาฯ จุด
กําเนิดของความเปน "ราชมงคล : นามพระราชทาน" จึงเกิดขึ้น ดวยมีหนังสือแจงจากสํานักราชเลขาธิการ
ที่ รล 003/16942 ลง วันที่ 15 กันยายน 2531 แจงวา ไดนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝา
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ละอองธุลีพระบาทแลว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานชื่อวา "สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล" กับ
พระราชทานพระบรมราชานุ ญ าตให เ ขี ย นชื่ อ ว า สถาบั น ที่ ไ ด รั บ พระราชทานนี้ เป น ภาษาอั ง กฤษ
วา "Rajamangala Institute of Technology" ในเวลาตอมา
จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา สูนามพระราชทาน "สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล" ซึ่งได
กําหนดให วันที่ 15 กันยายนของทุกป เปนวัน "ราชมงคล" และจากนั้นจนถึงป 2548 สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคลก็ไ ดรั บ การสถาปนาเปน "มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคล" รวม 9 แห ง โดยพระราชบัญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พุทธศักราช 2548 ดวย พระมหากรุณาธิคุณของพระองคทานที่ไดทรงลง
ประปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติดัง กลาว และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิก็เปนหนึ่งในเกา
มหาวิทยาลัยนั้น ชาวราชมงคลสุวรรณภูมิทุกคนตางรูสึกปติยินดีที่ไดมีโอกาสอาศัยพึ่งพระบรม โพธิสมภารดวย
ความเปนมงคลตลอดมา จึงขอเทิดนามพระราชทานนี้ไวเหนือกระหมอมดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเปน
ลนพนหาที่สุดมิได และจักธํารงรักษาไวซึ่งพระเกียรติยศ บําเพ็ญประโยชนเพื่อเพิ่มพูนพระบารมี สนองงานตาง
พระเนตรพระกรรณ ดานการอุดมศึกษา สรางประโยชนใหแกประเทศชาติและประชาชนอยางเต็มกําลัง
ความสามารถ เพื่อถวายเปนพระราชสักการะแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระมหากษัตริยผู สถิตอยูใน
ดวงใจของชาวราชมงคลสุวรรณภูมิและชาวไทยทุกคน

..ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน..
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บทที่ 1 สวนนํา
1.1 ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปน หนึ่งในเกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่ง
ไดรับการสถาปนาเปนมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ภายใตก ารกํากับ ดูแลของสํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา สัง กัดกระทรวงศึก ษาธิก ารมีพื้นที่จัด
การศึกษา 4 แหงคือ
ศูนยหันตรา (สํานักงานอธิการบดี) ตั้งอยูที่ ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ศูนยวาสุกรี ตั้งอยูที่ ตําบลทาวาสุกรี อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศูนยนนทบุรี ตั้งอยูที่ ตําบลสวนใหญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และ
ศูนยสุพรรณบุรี ตั้งอยูที่ตําบลยานยาว อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัย
แตเ ดิมพื้นที่จัดการศึก ษา จํานวน 3 แหงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปน
วิทยาลัยในสังกัดกรมอาชีวศึกษา ประกอบดวย วิทยาลัยเกษตรกรรมพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยพณิชยการ
พระนครศรีอยุธยา และวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ซึ่งตอมาในป พ.ศ. 2520 ไดมีพระราชบัญญัติโอนกิจการ
บางสวนของกรมอาชีวศึกษาไปเปนของวิทยาลัย เทคโนโลยีและอาชีวศึกษารวม 28 แหง ซึ่งรวมวิทยาลัยทั้ง 3
แหง ดังกลาวดวย พรอมกันนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยน
ชื่อสถานศึกษาและตั้งเปน วิทยาเขต ทั้ง 28 แหงในปเดียวกัน ดังนั้น วิทยาเขตเกษตรพระนครศรีอยุธยา วิทยา
เขตพณิชยการพระนครศรีอยุธยา และวิทยาเขตเทคนิคนนทบุรี จึงสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ซึ่ง
มีฐานะเปนกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแตป พ.ศ. 2520 เปนตนมา ตอมาในป 2531 พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานชื่อใหมวา “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” และตอมาในป
พ.ศ. 2532 กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศเปลี่ยนชื่อวิทยาเขตในสังกัดสถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล เฉพาะ
วิท ยาเขตในสวนภูมิภาค รวม 17 วิทยาเขต สงผลให ทั้ง 3 วิท ยาเขตเปลี่ยนชื่อใหมเ ปน วิท ยาเขต
พระนครศรีอยุธยา หันตรา วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาวาสุกรี และวิทยาเขตนนทบุรี ตามลําดับ ตอมาในป
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พ.ศ. 2538 ไดมีประกาศจัดตั้งวิทยาเขตสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จํานวน 5 แหง คือวิทยาเขตเชียงราย
วิทยาเขตสกลนคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตศาลายา และวิทยาเขตศรีวิชัย นับเปนจุดเริ่มตนของการ
กอกําเนิด วิทยาเขตสุพรรณบุรีซึ่งเปนพื้นที่จัดการศึกษา แหงที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ ดังที่กลาวไวขางตน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ไดขยายการศึกษาออกไปในสวนภูมิภาคตาง ๆ จนถึง 35
วิทยาเขต รวมทั้งมีศูนยกลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งตั้งอยูที่ตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี และมีการจัดการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีและปริญญาตรี ในทุกวิทยาเขต
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในวิทยาเขตตาง ๆ มีปญหาในดานการบริหารจัดการคอนขางมาก
เพราะแมวาวิทยาเขตจะเปดสอนระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาตาง ๆ ได แตก็เปนการเปดในนามของคณะซึ่ง
ตั้งอยูที่ศูนยกลางฯ จังหวัดปทุมธานีเปนหลัก ทําใหขาดความคลองตัวในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การใหบริการสนองตอบความตองการของประชาชนในแตละภูมิภาค ดังนั้นหลังจากที่ประเทศไทยมีกฎหมาย
การศึกษาฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 สงผลใหสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอน
ระดับ ปริญ ญามาอยูในสัง กัดเดียวกัน คือ สํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึงไดดําเนินการปรับปรุงแกไข พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.
2518 โดยมีการรวมกลุมวิทยาเขตในสังกัดซึ่งอยูในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทย ออกเปน 9 กลุม และเสนอ
พระราชบั ญ ญั ติม หาวิท ยาลั ยเทคโนโลยี ร าชมงคล เพื่อ จั ด ตั้ ง เป น มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
จํานวน 9 แหง โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง ในจํานวน 9
แหงนั้น ซึ่งเกิดจากการรวมทั้ง 4 วิทยาเขตเขาดวยกัน คือ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา วิทยาเขต
พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี วิทยาเขตนนทบุรี และวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมีที่ตั้งสํานักงานอธิการบดี อยูใน
พื้นที่วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา และหลังจากที่กฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการระดับคณะ สถาบัน
สํานัก ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีผลใชบังคับแลว ทั้ง 4 แหง วิทยาเขตไดหลอมรวม
เปนมหาวิท ยาลัย โดยจัดตั้ง คณะ สถาบัน สํานัก ลงในพื้นที่ทั้ง 4 วิทยาเขตแทนและเพื่อใหสะดวกในการ
สื่อสาร ระหวางภายในองคกรและภายนอกองคกร จึงเรียกทั้ง 4 พื้นที่วา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยวาสุกรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี ตามลําดับ
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1. ป ระ วั ติ ค ว าม เ ป น ม าข อ ง ศู น ย
หันตรา วิทยาเขต พระนครศรีอยุธยา หันตรา เริ่มแรกกอตั้ง
เปนโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรมเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม
พ.ศ.2476 ณ ตํ า บลท า วาสุ ก รี อํ า เภอกรุ ง เก า จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ตอมาในป พ.ศ. 2481 ไดยายไปอยูในหมูที่ 8
ถนนปาโทน ตําบลประตูชัย ในป พ.ศ. 2483 ไดเปลี่ยนชื่อเปน
โรงเรียนเกษตรกรรมอยุธยา และรับนักเรียนจบชั้นประถมศึกษาป
ที่ 4 มาเรียนตออีก 2 ป และอบรมเพิ่ม เติม อีก 1 ป จนกระทั่ง ป พ.ศ. 2487 ไดขยายเปดรับ นัก เรียน
เกษตรกรรมชั้นกลาง (มีสิทธิเทียบเทากับนักเรียนที่จบหลักสูตรครูมูลหรือ ม. 6 ในสมัยนั้น) ในป พ.ศ. 2504
ไดขยายการจัดการเรียนการสอนมาเปนหลักสูตร ประโยคอาชีวชั้นสูง แผนกเกษตรกรรม (ม.ศ. 6 แผนก
เกษตรกรรม) และในป พ.ศ. 2508 ไดขยายการจัดการเรียนการสอนมาเปนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้ น สู ง (ปวส.) แผนกเกษตรกรรม และยกฐานะเป น วิ ท ยาลั ย เกษตรกรรม สั ง กั ด กรมอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการชื่อวิทยาลัยเกษตรพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งปรับปรุงหลักสูตร ม.ศ. 6 แผนกเกษตรกรรม
เปนหลักสูตรประโยควิชาชีพ (ปวช.) ในปเดียวกันนี้มีการยายสถานที่ตั้งของวิทยาเขตฯ มา ณ ตําบลหันตรา
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในระยะแรกใชพื้นที่ทั้งสองสวนคือตําบลประตูชัย และ
ตําบลหันตรา ในการจัดการเรียนการสอน จนกระทั่งป พ.ศ. 2529 ไดยายสวนของการเรียนการสอนมา ณ
ตําบลหันตรา และได จัดการศึก ษาลัก ษณะโพลีเ ทคนิค โดยเปดสอนหลัก สูตร ปวส. สาขาเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลเกษตร ตอมาในป พ.ศ. 2531 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาไดรับพระราชทานนามใหมวา
สถาบั น เทคโนโลยี ร าชมงคล และได เ ปลี่ ย นชื่ อ วิ ท ยาเขตเกษตรพระนครศรี อ ยุธ ยาเป น “วิ ท ยาเขต
พระนครศรีอยุธยา หันตรา” รวมทั้งไดขยายการจัดการศึกษาถึงระดับปริญญาตรีจวบจนถึงปจจุบันนี้

2. ประวั ติ ค วามเป น มาของศู น ย
วาสุกรี วิทยาเขต พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ตั้งอยูเลขที่ 19
หมู 3 ถนนอูท อง ตําบลทาวาสุกรี อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมเปนโรงเรียนการชางสตรี ตั้งขึ้น
เมื่อป พ.ศ. 2481 โดยเปดสอนชั้นมัธยมการชางสตรี ในป พ.ศ.
2495 และตอมามีการเปดสอนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง ในป พ.ศ.
2502 วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2509 โรงเรียนการชางสตรีไดเปด
สอนวิชาพณิชยการเพื่อตอบสนองความตองการของตลาด แรงงาน โดยเปลี่ยนจากโรงเรียนการชางสตรีเปน
โรงเรียนพณิชยการชื่อวา โรงเรียนพณิชยการวาสุกรี สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19
มีนาคม พ.ศ. 2520 ไดโอนจากกรมอาชีวศึกษาไปสังกัดวิทยาบัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา โดยเปลี่ยนชื่อเปน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา ป พ.ศ. 2530 สภาวิทยาลัย เทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา ไดอนุมัติใหเปดสอนระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบัญชีหลักสูตร 2 ปตอเนื่อง
นับเปนการศึกษาระดับปริญญาตรีรุนแรก วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.
2531 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ไดพระราชทานนามใหม
วา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.
2532 วิท ยาเขตพณิชยการพระนครศรีอยุธยา ไดเ ปลี่ยนชื่อเปน
วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ตามชื่อตําบลที่ตั้งจนถึงปจจุบัน
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3. ประวัติความเปนมาของศูนยนนทบุรี วิทยาเขต
นนทบุรี แรก เริ่มกอตั้ง มีสถานศึกษาอยู 2 แหง จนกระทั่งป พ.ศ.
2518 กรมอาชีวศึก ษา กระทรวงศึก ษาธิการ ไดป ระกาศใหร วม
โรงเรี ย นช า งกลนนทบุ รี แ ละโรงเรี ย น การช า งนนทบุ รี เ ป น
วิท ยาลัยเทคนิคนนทบุรี ซึ่ง 2 โรงเรียนนี้ ตั้ง อยู ถนนนนทบุรี 1
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีอยูหางกันประมาณ 1 กิโลเมตร
ต อ มาได โ อนมาสั ง กั ด วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอาชี ว ศึ ก ษา
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี มีพื้นที่จัดการศึกษา 2 เขต คือ 1. เขตเหนือ
อยูตรงขามวัดแจงศิริสัมพันธ ถนนนนทบุรี 1 ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 2. เขตใต อยูติด
กับวัดทายเมือง ถนนนนทบุรี 1 ตําบลสวนใหญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี วิทยาเขตฯ เปดสอนหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ป รอบบาย แผนกชางเครื่องกล ชางกลโรงงาน ชาง
โลหะ ชางไฟฟากําลัง ชางอิเล็กทรอนิกส ชางโยธา ตอมาในป พ.ศ. 2520 กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการโอน
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีมาสังกัดวิทยาลัย เทคโนโลยี และอาชีวศึกษาและใหชื่อใหมวา “วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคนนทบุรี” เปดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งรับจากผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2532
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ไดประกาศเปลี่ยนชื่อวิทยาเขตเทคนิคนนทบุรีใหมเปน “วิทยาเขตนนทบุรี” และ
ไดขยายการจัดการศึกษา ถึงระดับปริญญาตรีจวบจนถึงปจจุบัน

4. ประวั ติ ค วามเป น มาของศู น ย สุ พ รรณบุ รี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี เปน สถาบันการศึกษาสายวิชาชีพ สังกัดสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลกระทรวงศึกษาธิการ ไดเริ่มดําเนินการกอตั้งเมื่อ
พ.ศ. 2536 จากแนวความคิดของ ฯพณฯ บรรหาร ศิล ปะอาชา
นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศ ซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จังหวัดสุพรรณบุรีในขณะนั้น ไดรองขอใหกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้ง
สถาบันการศึกษาระดับสูง สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลที่จังหวัด
สุพรรณบุรี ดวยพิจารณาเห็นวาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เปนสถาบันการศึกษาที่มีความหลากหลายในการ
จัดการเรียน การสอนสาขาวิชาชีพ ทั้งในระดับต่ํากวาปริญญา และปริญญาตรี ทั้งนี้เพื่อเปนการรองรับการ
ขยายตัวทางดานอุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวันตกของ ประเทศไทย ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีมีเสนทางในการ
คมนาคมที่สะดวกและติดตอกับจังหวัดที่ มีความเจริญดานอุตสาหกรรม เชน กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี
อางทอง สิงหบุรี พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท และเพื่อเปนการกระจายโอกาสทางการศึก ษาออกสูชนบท
ได ป ระกอบพิ ธี ว างศิ ล าฤกษ เมื่ อ วั น ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 โดย
ฯพณฯ บรรหาร ศิ ล ปะอาชา นายกรั ฐ นมตรี ค นที่ 21 ของประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิท ยาเขตสุพรรณบุรี มีพื้นที่แบง เปน 2 เขต คือ
เขตที่ 1 มีพื้นที่ ประมาณ 103 ไร ตั้งอยูเลขที่ 450 หมู 6 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท
ตําบลยานยาว อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เปนพื้นที่จัดการเรียนการสอนใน
คณะวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิชาไฟฟา คณะวิชาโยธา และเขตที่ 2 มีพื้นที่ 401 ไร
อยูหางจากพื้นที่ เขตที่ 1 ประมาณ 2 กม. เปนพื้นที่จัดการเรียนการสอนใน
คณะวิชาไฟฟาและคณะวิชาเครื่องกล เริ่มเปดรับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ตั้งแต
ปการศึกษา 2542 เปนตนมา
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ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย
ตราประจํามหาวิทยาลัยนั้นเปนรูปดวงตราวงกลมภายในมีพระราช
ลัญจกรประจําพระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ลอมรอบ
ดวยดอกบัว 8 กลีบ ซึ่งสื่อความหมายถึง ทางแหงความสําเร็จ มรรค 8 และความ
สดชื่น เบิกบานอันกอใหเกิดปญญา ดานบนดวงตรานั้นมีพระมหาพิชัยมงกุฎที่ มี
ตัวเลข 9 ซึ่งหมายถึง รัชกาลที่ 9 ครอบอยู ดานลางดวงตรานั้นเขียนชื่อสถาบัน
ทั้งนี้ตราของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง ลวนไดรับพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใหอัญเชิญมาเปนตรา
สัญลักษณประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และอีก 8 แหง
บรรดาคณาจารย ขาราชการ นักศึกษา บัณฑิต ศิษยเการาชมงคลทุกรุน ตางสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพน

ตนไมและสีประจํามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลื อ ก ต น ลี ล าวดี สุ ว รรณภู มิ เป น ต น ไม ป ระจํ า
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีความทนทานตอทุกฤดูกาล ยิ่งมีอายุ
ยืนยาวยิ่งมีคุณคา ลีลาวดีสุวรรณภูมิ มีดอกสีเหลืองทอง
กลิ่นหอมจรุงใจ จึงหมายความวา ชาวสุวรรณภูมิทุกคน
จะมีความอดทน มีความดีงาม มีคุณคา ประดุจตนลีลา
วดีสุวรรณภูมิ นั่นเอง

สีประจมหวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนด “สีทอง” เปนสี
ประจํามหาวิทยาลัยตามความหมายของสุวรรณภูมิ ซึ่งหมายถึง แผนดินทอง
หรือดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณมั่งคั่ง เจริญรุงเรือง มีคาประดุจทองคํา
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แผนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลสุวรรณภูมิ

ที่ตั้งของมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(ศูนยหันตรา)
เลขที่ 60 หมู 3 ถ.สายเอเชีย (กรุงเทพฯ – นครสวรรค )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท : 035-709103
โทรสาร : 035-709105
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยวาสุกรี
เลขที่ 19 ถ. อูทอง ต. ทาวาสุกรี อ. พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท : 0 3532 4179 – 80
โทรสาร : 0 3525 2393
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี
เลขที่ 7/1 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท : 0 2969 1369 – 74
โทรสาร : 0 2525 2682

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุร-ี ชัยนาท ต.ยานยาว อ.สามชุก จ.
สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท : 0 3554 4301 – 3
โทรสาร : 0 3554 4299 – 300

1.2 ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค
ปณิธานการผลิตบัณฑิต
บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คือ “คนดี มีความรู รักสูงาน”
วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มุงเนนความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนา
คนดานวิชาชีพสูมาตรฐานสากล และเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพในระดับสากล ตอบสนองความตองการของประเทศ
2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เพื่อถายทอดเทคโนโลยีและสรางมูลคาเพิ่มใหสอดคลองกับความ
ตองการของสังคม
3. บริการวิชาการที่หลากหลาย มีคุณภาพและตอบสนองความตองการของสังคม
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและอนุรักษสิ่งแวดลอม
5. บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และใชเ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนางานใหเปน ที่พึงพอใจของผูรับบริการ
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ภารกิจ
1. ผลิตนักศึกษาใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ชํานาญดานวิชาชีพและเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล
เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน
2. เปนศูนยบริการทางวิชาการ วิชาชีพ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. สรางสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และผลงานวิจัย ที่เปนประโยชนตอสังคม
4. ทํานุบํารุง ศาสนา สืบ สานศิล ปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษสิ่ง แวดลอม รวมทั้งสง เสริม ระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
5. พั ฒ นาผู บ ริ ห ารและบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ให มี ค วามรู ความสามารถ ตาม
มาตรฐานสากลพัฒนากลไกคุณภาพการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร
1. เรงผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี
3. สงเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม
4. สงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงค
1. เพื่อผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ
2. เพื่อผลิตกําลังคนดานสังคมศาสตรที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ
3. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองคความรูและสรางนวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของทองถิน่ และประเทศ
4. เพื่ อบริการวิ ชาการแก หนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรู ความสามารถในการ
พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
5. ปลูกฝงคานิยมใหนักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
กลยุทธ
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
2. สงเสริมสนับสนุนและจัดการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการและเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชน
3. พัฒนาศักยภาพอาจารยในดานองคความรูทักษะ IT และภาษาตางประเทศ
4. พัฒนาระบบเครือขาย IT และวิทยบริการ เพื่อรองรับการเรียนการสอนและการใหบริการนักศึกษา
5. สรางความเชื่อมโยงระหวางการสอนและการวิจัยโดยเนน Research-based Approach
6. พัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค
7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกและ
เพิ่มคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
8. สงเสริมวิจัยและสรางนวัตกรรมที่สามารถนําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอน
9. สนับสนุนและจัดใหมีการวิจัยที่มีคุณภาพตามจุดเนนความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยเพื่อถายทอด
เทคโนโลยีสูชุมชน
10. สรางนักวิจัยมืออาชีพที่มีจริยธรรมและคุณธรรม
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11. จัดหาแหลงทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัย
12. สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
13. สงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษามีสวนรวมในการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม
14. สรางเครือขายกับสถานประกอบการและหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
15. จัดทําฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญและองคความรูดานบริการสังคมเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธอยาง
ตอเนื่อง
16. จัดตั้งศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
17. สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่น
18. ปลูกจิตสํานึกดานศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่น
19. สรางเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่น
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย
1. มุงเนนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands on)
2. มุ ง เน น การเรี ย นการสอนในสาขาวิ ช าต า งๆ โดยใช วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี เ ป น ฐาน
(Technology-based Teaching and Training)
3. มุงเนนการผลิตบุคลากรมีความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หรือมีความเปนมืออาชีพ ซึ่งประกอบดวย 3
องคประกอบ คือ รูจริง มีทักษะความชํานาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ (Professional-Oriented)

สมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency)
1. ใฝรู (Self learning)
2. มีความคิดเชิงระบบ (System thinking)
3. สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective communication)
4. เปนมืออาชีพ (Professional)
5. จิตสาธารณะ (Public mind)

ลักษณะบัณฑิตราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง ประสงคไว 5
ประการ ดังนี้
1. ใฝรู หมายถึง รักในความรู มุงมั่นแสวงหาความรู เพื่อแกปญหาและพัฒนาตนเอง
2. มีความคิดเชิง ระบบ หมายถึ ง การคิด พิจ ารณาสิ่ ง ใดในลัก ษณะที่เ ปน องค ร วมและสามารถ
วิเคราะหความสัมพันธเชื่อมโยงกับองคประกอบยอยไดอยางครอบคลุมครบวงจร
3. สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ หมายถึง มีทักษะในการถายทอด นําเสนอขอมูล ขาวสาร รวมถึง
ความสามารถ ในการใชภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
4. เปนมืออาชีพ หมายถึง มีความรูความเขาใจในศาสตรวิชาชีพเปนอยางดี มีทักษะความชํานาญใน
การปฏิบัติและประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด
5. มีจิตสาธารณะ หมายถึง การตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวม เปนจิตที่คิดสรางสรรค เปนกุศล
และมุงทํากรรมดี เพื่อเปนประโยชนตอสวนรวม
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1.3 โครงสรางองคกร และโครงสรางบริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ภายใตการกํากับ
ดูแลของสํานัก งานคณะกรรมการอุดมศึก ษา สัง กัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดระบบการใชทรัพยากร
รวมกันในพื้นที่จัดการศึกษาทั้ง 4 ศูนย โดยมีหนวยงานกลาง ทําหนาที่สนับสนุนภารกิจ ดานตางๆ ของ
สถาบันและมีสํานักงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงตอสภามหาวิทยาลัย ณ ปจจุบันมหาวิทยาลัย จึงมีการบริการ
จัดการตามโครงสรางการแบงสวนราชการดังนี้

โครงสรางการแบงสวนราชการ
สภา
มหาวิ ทยาลั ย
มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
สํานักงานตรวจสอบภายใน

สํานักอธิ การบดี

คณะกรรมการควบคุมภายใน

คณะ

สถาบั น

กองกลาง

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กองคลั ง

เทคโนโลยีการเกษตร

กองนโยบายและแผน

สํานัก

วิจัยและพั ฒนา
วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

และอุตสาหกรรมเกษตร
บริหารธุรกิ จและ

ส่งเสริมวิชาการ

กองบริหารงานบุคคล

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และงานทะเบียน

กองพั ฒนานักศึกษา

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

กองบริหารทรั พยากร
นนทบุรี
กองบริหารทรั พยากร
สุพรรณบุรี
กองบริหารทรั พยากร
วาสุกรี
สํ านักคุณภาพ
การศึกษา
สํ านักสหกิ จศึกษา

วิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิ ลปศาสตร์

หมายเหตุ :

วิทยาลั ยการจัดการ

ส่วนราชการทีจั ดตั งโดย
พ.ร.บ. / กฎกระทรวง /
ประกาศกระทรวง
ส่วนราชการทีจั ดตั งเป็ นการภายใน
โดยสภามหาวิ ทยาลั ย

หมายเหตุ :
-

มหาวิ ทยาลัยประกาศจั ดตั งวิ ทยาลั ยการจัดการ โดยมีผลบั งคับใช้
ตั งแต่วัว นั ที 24 กั นยายน 2552
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โครงสรางบริหาร

สภา
มหาวิ ทยาลั ย
อธิ การบดี

สภาวิ ชาการ

สภาคณาจารย์ และข้าราชการ

ผู ้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการควบคุมภายใน

รองอธิ การบดี
ผู ้ช่วยอธิ การบดี
ผู ้อํานวยการ
สํานักงานอธิ การบดี

ผู ้อํานวยการกอง

คณบดี

ผู ้อํานวยการสถาบั น

รองคณบดี

รองผู ้อํานวยการสถาบั น

ผู ้อํานวยการสํานัก

รองผู ้อํานวยการสํานัก

หั วหน้ าสํานักงานคณบดี
หั วหน้ าสาขาวิ ชา
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1) สภามหาวิทยาลัย มีอํานาจและหนาที่ในการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการวางนโยบายเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การใหบริการวิชาการแกสังคมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กํากับ
มาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา การออกระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล การเงินและทรัพยสิน การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการอนุมัติปริญญา การแตงตั้งถอดถอนผูบริหาร
ของมหาวิทยาลัย และการอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย องคประกอบของสภา
มหาวิทยาลัย ประกอบดวย
นายกสภามหาวิทยาลัย
จํานวน
1
คน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน
14
คน
กรรมการโดยตําแหนง
จํานวน
2
คน
(ไดแก อธิการบดี และประธานสภาคณาจารยและขาราชการ)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร

จํานวน

6

คน

จํานวน

6

คน

จํานวน

29

คน

(รองอธิการบดี 3 คน คณบดี 2 คน ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก 1 คน)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
(ไดจากการลงคะแนนเลือกตั้งภายในคณะ จํานวนคณะละ 1 คน)

รวมทั้งสิ้น

2) สภาวิชาการ มีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลดานวิชาการ ไดแก หลักสูตร การเรียนการสอน การ
วิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษา เสนอความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการรวม และการยกเลิก
สาขาวิชา รวมถึงการสงเสริมการวิจัย และการบริการวิชาการที่สอดคลองกับภารกิจของมหาวิทยาลัย และ
ความตองการของชุมชน องคประกอบของสภาวิชาการ ไดแก
อธิการบดี เปนประธานสภาวิชาการ
จํานวน
1
คน
รองอธิการบดี ดานวิชาการ เปนรองประธานสภาวิชาการ
จํานวน
1
คน
กรรมการสภาวิชาการโดยตําแหนง
จํานวน
8
คน
(คณบดี ผูอํานวยการสถาบันเพื่อการวิจัยและผูอํานวยการวิทยาลัย ถามี)

กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ

จํานวน

10

คน

จํานวน

5

คน

จํานวน

25

คน

(แตงตั้งจากบุคคลภายนอก โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย)

กรรมการสภาวิชาการตัวแทนคณาจารยประจํา
(เลือกจากคณาจารยประจําในแตละคณะ)

รวมทั้งสิ้น

3) สภาคณาจารยแ ละขา ราชการ มีพันธกิจ หรือหนาที่ตามกฎหมาย เชน ใหคําปรึก ษาและ
ขอเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัย อธิการบดี หรือสภามหาวิทยาลัย สงเสริม
และพัฒนาศักยภาพของคณาจารยและขาราชการในการปฏิบัติหนาที่ตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ พิทักษ
ผลประโยชนของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่อธิการบดีหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย และเรียก
ประชุมคณาจารยและขาราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และนําเสนอความคิดเห็นตอสภา
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
องคประกอบของสภาคณาจารยและขาราชการประกอบดวย
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
จํานวน
1
คน
กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
จํานวน
15
คน
(ไดจากการเลือกตั้ง)

รวมทั้งสิ้น

จํานวน

16
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4) การบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย มีอธิการบดี เปนผูบังคับบัญชาสูงสุด และมีรองอธิการบดี
ที่ สภามหาวิท ยาลัยแตงตั้งโดยคําแนะนําของอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิก ารบดี ตามที่ไดรับมอบ
อํานาจจากอธิการบดี และมีผูชวยอธิการบดีแตงตั้งโดยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ตาที่ไดรับมอบ
อํานาจากอธิการบดี
5) การบริหารจัดการในหนวยงานระดับคณะ
5.1) คณะที่มีภารกิจจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมีสวนราชการหลักในการจัดการศึกษาและ
ดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวม 6 คณะ (รายละเอียดในแผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ)
แตละคณะมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชา และมีรองคณบดีจํานวน 3 ตําแหนง ไดแก รองคณบดีฝายวิชาการและ
วิจัย รองคณบดีฝายบริหารและแผน และรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ในการบริหารงานดานวิชาการของคณะ จะมีคณะกรรมการประจําคณะและมีหัวหนาสาขาวิชาประจํา
คณะ ชวยบริหารงานดานวิชาการในสวนของแตละสาขาวิชา ในกรณีที่คณะมีการเปดสอนสาขาวิชา ตาง ๆ
นอกพื้นที่ตั้งของคณะ เชน ในศูนยตาง ๆ คณะสามารถกําหนดใหมีหัวหนาสาขาวิชาประจําศูนยและ อาจมีผู
ประสานงานคณะประจําศูนย ในกรณีที่มีหัวหนาสาขาวิชาประจําศูนยมากกวา 1 สาขาวิชา เพื่อใหคณะ
สามารถสั่งการและประสานงานกับแตละศูนยไดคลองตัวมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยจัดตั้ง วิทยาลัยการจัดการ เมื่อ วันที่ 24 กันยายน 2552 โดยใหเปนสวนงาน
ภายในมหาวิทยาลัย มีสถานะเทียบเทาคณะ เพื่อจัดการเรียนการสอนเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา
5.2) หนวยงานสายสนับสนุนระดับคณะ มหาวิทยาลัยมีสวนราชการที่สนับสนุนและสงเสริม การ
ทํางานของมหาวิทยาลัยดานจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุง ศิล ปวัฒนธรรม
จํานวน 4 หนวยงาน ไดแก 1) สถาบันวิจัยและพัฒนา 2) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 3) สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 4) สํานักงานอธิการบดี
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1.4 รายชื่อผูบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภาชุดปจจุบัน
รายชื่อผูบริหาร

ผศ.จริยา หาสิตพานิชกุล
อธิการบดี

รศ.ดร.มัณฑนีย เศรษฐภักดี ผศ.ดร.ศิริกุล คลองคํานวณการ นางสาวสุรียรัตน โงววัฒนา
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี

รศ.สหายพล มีชูนึก
รองอธิการบดี

ผศ.จาตุรนต ธนะสมบูรณ
รองอธิการบดี

ผศ.ยุทธนา หริรักษาพิทักษ
รองอธิการบดี

ผศ.อราม คุมกลาง
รองอธิการบดี

ผศ.ดวงฤดี ศุภติมัสโร
ผูชวยอธิการบดี

ผศ.พิมลพรรณ ธนารักษ
ผูชวยอธิการบดี

นายพงศวิทย วุฒิวิริยะ
ผูชวยอธิการบดี

ผศ.กิตติ บุญเลิศนิรันดร
ผูชวยอธิการบดี

ผศ.สุวิทย วงษยืน
ผูชวยอธิการบดี
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รายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

ศ.เกียรติคุณเกษม
ศ.ดร.ปรัชญา
ผศ.จริยา
ผศ.นนทโชติ
ดร.กิจจา
ศ.ดร.ทัศนีย
ดร.ธิติรัตน
นางประดิษฐา
ดร.พิชัย
รศ.ดร.พินิติ
นายมงคล
นางสาววลัยรัตน
นายวัลลภ
รศ.ดร.วิบูลย
รศ.ดร.วิไลศักดิ์
นายสูบุญ
นายโอภาส
รศ.ดร.มัณฑนีย
ผศ.อราม
นางสาวสุรียรัตน
ผศ.ฐิติมา
รศ.นภัทร
ผศ.ภณรัตน
นายกฤตยตนัย
นางสาวเกษสิริ
นายเฉลิม
นายพัฒนพงศ
ผศ.ภรภัทร
นายสมชาย
ผศ.ดร.ศิริกุล
วาที่ ร.ต.วิญู

วัฒนชัย
เวสารัชช
หาสิตพานิชกุล
อุดมศรี
ใจเย็น
อัตตะนันทน
วิศาลเวทย
จงวัฒนา
สนแจง
รตะนานุกูล
มวงเขียว
ศรีอรุณ
มานะธัญญา
ชื่นแขก
กิ่งคํา
วุฒิวงศ
เขียววิชัย
เศรษฐภักดี
คุมกลาง
โงววัฒนา
จิโนวัฒน
วัจนเทพินทร
คชสิทธิ์
ธารารัตนสุวรรณ
ศักดานเรศว
ขุนเอียด
วรรณวิไล
ตันวีนุกูล
กลางวงษ
คลองคํานวณการ
มั่นธรรม

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2553 |

18

สวนนํา
รายชื่อคณะกรรมการสภาวิชาการ
1. ผศ.จริยา
2. รศ.ดร.มัณฑนีย
3. พ.อ.ญ.ผศ.ดร.ภาวดี
4. ผศ.ดร.สุราษฎร
5. รศ.ดร.วิชัย
6. รศ.ดร.วรากร
7. รศ.สถาพร
8. ดร.สมศักดิ์
9. ดร.ชุมพล
10. ศ.ดร.อุทัยรัตน
11. รศ.ดร.สายวรุฬ
12. รศ.ดร.ศักดา
13. ผศ.เพิ่มศักดิ์
14. ผศ.ฐิติมา
15. ผศ.ไพศาล
16. ดร.เอนก
17. รศ.นภัทร
18. นางนิรมล
19. นายดิเรก
20. นายพรเทพ
21. ผศ.ดร.รวีวรรณ
22. นางสมใจ
23. ผศ.สุวิมล
24. นายสัญญา
25. ผศ.ภณรัตน

หาสิตพานิชกุล
เศรษฐภักดี
ดีพึ่งตน
พรหมจันทร
วงษใหญ
ไมเรียง
ดีบุญมี ณ ชุมแพ
ประถมศรีเมฆ
บุญมี
ณ นคร
ชัยวานิชศิริ
ไตรศักดิ์
อยูเปนสุข
จิโนวัฒน
บุรินทรวัฒนา
เจริญภักดี
วัจนเทพินทร
จันทรแยม
ฉิมชนะ
สรนันท
เดื่อมขันมณี
บุญสรรค
พิบูลย
คําจริง
คชสิทธิ์

ประธานกรรมการสภาวิชาการ
รองประธานกรรมการสภาวิชาการ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
เลขานุการสภาวิชาการ
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รายชื่อผูบริหารหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1. ผศ.เพิ่มศักดิ์
2. ผศ.ฐิติมา
3. ผศ.ไพศาล
4. ดร.เอนก
5. รศ.นภัทร
6. นางนิรมล
7. รศ.ดร.มัณฑนีย
8. นายสุวุฒิ
9. ผศ.ภณรัตน
10. นายดิเรก
11. วาที่ร.ต.วิญู
12. นางชลอ
13. นายพัฒนพงศ
14. น.ส.พัชราภรณ
15. นายชัยขรรค
16. นายจิระวัฒน
17. ผศ.อภิชาติ
19. นายอนนท
20. ผศ.สุวัชร
21. นายดําเนิน
22. ผศ.กฤษฎี

อยูเปนสุข
จิโนวัฒน
บุรินทรวัฒนา
เจริญภักดี
วัจนเทพินทร
จันทรแยม
เศรษฐภักดี
ตุมทอง
คชสิทธิ์
ฉิมชนะ
มั่นธรรม
หนูอินทร
วรรณวิไล
จันทรฉาย
ขวัญสอน
ใจออนนอม
พรหมโชติ
บูชาพันธ
ภัทรกุลพงษ
ไชยแสน
สุขฉายี

คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะศิลปศาสตร
คณบดีวิทยาลัยการจัดการ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูอํานวยการกองกลาง
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
ผูอํานวยการสํานักสหกิจศึกษา
ผูอํานวยการสํานักคุณภาพการศึกษา

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2553 |

20

สวนนํา

1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน

คณะวิชา/วิทยาลัย
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ให มี ค วามรู ค วามสามารถทั้ ง ทางด า นครุ ศ าสตร และด า น
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี ทั้ง ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึง การสรางและพัฒ นาทัก ษะในการ
ถายทอดความรู ทักษะทางการสอน และการมีมนุษยสัมพันธที่ดี เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษา สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข โดย สํานักงานคณบดี ตั้งอยูที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย
สุพรรณบุรี เลขที่ 450 หมู 6 ถนนสุพรรณบุรี ตําบลยานยาว อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
จัดการเรียนการสอน โดยเนนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถและทักษะในการนําเทคโนโลยี
ในดานตางๆ มาประยุกตใช เพื่อการพัฒนาศักยภาพในงานเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร อีก
ทั้ง สามารถดําเนินการเชิง ธุร กิจ และปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมีป ระสิทธิภาพ นอกจากนี้ยัง สนับสนุนให
นักศึกษาไดมีโอกาสคนควาในรูปแบบของการทําวิจัยและการใหบริการทางวิชาการที่ตรงตามความตองการของ
สังคมดวย โดยสํานักงานคณบดี ตั้งอยูที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา เลขที่ 60
หมู 3 ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดการเรียนการสอน โดยมุงเนนใหนักศึกษาไดนําทฤษฎีไปประยุกตใช เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ในภาคธุรกิจ ทั้ง ในดานการบัญ ชี การเงิน การตลาด และการบริห ารและจัดการองคกร โดยใชเ ทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนการพัฒนางานดานโปรแกรมและเครือขายคอมพิวเตอร เพื่อใชในงานดานการบริหาร
จัดการทางธุร กิจ และการพัฒ นางานบริก ารของหนวยงานตางๆ ไดอยางมีป ระสิท ธิภาพและประสิท ธิผ ล
สํานักงานคณบดี ตั้งอยูที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยวาสุกรี เลขที่ 19 หมู 3 ถนนอูทอง ตําบลทา
วาสุกรี อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทั้งดานทฤษฎีและ
ปฏิบัติ โดยมีการพัฒนาและจัดทําหลักสูตร ที่ตอบสนองความตองการของผูเ รียน และตลาดแรงงานทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต เพื่อใหนักศึกษาไดปฏิบัติจริง สามารถวิเคราะห วิจัย ทางดานวิทยาศาสตรดวยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย รวมทั้งมีความสามารถบริหารจัดการและบํารุงรักษาสภาพแวดลอมที่ทันตอโลกวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สํานักงานคณบดี ตั้ง อยูที่ม หาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยหันตรา เลขที่ 60 หมู 3 ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
5. คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
จัดการเรียนการสอนใหบัณฑิตมีความรู มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ การประดิษฐ คิดคน พัฒ นา
ออกแบบ การนําเสนองาน การควบคุมงาน และการตรวจสอบงานดานวิศวกรรมศาสตรในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
ตามมาตรฐานของสภาวิศวกร โดยการประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีตางๆ มา
ใชใหมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี้ยังผลิตบัณฑิตดานสถาปตยกรรมศาสตร ใหมีความ
เชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยีสถาปตยกรรม มีความโดดเดนในดานการออกแบบ และการนําเสนองานดวยระบบ
มัลติมีเดีย สํานักงานคณบดี ตั้ง อยูที่ม หาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลสุว รรณภูมิ ศูนยนนทบุรี เลขที่ 7/1
ถนนนนทบุรี 1ตําบลสวนใหญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
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6. คณะศิลปศาสตร
ดานการเรียนการสอนและพัฒนางาน อยางตอเนื่องดวยการบริการ การเรียนการสอนในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อการสื่อสารสากลในทุกสาขาวิชา
นอกจากนั้นยังผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ ในการสื่อสารภาษาตางประเทศ และการบริการดานการ
ทองเที่ยวโดยมีการฝกงานในสถานประกอบการจริงเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูดานภาษา ทั้งดานการฟง การพูด
การอานและการเขียนรวมทั้งทักษะการใหบริการตางๆ อยางมืออาชีพ สํานักงานคณบดี ตั้งอยูที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา เลขที่ 60 หมู 3 ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13000
7. วิทยาลัยการจัดการ
เปนหนวยงานที่มุงมั่นในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท M.B.A. ใหแกนักบริหารทั้งภาครัฐ
และเอกชนมาตั้งแตป 2549 ในป 2554 นี้กําลังเปดรับสมัครเปนรุนที่ 6 โดยเปาหมายของหลักสูตรมุงมั่งเนน
การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และมุงที่จะสราง CEO มืออาชีพ ใหสามารถทํางานไดในองคกรทุก
ประเภท สํานักงานคณบดี ตั้งอยูที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยวาสุกรี เลขที่ 19 หมู 3 ถนนอูทอง
ตําบลทาวาสุกรี อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
หลักสูตร
หลักสูตร ประจําปการศึกษา 2553 เปดสอน 6 คณะ 1 วิทยาลัย 41 หลักสูตร คือ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 11 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 29 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร
หลักสูตร ประจําปการศึกษา 2553 จําแนกตามคณะและระดับการศึกษา
คณะ
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

คณะวิศวกรรมศาสตร
และสถาปตยกรรมศาสตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

คณะศิลปศาสตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต

วิทยาลัยการจัดการ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต

สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต

รวม

ปวส.

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

4
1
6
11

4
3
6
5
3
5
1
2
29

1
1
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หลักสูตร ประจําปการศึกษา 2553 จําแนกตามคณะ ระดับการศึกษา สาขาวิชาและศูนย
คณะ

หลักสูตร

สาขา

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

หันตรา

วาสุกรี

นนทบุรี

สุพรรณบุรี















ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปวส.

-สาขาวิชาชางไฟฟา
-สาขาวิชาชางยนต



-สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
-สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม


ปริญญาตรี

ค.อ.บ.

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
-สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
-สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
-สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กโทรนิกสและ
โทรคมนาคม
-สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

อส.บ.

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
-สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
-สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

ปวส.
วท.บ.
















ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
-สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาพืชศาสตร

-สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมง
-สาขาวิชาสัตวศาสตร
-สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
-สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
-สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน
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หลักสูตร ประจําปการศึกษา 2553 จําแนกตามคณะ ระดับการศึกษา สาขาวิชาและศูนย (ตอ)
คณะ
คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตร

สาขา

หันตรา

วาสุกรี

นนทบุรี

สุพรรณบุรี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปวส.

-สาขาวิชาการบัญชี
-สาขาวิชาการตลาด




-สาขาวิชาการจัดการ






-สาขาวิชาการเลขานุการ
-สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ



-สาขาวิชาการเงิน









ปริญญาตรี
บธ.บ.

บริหารธุรกิจบัณฑิต
-สาขาวิชาการจัดการ



-สาขาวิชาการบัญชี



















ปริญญาตรี
บธ.บ.

วท.บ.
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

บริหารธุรกิจบัณฑิต
-สาขาวิชาการตลาด
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ



วิทยาศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร


ปริญญาตรี

วท.บ.

วิทยาศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาเคมี



-สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร





ปริญญาตรี
วศ.บ.

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ





-สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม
-สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
-สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา











-สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สถ.บ.

สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาสถาปตยกรรม

คณะศิลปศาสตร

ปริญญาตรี
ศศ.บ.

ศิลปศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล




-สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
วิทยาลัยการจัดการ



ปริญญาโท
บธ.ม.

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต



ขอมูล ณ 29 กรกฎาคม 2553 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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1.6 จํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาในปการศึกษา 2553 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รวมทั้งสิ้น
11,362 คน เปนนักศึกษาปริญญาโท จํานวน 274 คน นักศึกษาปริญญาตรี จํานวน 9,096 คน นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรชั้นสูง จํานวน 1,992 คน
จํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น ภาคเรียนที่ 2/2553

กลุมสาขา/ระดับ/คณะ
รวมทั้งสิ้น
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
ชางผลิตเครื่องมือและแมพิมพ
ชางไฟฟา

ระดับปวส.

ระดับปริญญา
ตรีภาคปกติ

ระดับปริญญาตรี
ภาคสมทบ

ระดับปริญญา
โทภาคสมทบ

จํานวน
1,992

จํานวน
7,818

จํานวน
1,278

จํานวน
274

จํานวน
11,362

1,153

4,187

1,057

-

6,397

373

496

450

-

1,319

รวมทั้งสิ้น

12

-

-

-

12

56

-

-

-

56

141

-

-

-

141

ชางอิเล็กทรอนิกส

56

-

-

-

56

เทคนิคคอมพิวเตอร

19

-

-

-

19

เทคนิคอุตสาหกรรม

89

-

-

-

89

เทคโนโลยีเครื่องกล

-

-

239

-

239

เทคโนโลยีโทรคมนาคม

-

1

84

-

85

เทคโนโลยีไฟฟา

-

-

4

-

4

เทคโนโลยีอุตสาหการ

-

-

123

-

123

วิศวกรรมเครื่องกล

-

175

-

-

175

วิศวกรรมไฟฟา

-

71

-

-

71

วิศวกรรมโยธา

-

10

-

-

10

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม

-

131

-

-

131

วิศวกรรมอุตสาหการ

-

108

-

-

108

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เกษตรกลวิธาน

37

617

1

-

655

-

78

-

-

78

เทคโนโลยีการเกษตร

36

-

-

-

36

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

1

-

-

-

1

ประมง

-

73

1

-

74

ชางยนต
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จํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น ภาคเรียนที่ 2/2553

กลุมสาขา/ระดับ/คณะ

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ระดับปวส.

ระดับปริญญา
ตรีภาคปกติ

ระดับปริญญาตรี
ภาคสมทบ

ระดับปริญญา
โทภาคสมทบ

รวมทั้งสิ้น

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

1153

4,187

1,057

-

5,654

37

617

1

-

655

-

7

-

-

7

พืชศาสตร

-

116

-

-

116

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

-

163

-

-

163

สัตวศาสตร

-

180

-

-

180

743

1,373

119

-

2,235

743

-

-

-

743

การบริหารธุรกิจเกษตร

-

41

-

-

41

เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

-

1,329

119

-

1,448

ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร

-

3

-

-

3

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เคมี

-

611

41

-

652

-

44

-

-

44

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

-

45

-

-

45

เทคโนโลยีสารสนเทศ

-

336

41

-

377

วิทยาการคอมพิวเตอร

-

186

-

-

186

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

-

1,090

446

-

1,536

สถาปตยกรรม

-

124

-

-

124

วิศวกรรมเครื่องกล

-

77

9

-

86

วิศวกรรมไฟฟา

-

326

154

-

480

วิศวกรรมโยธา

-

273

190

-

463

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม

-

114

56

-

170

วิศวกรรมอุตสาหการ

-

176

37

-

213

กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

839

3,631

221

274

4,965

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเงิน

830

3,058

221

-

4,109

31

-

-

-

31

40

-

-

-

40

-

183

31

-

214

47

847

77

-

971

-

141

-

-

141

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอรธุรกิจ

การเลขานุการ
การจัดการ - การจัดการอุตสาหกรรม
การจัดการ - การจัดการทั่วไป
การจัดการ - การจัดการสํานักงาน
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จํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น ภาคเรียนที่ 2/2553

กลุมสาขา/ระดับ/คณะ

ระดับปวส.

ระดับปริญญา
ตรีภาคปกติ

ระดับปริญญาตรี
ภาคสมทบ

ระดับปริญญา
โทภาคสมทบ

รวมทั้งสิ้น

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

839

3,631

221

274

4,965

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การตลาด

830

3,058

221

-

4,109

300

601

18

-

919

การบัญชี

412

1,286

95

-

1,793

คณะศิลปศาสตร
การทองเที่ยว

9

573

-

-

582

9

17

-

-

26

การทองเที่ยวและการโรงแรม

-

112

-

-

112

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

-

444

-

-

444

วิทยาลัยการจัดการ
การจัดการ - การจัดการทั่วไป

-

-

-

274

274

-

-

-

101

101

การตลาด

-

-

-

46

46

การบัญชี

-

-

-

62

62

เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

-

-

-

13

13

ระบบสารสนเทศ

-

-

-

19

19

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

-

-

-

33

33

ที่มา : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ขอมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 53

ตาราง แสดงจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา(FTES)
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1.7 จํานวนอาจารยและบุคลากร
ปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีบุคลากรทั้งสิ้น 1,049.5 คน จําแนก
ตามประเภทบุคลากร บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 573.5 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 476 คน โดยมี
สัดสวนบุคลากรสายวิชาการ: บุคลากรสายสนับสนุน = 54.65 : 45.35
บุคลากรจําแนกตามหนวยงานและสายงาน
คณะ/สํานัก/สถาบัน

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

รวม

79.5
71.5
161.5
92
88.5
77.5
3
-

17
28
32
17
20
13
7
274
44
14
3
7

96.5
99.5
193.5
109
108.5
90.5
10
274
44
14
3
7

573.5

476

1,049.5

ครุศาสตรอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
ศิลปศาสตร
วิทยาลัยการจัดการ
สํานักงานอธิการบดี
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักงานตรวจสอบภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนา

รวม

ขอมูล ณ 31 พฤกษภาคม 2554 กองบริหารงานบุคคล

บุคลากรสายวิชาการ ปการศึกษา 2553 จําแนกตามวุฒิการศึกษา
คณะ/สํานัก/สถาบัน
ปริญญาเอก

ครุศาสตรอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
ศิลปศาสตร
วิทยาลัยการจัดการ
รวม
รอยละ

2
7
2
9
3.5
3
3
29.5
5.14

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

51.5
56.5
134.5
73
73
59
0
452.5
78.90

21
8
25
10
12
15.5
0
91.5
15.95

รวม

79.5
71.5
161.5
92
88.5
77.5
3
573.5
100.00
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บุคลากรสายวิชาการ ปการศึกษา 2553 จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
คณะ

ครุศาสตรอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
ศิลปศาสตร
วิทยาลัยการจัดการ
รวม
รอยละ

รองศาสตราจารย

ผูชวย
ศาสตราจารย

อาจารย

รวม

2
7
2
1
1.5
1
0
14.5
2.53

18
38
35
16
14
19
1
141
24.59

59.5
26.5
124.5
75
73
57.5
2
418
72.89

79.5
71.5
161.5
92
88.5
77.5
3
573.5
100.00

ขอมูล ณ 31 พฤกษภาคม 2554 กองบริหารงานบุคคล

บุคลากรสายวิชาการ ปการศึกษา 2553 จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิ
ตําแหนงวิชาการ

ปฏิบัติงานจริง
คุณวุฒิ

ลาศึกษาตอ

รวมทั้งสิ้น

ป.เอก

ป.โท

ป.ตรี

ป.เอก

ป.โท

ป.ตรี

อาจารย

15

294.5

79.5

0

29

0

418.0

ผูชวยศาสตราจารย

11

117

10

0

3

0

141.0

รองศาสตราจารย

2.5

12

0

0

0

0

14.5

ศาสตราจารย

0

0

0

0

0

0

0.0

28.5

423.5

89.5

0

32

0

573.5

รวมทั้งสิ้น

ขอมูล ณ 31 พฤกษภาคม 2554 กองบริหารงานบุคคล
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1.8 ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ อาคาร สถานที่
งบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดรับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น
724,318,120 บาท โดยเปนงบประมาณรายจายประจําป 577,746,900 บาท (79.76 %) งบประมาณเงิน
ผลประโยชน 146,571,220 บาท (20.24 %)
จํานวนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ไดรับจัดสรร จําแนกตามประเภทงบรายการ
งบรายการ
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
เงินอุดหนุน
รายจายอื่น
รวมทั้งสิ้น

2553
จํานวนเงิน (บาท)
155,417,900
106,554,800
179,444,500
59,569,700
76,760,000
557,746,900

รอยละ
26.90
18.44
31.06
10.31
13.29
100

จํานวนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ไดรับจัดสรร จําแนกตามผลผลิต
ผลผลิต
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
ผูไดรับทุนตามโครงการทุนพัฒนาอาจารยและบุคลากรทางการ
ศึกษา
ผลงานการใหบริการวิชาการ
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี
ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
รวมทั้งสิ้น

2553

จํานวนเงิน(บาท)

รอยละ

120,331,800

20.83

-

-

5,959,000
438,991,800
1,950,000
5,778,300
4,736,000
577,746,900

1.03
75.98
0.34
1.00
0.82
100.00
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จํานวนงบประมาณเงินผลประโยชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ไดรับจัดสรรจําแนกตามประเภท
งบรายการ
งบรายการ
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจายอื่น
โครงการงานฟารม
รายไดหอพักสวัสดิการนักศึกษา
สมทบคาไฟฟามหาวิทยาลัย
เงินสมทบกองทุนวิจัยฯ
สมทบกองทุนสหกิจศึกษา
งบกลางหนวยงาน
รวมทั้งสิ้น

ปงบประมาณ 2553
จํานวนเงิน (บาท)
รอยละ
42,250,440
28.83
39,028,180
26.63
3,233,000
2.21
6,838,670
4.67
11,091,140
7.57
787,500
0.54
1,560,000
1.06
6,752,240
4.61
6,344,240
4.33
545,790
0.37
28,140,020
19.20
146,571,220
20.24

จํานวนงบประมาณเงินผลประโยชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ไดรับจัดสรร จําแนกตามผลผลิต
ผลผลิต
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
ผูไดรับทุนตามโครงการทุนพัฒนาอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
ผลงานการใหบริการวิชาการ
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี
ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
โครงการงานฟารม
รายไดหอพักสวัสดิการการนักศึกษา
เงินสมทบคาไฟฟามทรส.
เงินสมทบกองทุนวิจัยฯ
สมทบกองทุนสหกิจศึกษา
งบกลางหนวยงาน
รวมทั้งสิ้น

ปงบประมาณ 2553
จํานวนเงิน (บาท)
รอยละ
36,246,390
24.73
949,600
0.65
67,163,040
43.78
689,000
0.47
393,400
0.27
875,000
0.68
5,200,000
3.55
6,752,240
4.61
6,344,240
4.33
545,790
0.37
24,412,520
16.66
146,571,220
100.00

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2553 |

31

สวนนํา
การบริหารจัดการทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
ในสวนของการหารายไดและการบริหารทรัพยสิน มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญเพื่อใหมีรายได
เพิ่ม (Income Generation) จากรายไดหลักของมหาวิทยาลัยหรือรายไดประจําที่ไดรับจัดสรรจากแหลงรายไดหลัก
ของมหาวิทยาลัย และบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยที่มีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูง สุด จึงไดกําหนด
โครงสรางของมหาวิทยาลัยใหมีฝายหารายไดและบริหารทรัพยสินไวในกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ใหมีบทบาท
หนาที่ในการบริหารทรัพยสินดานอาคารสถานที่และ การสรางผลิตภัณฑเพื่อการหารายได ทําแผนการตลาด
ดําเนินการดานการตลาดเพื่อการหารายไดและบริหารทรัพยสิน ทําฐานขอมูลทรัพยสินที่กอใหเกิดรายไดของ
มหาวิทยาลัย จัดการสิทธิประโยชนจากทรั พยสินและไดแตงตั้งบุคลากรใหดําเนินการหารายไดและบริหาร
ทรัพยสิน ดังตอไปนี้
 รับนโยบายจากสภามหาวิทยาลัย เกี่ยวกับแนวทางการหารายไดแ ละบริห ารทรัพ ยสิน โดย
ยึดหลักสําคัญ คือ ลดการสูญ เสีย และการเพิ่ม ชองทางการหารายได เริ่ม ดวยการแตง ตั้ง
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสิน โดยมีอุป นายกสภามหาวิท ยาลัยเปนประธาน
คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการชุดนี้จะมีหนาที่กํากับดูแล ระบบการบริหารการเงินและ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชนสูงสุด
 ดําเนินการสํารวจขอมูลการหารายไดและบริหารทรัพยสิน ในศูนยพื้นที่ทั้ง 4 แหงของมหาวิทยาลัย
เพื่อใหทราบถึงการหารายได และการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัยที่เปนอยูในปจจุบัน
 ดําเนินการสํารวจทรัพยสินของมหาวิทยาลัยที่เปนอาคารสถานที่และเครื่องมืออุปกรณตางๆ
เพื่อนํามาเปนฐานขอมูล ในการหารายไดใหกับมหาวิทยาลัยและใชประโยชนจ ากทรัพยสิน
ใหคุมคา
 จัด ทํา ฐานขอ มูล ทรัพ ยสิน ของมหาวิท ยาลัย ทุก ศูน ยพื้น ที่ ทั้ง ดา นที่ดิน สิ่ง กอ สรา ง และ
ทรัพยากรบุคคล
 ดําเนินการลดตนทุนในการบริหารการเงิน โดยรวบรวมเงินรายไดที่มีอยูเพื่อนําไปจัดซื้อหอพัก
คืน เพื่อไมใหมหาวิทยาลัยตองเปนภาระในการจายคาดอกเบี้ยเงินกูสรางหอพักในอัตราที่สูงและ
ระยะเวลายาวนานอีกตอไป ทั้งนี้โดยคําแนะนําและความชวยเหลือเปนอยางดีจ ากประธาน
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสิน ของมหาวิทยาลัย ในการติดตอประสานงานกับ
สถาบันการเงิน (เจาหนี)้ จนสามารถชําระหนี้ไดกอนกําหนด โดยไมตองเสียคาธรรมเนียม
 ดําเนินการจัดระบบและกําหนดระเบียบการเชาพื้นที่เพื่อธุรกิจของภาคเอกชน เชน เชาพื้นที่ติดตั้ง
ตูเอทีเอ็ม ปมน้ํามัน รานคา เปนตน
 ดําเนินการจัดระบบการฝากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย กับสถาบันการเงินที่มั่นคงในรูปแบบ
ของการลงทุนทั้ง ระยะสั้น และระยะยาวเพื่อเพิ่มรายไดอีกชองทางหนึ่งใหกับมหาวิทยาลัยตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการ บริหารการเงินฯ
การพัฒนาระบบกายภาพของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมีสถานศึกษาทั้ง 4 พื้นที่ ตางก็มีประวัติความเปนมาที่ยาวนานโดยเฉพาะศูนยหันตรามีอายุ
มากกวา 70 ป สภาพของสิ่งกอสรางและสภาพแวดลอมตางๆ ภายในแตละศูนย สวนใหญอยูในภาวะชํารุดทรุด
โทรมตองการการพัฒนาทางดานกายภาพคอนขางมาก ในชวงเริ่มตนของการเปนมหาวิท ยาลัยจึง ไดแตง ตั้ง
คณะกรรมการวางผัง แมบ ทของมหาวิท ยาลัยทั้ง 4 พื้นที่โ ดยมีผูท รงคุณวุฒิภายนอก เปนที่ปรึกษา เพื่อทํา
หนาที่จัดทําแผนแมบทการพัฒนาดานกายภาพของมหาวิทยาลัย ตอมาหลังจากที่มหาวิทยาลัยมีสภามหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายของมหาวิท ยาลัยเรียบรอยแลว สภามหาวิท ยาลัยโดยทานนายกสภามหาวิท ยาลัยก็ไดแตง ตั้ง
คณะกรรมการ ผั ง แมบ ทชุ ดใหม โดยมีก รรมการชุ ดเดิม บางสวนและมีก รรมการผูท รงคุณวุฒิ จ ากสภา
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มหาวิทยาลัยเปนประธานคณะกรรมการและเพิ่ม ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก คณะกรรมการชุดใหมนี้ไดรวมกัน
จัดทําผังแมบทของพื้นที่ทั้ง 4 ศูนย กําหนดลําดับความสําคัญของพื้นที่และสิ่งกอสรางที่ตองปรับ ปรุงใหม เพื่อขอ
งบประมาณกอสรางใหมและหรือปรับปรุงใหม
รายละเอียดโครงการกอสรางที่ไดรับจัดการงบประมาณ ป 2553
ที่
ชื่อโครงการ/งาน/ระยะเวลา
งบประมาณ (บาท)
หมายเหตุ
21,060,000
ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการดานภาษาและเทคโนโลยี
1
21,060,000
ศูนยนนทบุรี
สารสนเทศ พรอมครุภัณฑ
ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
158,384,500
สารสนเทศ
1 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
97,183,000
ศูนยหันตรา
2 อาคารเรียนรวมและเอนกประสงคพรอมครุภัณฑ
61,201,500
ศูนยหันตรา
รวม 3 รายการไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดินป 2553 เปนเงิน
179,444,500
ทั้งสิ้น
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อพัฒนาสู E-University
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดําเนินการภายใตแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2550-2554) โดยในแผนดังกลาวไดกําหนด การดําเนินงานในการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการเพื่อกาวสูการเปน e-University ภายใตการจัดทําแผน
แมบทดานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. งานเครือขายคอมพิวเตอร
1. ชวงเดือนธันวาคม 2552 - กันยายน 2553 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมี
การจัดสรรวงจรเชื่อมตอเครือขายคอมพิวเตอรสําหรับมหาวิทยาลัยทุกแหงดวยความเร็ว 1 Gbps สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงไดทําการปรับความเร็วการเชื่อมตอเครือขายระหวางวิทยาเขตเปนความเร็ว
50 Mbps เพื่อรองรับปริมาณการใชงานที่เพิ่มขึ้น
2. การพัฒนาระบบยืนยันตัวตนในการใชงานอินเตอรเน็ต
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตองจัดทําระบบยืนยันตัวบุคคล และระบบเก็บ
ขอมูลจราจรคอมพิวเตอร โดยมีการจัดเก็บบัญชีผูใชงานใน Active Directory เปนการลงทะเบียนผูใชงานทั้ง
ในสวนของอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา และผูเขารับบริการหรือผูมาเยือนของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เมื่อผูใชงาน
เริ่มออกอินเตอรเน็ตจะตองปอนบัญชีรายชื่อและรหัสผานที่ Authenticate Gateway กอนใชงานอินเตอรเน็ต
ขอมูลการจราจรคอมพิวเตอรที่ Firewall และการใชงานบริการบน Web Server E-Mail Server จะถูก
รวบรวมและเขารหัสขอมูลเก็บเขาไวในเครื่อง Log Management ซึ่งในระบบ Log Management จะมีดวยกันสอง
ระบบ คือสวนที่ใชในการเก็บขอมูลตาม พรบ. และสวนที่ใชในการวิเคราะหการใชงานอินเตอรเน็ตของผูใชงาน
3. ไดทําการจัดหาอุปกรณรักษาความปลอดภัยของระบบเครือขาย ในสวนของ Firewall
ตัง้ แตป พ.ศ. 2549 - 2550 โดยในสวนของศูนยพื้นที่จะมีประสิทธิภาพรองรับปริมาณขอมูลอยูที่ 600 Mbps
และที่ศูนยกลางอยูที่ 1 Gbps ซึ่งคาดวาจะเพียงพอสําหรับการใชงานไดอยางนอย 5 ป
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ข. งานพัฒนาฐานขอมูลกลาง
1. การใชทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอรแมขายใหมีความคุมคา โดยการใชเทคโนโลยี Virtual
Machine ในการจําลองเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ทําใหสามารถมีเครื่องบริการที่มากกวาเครื่องแมขายจริง
ทั้งนี้ไดมุงเนนการใชโปรแกรมฟรีของ VMware Hypervisor และ Microsoft Hyper-V server 2008 ทําใหไม
เกิดคาใชจายดานซอฟตแวร และลดการใชพลังงาน ประหยัดคาไฟฟาในหองศูนยกลางเครือขาย
ค. งานพัฒนาระบบการบริการผาน Web
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหนวยงานนารองที่นําระบบเทคโนโลยีมาเปน
เครื่องมือชวยพัฒนาระบบการบริหารจัดการเนื่องจากสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีพื้นที่
บริการทั้งหมด 4 ศูนยพื้นที่ 6 จุดบริการ ซึ่งตองนําเทคโนโลยีมาชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพดังนี้
• การรับ-สงเอกสาร ผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-doc)
• ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) โดยบุคลากรทุกทานจะตองเปด e-mail ทุกวัน เพื่อ
รับขอมูล ขาวสารที่แจงใหทราบหรือเรงดวน
• ระบบโทรศัพทผานระบบเครือขาย (VOIP) เปนระบบที่บุคลกรของสานักฯ ใชในการ
ติดตอสื่อสารกันในระหวางการปฏิบัติงาน เพื่อลดคาโทรศัพททางไกล
• พัฒนาระบบประชุมทางไกลผานระบบเครือขาย (Video Conference) สาหรับการประชุม
กลุมยอย ในกลุมงาน ในงานที่ปฏิบัติเหมือนกันทั้ง 4 ศูนย เพื่อลดเวลาการเดินทางของ
เจาหนาที่
• ระบบบันทึกภาระงานบุคลากร โดยที่บุคลากรทุกทานจะตองบันทึกผลการปฏิบัติงานผาน
ระบบ On line ทุกวัน เพื่อการติดตามงานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
• ระบบแจงซอมผานระบบเครือขาย เปนแจงซอม-บํารุง คอมพิวเตอรและเครือขายเพื่อการ
บริหารจัดการเวลาในการบริการของเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
• ระบบรายงานสถานะเครือขายคอมพิวเตอร เปนระบบที่ใชสาหรับตรวจสอบสถานะของ
เครือขายคอมพิวเตอรทั้ง 4 ศูนย เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการระบบเครือขาย
• ระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส เพื่อเปนเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานหองสมุดที่
เหมือนกันทั้ง 4 ศูนยพื้นที่
• ระบบการบริหารจัดการความรู เปนระบบที่ใชสาหรับบันทึกความรู และประสบการณของ
บุคลากรในสานักฯ ซึ่งสามารถนาแนวทางมาปรับใชในการพัฒนางานของตนเองที่รับผิดชอบได
2 งานดานวิทยบริการ
ก. งานพัฒนาอาคารวิทยบริการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดพัฒนาและปรับปรุงทางดานกายภาพเพื่อ
สรางบรรยากาศในการเรียนรูและรองรับการใหบริการที่เหมาะสม โดยในชวงที่ผานจนถึงปจจุบันมีรายละเอียด
ดังนี้
1. ปรับปรุงอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยนนทบุรี /ศูนยวาสุกรี
2. ปรับปรุงสภาพบรรยากาศภายในอาคาร วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง 4 ศูนย
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ข. งานพัฒนาหองสมุดอัตโนมัติ
1. พัฒนาระบบการจัดหาหนังสือและรวมศูนย เพื่อลดความซ้ําซอนในการ สั่งซื้อและยัง
สามารถเพิ่มรายการหนังสือใหมีความหลากหลายมากขึ้น
ป 2551 มีหนังสือภาษาไทย
169,065
เลม
ภาษาตางประเทศ
11,828
เลม
รวม
180,892
เลม
ป 2552 ดําเนินการจัดซื้อเพิ่ม
1,500
เลม
รวม
182,393
เลม
ป 2553 มีหนังสือภาษาไทย
178,884
เลม
ภาษาตางประเทศ
14,674
เลม
รวม
193,558
เลม
ค. งานพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส
1. โครงการความรวมมือการผลิตรายการการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม วังไกลกังวล
โครงการนี้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร เปนหนวยงานหลักในการ
บริหารจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนหนวยงานในการผลิตรายการ สงตามผังรายการออกอากาศ ไดดําเนินการจัดการผลิตรายการไปแลว
จํานวน 4 รายวิชาๆ ละ 16 ตอน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. วิชาฟสิกสพื้นฐาน อาจารยผูสอน : นายสุชาติ ขันธบุตร
2. วิชานิเวศวิทยา อาจารยผูสอน : ผศ.ดร.จุมพต พุมศรีภานนท
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3. วิชาการผลิตเห็ด อาจารยผูสอน : ผศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี
4. วิชาการวางแผนการทดลองทางการเกษตร อาจารยผูสอน : ผศ.ดร.วสุ สันติมิตร
ง. งานดานบริหารและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดมีดําเนินงานรวมกับดานการบริหารจัดการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในภายใตแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2550-2554) โดยในแผนดังกลาวไดกําหนด การดําเนินงานในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและวิทยบริการเพื่อกาวสูการเปน e-University โดยจัดทําแผนแมบทดานวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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1.9 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา
รายงานผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป
การศึกษา 2552 ที่ดําเนินงานในปการศึกษา 2553
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรกําหนดเปนตัวบงชี้ ในการประกันคุณภาพ
หลักสูตรที่แสดงใหเห็นการพัฒนา หรือ
ความกาวหนาในการบริหารหลักสูตร หรือ
ความสําเร็จของหลักสูตรตามแนวทง TQF และควร
มีการประเมินคุณภาพการสอนจากผูทรงคุณวุฒิ
และชุมชน
2. การดําเนินการในระดับคณะเรื่องการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยังมีความแตกตางกันในทาง
ปฏิบัติ และการประเมินประสิทธิผลใชแบบสํารวจ
และยังไมไดใชวัดประสิทธิผลของการเรียนและการ
คงอยูของความรูของนักศึกษา

3. ลักษณะคําถามแบบประเมินจรรยาบรรณ ไมมีการ
ใชชอมูลที่เกิดขึ้นจริงหรือสามารถวัด มา
ประกอบการประเมิน สวนใหญเนนการใหรางวัล
และชมเชย มีการสุมตรวจ แตไมมีการรายงานหรือ
หลักฐานการดําเนินงาน ผลการสุมตรวจเปน
อยางไร

ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
- มหาวิทยาลัย โดยงานพัฒนาหลักสูตร สํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดจัดทําแผนการ
จัดทํา/ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา โดยกําหนดเปาหมาย
ทั้งในเชิงปริมาณ เชิงเวลา และเชิงคุณภาพของทุก
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัย โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนไดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard
Operation procedure) การสอนโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ และ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ของ
ผูเรียน เพื่อใหคณาจารยนําไปใชเปนแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอน และเพื่อใหคณะไดติดตาม
กํากับดูแลการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย
เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย
1. มหาวิทยาลัย ไดจัดทําคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตนของ
บุคลากร และผูบริหารในการกํากับติดตาม ให
ดําเนินการตามจรรยาบรรณ
2. มหาวิทยาลัยมีการติดตามกํากับดูแลการปฏิบัติตาม
โดยมีการจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ และแบบรายงานผลการประเมินการ
วางระบบ กลไกการสงเสริมและกํากับดูแลการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร เพื่อให
หัวหนาหนวยงานในสังกัด ใชประเมินผลและ
รายงานตอมหาวิทยาลัย
3. แบบรายงานการกระทําที่มีการฝาฝนจรรยาบรรณ
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยฯ วาดวย
จรรยาบรรณขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 และ
มีการดําเนินการตามขอบังคับ
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4. ควรมีการดําเนินงานหรือจัดกิจกรรมรวมกับ
เครือขายที่ลงนามไว ทั้งเครือขายงานวิจัยการเรียน
การสอน เครือขายดานวิชาการ หรือเครือขาย
ประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา

ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
ในปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัย มีการดําเนินงาน หรือการ
จัดกิจกรรมรวมกับเครือขายที่ลงนามไว อาทิเชน
1) โครงการการสัมมนาการจัดการความรูเครือขาย 9
มทร ระหวางวันที่ 10 – 13 กุมภาพันธ 2554 มี
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 6 ดาน คือ 1.
กระบวนการจัดการเรียนการสอนใชทักษะที่มี
เทคโนโลยีเปนฐาน (Technology Based
Education 2 ระบบและกลไกการสรางความ
เชี่ยวชาญวิชาชีพ(Professionals Oriented)ใหกับ
นักศึกษา 3 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 4
คลังความรูเรื่องการบริการวิชาการแกสังคม และ 5
ปจจัยแหงความสําเร็จของการดําเนินประกัน
คุณภาพการศึกษา
2) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูของนักศึกษาในเครือขาย
9 มทร. ‘ราชมงคลรวมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย”
ในปการศึกษา 2552 ที่ มทร. ศรีวิชัย ลงขลา และ
ในปการศึกษา 2553 ที่ มทร. ลานนา จังหวัด
เชียงใหม
5. ควรเพิ่มการตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการ ใน
1. ในปงบประมาณ 2553 มีการเผยแพรผลงานทาง
วารสนทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่ไดรับ
วิชาการของคณาจารยและนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
การยอมรับสูง โดยเฉพาะผลงานของนักศึกษา
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ จํานวน 69
ปริญญาโท
เรื่อง
2. มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาทุก
ระดับ โดยเฉพาะระดับปริญญาโท นโยบายของ
วิทยาลัยการจัดการ สนับสนุนและสงเสริมให
นักศึกษาทุกคนมีการเผยแพรผลงานปริญญานิพนธ
ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ
6. ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานหรือ
1. มหาวิทยาลัย โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
ประสิทธิภาพของงานจากบุคคลภายนอก โดย
สารสนเทศ มีการประเมินผลการดําเนินงานของ
เฉพาะงานเฉพาะทางเชน IT และควรวิเคราะหผล
สํานัก ในหลายชองทาง ทั้งผานเว็บไซด ของสํานัก
การประเมินเพื่อจัดทําแผนพัฒนาของแตละตัวบงชี้
และแบบการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ
ใหครบทุกภารกิจ ครบทุกคณะ และควรจัดทําเปน
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
รูปเลมแผนใหชัดเจน เชน แผนพัฒนาการจัดการ
2. มหาวิทยาลัยอยูระหวางเสนอแผนพัฒนา
ความรู แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย ป 2554 – 2559 ที่ผานการประชา
โดยเฉพาะแผนพัฒนาบุคลากร เพราะมหาวิทยาลัย
พิจารณจากผูมีสวนไดเสีย ตอสภามหาวิทยาลัยซึ่ง
มีอุปสรรคในการหาอัตราจางอาจารยดาน
ไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เปนสวนหนึ่งของ
งบประมาณ และอาจารยขาดแคลนในบางสาขา
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
และแผนพัฒนาคุณภาพตองผานการพิจารณา
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
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ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
7. ควรทําความเขาใจในตัวบงชี้ของการประกัน
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการดังนี้
คุณภาพการศึกษาใหกับผูจัดทํารายงาน เพื่อให
1) จัดทําคูมือตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานการประเมิน
เอกสารที่แสดงในรายงานตรงหรือสอดคลองกับ
คุณภาพภายใน สําหรับหนวยงานสนับสนุน และ
เกณฑมากขึ้น และเอกสารควรรวบรวมไวที่เดียวกัน
นํามาใชในการประเมินตนเอง ตั้งแตปการศึกษา
2553 เปนตนไป โดยบุคลากรของแตละหนวยงานมี
สวนรวมในการจัดทํา
2) จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยตามเกณฑการประเมิน สกอ. สมศ.
และ อัตลักษณมหาวิทยาลัย
3) จัดอบรมผูปฏิบัติงานดานประกันคุณภาพ ตั้งแต
ระดับสาขาวิชา ระดับคณะวิชา และระดับ
มหาวิทยาลัย เมิ่อวันที่วันที่ 21 ก.พ. 2554
4) จัดอบรมหลักสูตร ผูตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรพิเศษ 2
วัน เมื่อวันที่ 14 – 15 มี.ค. 2554 และหลักสูตร 3
วัน เมื่อวันที่ 21 – 23 มี.ค. 2554 โดยมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อใหอาจารยและเจาหนาที่มี
ความรูความเขาใจในเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษา
5) พัฒนาเว็บไซดของสํานักคุณภาพการศึกษา เพื่อให
ขอมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
8. มหาวิทยาลัยฯ ควรติดตามประเมินผลการทํา
กิจกรรมที่นักศึกษาดําเนินการ และการมีสวน
รวมกับการประกันคุณภาพฯ ของนักศึกษาและ
มหาวิทยาลัยทั้งในระดับคณะและสถาบัน ใหเกิด
การพัฒนาอยางชัดเจนขึ้น

-

มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา มีหนาที่
สนับสนุนสงเสริม และกํากับดูแลการดําเนิน
กิจกรรมของนักศึกษา โดยการดําเนินกิจกรรม
นักศึกษา ที่ผานการไดรับการเห็นชอบ/หรืออนุมัติ
จากมหาวิทยาลัย ตองดําเนินการตามวงจรคุณภาพ
(PDCA)
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1.10 รายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจหลัก
1.10.1 ดานการผลิตบัณฑิต
ผูสําเร็จการศึกษา
1,012 คน
30.17%

ปวส.
ป.ตรี

2,310 คน
68.87 %

ป.โท

32 คน 0.95%

ปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีผูสําเร็จการศึกษา ทั้งสิ้นจํานวน
3,354 คน มีผูสําเร็จการศึกษาระดับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 32 คน (0.95%) ระดับปริญญาตรี
2,310 คน (68.87%) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1,012 คน (30.17%)
คณะที่มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษามากที่สุด คือ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2,181 คน
(65.03 %) รองลงมาคณะครุ ศ าสตร อุ ต สาหกรรม 339 คน ( 10.11%) คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 269 คน (8.02%) คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 229 คน (6.83%) คณะ
ศิลปศาสตร 110 คน (3.28%) และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนอยที่สุด 194 คน (5.78%)
บัณฑิตที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตร
ปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีจํานวนบัณฑิตที่เขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร รวมทั้งสิ้น 2,351คน เปนมหาบัณฑิต 32 คน บัณฑิต 2,319 คน
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ปการศึกษา 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ปการศึกษา 2552 ที่เขาซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร 2,319 คน มีผูกรอกแบบสํารวจ 2,301 คน จาก
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาที่กรอกแบบสอบถามพบวา บัณฑิตที่มีงานทํา 1,594 คน (69.27%) บัณฑิตที่ทํางาน
แลวและกําลังศึกษาตอ 50 คน (2.17%) บัณฑิตกําลังศึกษาตอ 71 คน (3.09%) และบัณฑิตที่ไมมีงานทํา 586 คน
(25.47%)
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71 คน, 3%

บัณฑิตทํางานแล้ว

586 คน, 25%

บัณฑิตทํางานและกําลังศึกษาต่อ
บัณฑิตยังไม่ได้ ทํางาน
บัณฑิตกําลังศึกษาต่อ

50 คน, 2%

1,623 คน , 70%

* ที่มา จากระบบศิษยเกาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ http:// alumni.rmutsb.ac.th
ขอมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553

ตัววัดความพึงพอใจคุณภาพบัณฑิต
1. ดานความรูความสามารถพื้นฐาน
1.1 ความรูและทักษะในการใชภาษาไทย
1.2 ความรูและทักษะในการใชภาษาตางประเทศ
1.3 ความสามารถในการใชเทคโนโลยีตาง ๆ
1.4 ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น/การทํางานเปนทีม
1.5 ความสามารถในการสื่อสารและการประสานงาน
1.6 ความมีปฏิภาณไหวพริบและการปรับตัวใหเขากับสถานการณ
1.7 ความคิดริเริ่มสรางสรรค
1.8 ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยางเหมาะสม
1.9 ความสามารถในการตัดสินใจ
1.10 ความละเอียดรอบคอบในการทํางาน
2. ดานความรูความสามารถทางวิชาการ
2.1 ความรูความสามารถทางวิชาการตามสาขาที่เรียนมาหรือเกี่ยวของ
2.2 การนําความรูมาปรับ/ประยุกตใชในการทํางาน
2.3 ความพยายามใฝหาความรูใหม ๆ เพื่อพัฒนางาน/ตนเอง
2.4 ความสามารถในการวิเคราะหและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในงาน
2.5 คุณภาพของงานที่ไดรับมอบหมาย

คาเฉลี่ย
4.0778
4.3616
3.4301
4.2274
4.5288
4.2685
4.1479
4.0466
3.9644
3.8411
3.9616
4.0817
4.0932
4.0849
4.1589
3.8932
4.1781
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3. ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
3.1 ความซื่อสัตยสุจริต
3.2 การตรงตอเวลา
3.3 ความมีระเบียบวินัย
3.4 ความขยันหมั่นเพียร
3.5 ความรับผิดชอบตอหนาที่
3.6 ความมีน้ําใจเสียสละ เอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่น
3.7 ความสุภาพ ออนนอมถอมตน มีสัมมาคารวะ
3.8 การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.9 การอุทิศเวลาใหกับงาน
คะแนนเฉลี่ยจากทุกประเด็น

4.5133
4.6521
4.4685
4.4658
4.4877
4.5068
4.5808
4.5425
4.4795
4.4356
4.2243
* หมายเหตุ สํานักงานสถิติแหงชาติ และสํานักงาน ก.พ.ร

ปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดสํารวจขอมูลความพึงพอใจนายจาง
ที่มีตอการทํางานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี โดยใชผลการสํารวจจากสํานักงานสถิติแหงชาติ ผลการสํารวจ
พบวา นายจางมีความพึงพอใจตอการทํางานของบัณฑิตอยูในระดับพอใจ คะแนน 4.2243 คิดเปนรอยละ 84.49 ใน
ประเด็นหลักของการประเมิน 3 ดาน ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมากในประเด็นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ คะแนน 4.5133 คิดเปนรอยละ 90.27 ความรูความสามารถทางวิชาการ คะแนน 4.0817 คิดเปนรอยละ
81.63 และความรูความสามารถพื้นฐาน คะแนน 4.0778 คิดเปนรอยละ 81.56
กิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาดานวิชาการ ดานบําเพ็ญ
ประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม ดานกีฬาและสงเสริมสุขภาพ และดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อใหนักศึกษา
มีความสามารถในเชิงวิชาการภายใตปณิธานที่วา “บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คือ คนดี
มีความรู รักสูงาน” สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดีและมีจิตสํานึกสาธารณะ นักศึกษาสามารถจั ดกิจกรรม
นักศึกษา มีหนาที่สนับสนุนสงเสริมเชื่อมประสานกับที่ปรึกษากิจกรรม ใหการทํากิจกรรมนักศึกษาดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมดานวิชาการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมปการศึกษา 2553

กองพัฒนานักศึกษา รวมกับคณะตางๆ และกองบริหารทรัพยากร 4 ศูนย จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
ประจําปการศึกษา 2553 ทั้งระดับปวส. และระดับปริญญาตรี เพื่อใหนักศึกษาใหมไดรูจักสถานศึกษา และรูจักเตรียม
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ตัวและการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมใหมไดอยางรวดเร็ว ประกอบกับใหนักศึกษาไดสามารถ ปฏิบัติตนไดอยาง
ถูกตอง รวมทั้งเพือ่ เปนการปลูกฝงคุณธรรมและระเบียบวินัยใหแกนักศึกษา โดยมีการจัดปฐมนิเทศในแตละศูนยดังนี้
ศูนยหันตรา 2 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมอูทองอินท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศูนยวาสุกรี 24 – 25 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศูนยนนทบุรี 1 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบุรี
ศูนยสุพรรณบุรี 3 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ปจฉิมนิเทศนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา รวมกับ 6 คณะ ไดมีก ารจัด
ป จ ฉิ ม นิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาที่ กํ า ลั ง จะสํ า เร็ จ
การศึกษามีความรูเรื่องการปรับตัวเมื่อเขาไปสูโลกของการ
ทํางาน เปนการเตรียมความพรอมในการวางแผนชีวิตหลัง
สําเร็จการศึกษา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับ
ประสบการณในการทํางาน กระตุนใหนักศึกษาที่กําลังจะ
สําเร็จการศึกษามีจิตสํานึกที่ดีในการประกอบอาชีพอยางมี
จรรยาบรรณ และพรอมที่จะรับใชสังคมตอไป
ศูนยหันตรา 7 กุมภาพันธ 2554 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศูนยวาสุกรี 7 – 8 กุมภาพันธ 2554 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศูนยนนทบุรี 11 มีนาคม 2554 ณ อาคาร 18 ชั้น 6 จังหวัดนนทบุรี
ศูนยสุพรรณบุรี 10 กุมภาพันธ 2554 ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษา
กองพัฒนานักศึก ษา รวมกับสํานักคุณภาพการศึก ษา กองบริหารทรัพยากรทั้ง 4 ศูนยพื้นที่ และ 6
คณะ ไดจัดโครงการสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหผูนํา
นักศึกษาไดมีความรูความเขาใจ ทักษะ และมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึ กษา สงเสริมการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยใหเขมแข็ง รวมทั้งใหทุกกิจกรรมหรือโครงการของนักศึกษามีการประกันคุณภาพ โดย
มีการจัดโครงการในแตละศูนยดังนี้
ศูนยหันตรา 29 - 30 มิถุนายน 2553 ณ หองประชุมชั้น 4 อาคารสํานักงานอธิการบดี
ศูนยวาสุกรี 23 - 24 กรกฎาคม 2553 ณ หอประชุมเจาพระยา
ศูนยนนทบุรี 17 - 18 มิถุนายน 2553 ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 17 ชั้น 6 (เขตเหนือ)
ศูนยสุพรรณบุรี 15 - 16 กรกฎาคม 2553 ณ หองประชุม 5204 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาชมรม
กองพัฒนานักศึก ษา รวมกับ 6 คณะ ไดจัดโครงการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการพัฒนาชมรม เพื่อพัฒนา
แนวทางในการดําเนินงานดานชมรม และเพื่อเปนการเสริมสรางความรูและประสบการณใหกับคณะกรรมการ
ดําเนินการดานชมรมของนักศึกษาทั้ง 6 คณะ เมื่อวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2553 ณ หองประชุมชั้น 2 อาคาร
23 ศูนยหนั ตรา

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2553 |

42

สวนนํา
โครงการปรับเปลี่ยนแนวคิดชีวิตเปลี่ยน
กองพัฒ นานัก ศึก ษา รวมกับ 6 คณะ ไดจัดโครงการปรับ เปลี่ยนแนวคิดชีวิตเปลี่ยน เพื่อปลูก ฝง
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีใหกับนักศึกษา สรางนิสัยใหเปนคนดีมีความซื่อสัตยสุจริต เติบโตขึ้น เปน
ผูใหญที่มีระเบียบวินัย เปนคนดี มีความเปนประชาธิปไตย มีวิจารณญาณ ทันโลก ทันเหตุการณ ดํารงชีวิตอยู
ในสังคมรวมกับผูอื่นอยางมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 ณ หอง
ประชุมชั้น 4 อาคารสํานักงานอธิการบดี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการใช ICT
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาในการใช ICT ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุว รรณภู มิ ศู นย นนทบุ รี วัน ที่ 5 - 7 มิถุ นายน
2553 เพื่อมุงเนนที่จะเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาใหกลุม
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับทางดาน ICT ใหเกิดทักษะในการ
ใชโ ปรแกรมที่มีทั ก ษะมาตรฐานสากล และหาผูแทน
นักศึกษารวมการแขง MOS Olimpic
โครงการงานวันวิทยาศาสตร
คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี จั ด โครงการ
วันวิทยาศาสตร ในวั นที่ 11 สิงหาคม 2553 ณ อาคาร 23
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมีการเสวนา
ทางวิชาการเนื่องในวันวิทยาศาสตร รวมทั้งการประกวด/การ
แขงขันของนักเรียนและนักศึกษาที่สนใจ เชน การแขงขันตอบ
ปญหาทางวิทยาศาสตรการประกวดการเขียนแอนิเมชั่นสั้น
โครงการสอนเสริมเพื่อแกปญหาการเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดโครงการ
สอนเสริ ม เพื่อแก ปญ หาการเรียนการสอน วันที่ 24
พฤศจิกายน 2553 - 16 กุมภาพันธ 2554 ณ อาคาร
23 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย
นนทบุรี เพื่อแกปญหาการสอบไมผานของนักศึกษาที่มี
จํานวนมากในแตละภาคละภาคเรียน และใหนักศึกษา
มีความรูและความเขาใจในรายวิชาทางคณิตศาสตร
มากขึ้น
โครงการสหกิจศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ไดจัดโครงการสหกิจศึกษารวมกับบริษัทไทยโตชิบา
อุตสาหกรรม จํากัด วันที่ 17 กันยายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี โดย
มี นายเกียรติศักดิ์ ศรีหะรัญ นายวัชรินทร ยืนยง และนายศราวุฒิ กฐินหอม นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหกรรมเขารวมจัดโครงงาน “การพัฒนาออกแบบโตะปฏิบัติงานประกอบคอลยมอเตอร รุน WMP1/2 PH-B”
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และทําการวิเคราะหผลที่ไดจากการพัฒนาออกแบบโตะ ประกอบคอลยมอเตอร รุน WMP1/2PH – B เพื่อ
ประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานตอพนักงาน
กิจกรรมดานกีฬาและสงเสริมสุขภาพ

โครงการรณรงคตานยาเสพติด เลิกเหลา เลิกบุหรี่
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรม
ศาสตร จัดโครงการรณรงคตานยาเสพติด เลิกเหลา
เลิกบุหรี่ วันที่ 10 สิงหาคม 2553 ณ อาคาร 5
ชั้น 1 เขตใต ศูนยนนทบุรี โดยเพื่อใหนักศึก ษา
ตระหนัก ถึ ง ความสํ า คัญ ศรัท ธา และเชื่ อมั่ นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและใหนักศึกษาเขาใจคุณธรรมจริยธรรม
รูจักความดีงามรูผิดชอบชั่วดี รูจักหลีกเลี่ยงหางไกลยาเสพติด
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายแกนนําดานการปองกันเอดสและสารเสพติด
กองพัฒนานักศึกษา รวมกับ 6 คณะ ไดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายแกนนําดานการปองกัน
เอดสและสารเสพติด เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณเอดสและการปองกันตนเองจาก
โรคเอดส รูจักบทบาทหนาที่ พัฒ นาศัก ยภาพดานคุณธรรม ความรู ใหมีทักษะชีวิต รูจัก การคิดวิเ คราะห
แยกแยะ และสามารถนําไปใชไดในชีวิตประจําวัน และชวยเหลือเพื่อนได ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติ โดย
เนนความเขาใจ สรางทักษะ การปองกัน และปฏิเสธพฤติกรรมเสี่ยง เมื่อวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2553
กีฬามหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิเกมส ครั้งที่ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย “สุวรรณภูมิเกมส” ครั้ง
ที่ 6 วันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา โดยแตละ
คณะสงนักศึกษาเขารวมการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ
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การแขงขันกีฬาภายในคณะ
การแขงขันกีฬาภายในคณะ ประจําปการศึกษา 2553 ซึ่งไดรับความสนใจจากคณาจารย เจาหนาที่
นักศึกษา และบุคคลภายนอกเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเปนการสรางความสัมพันธใหกับนักศึกษาภายใน
คณะ สรางความรัก สามัคคี ฝกใหนักศึกษาทํา งานรวมกันเปนทีม สงเสริม ใหนักศึกษารูจักใชเวลาใหเ กิด
ประโยชน เสริมสรางพลานามัยใหสมบูรณ แข็งแรง และหางไกลจากยาเสพติด โดยมีจัดกีฬาในแตละศูนยพื้นที่
ดังนี้

ศูนยนนทบุรี 3 กันยายน 2553 ณ สนามกีฬาราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยหันตรา 25 กันยายน 2553 ณ สนามกีฬาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยวาสุกรี 23 สิงหาคม - 3 กันยายน 2553 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยสุพรรณบุรี 19 - 20 สิงหาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
กีฬามหาวิทยาลัยราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 27 ตะวันออกเกมส
การแขง ขันกีฬามหาวิท ยาลัยราชมงคลแหง ประเทศไทย ครั้ง ที่ 27 เปนการแขง ขันกีฬาระหวาง
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหลงทั่วประเทศ โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก จังหวัดชลบุรี เปนเจาภาพจัดการแขงขันฯ ซึ่งมีการแขงขันกีฬาทั้งสิ้น 13 ชนิดกีฬา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดเขารวมแขงขันกีฬาดวย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ 2554
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กิจกรรมดานสงเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

วันไหวครูป 2553
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดพิธีไ หวครู ประจําป การศึกษา 2553 เพื่อใหนักศึ กษาได ระลึกถึ ง
บุญคุณของครู อาจารย ผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู เปนการสืบทอดประเพณีอันดีงามใหคงอยูตลอดไป โดยสะทอนใหเห็นถึง
ความสําคัญของพิธีไหวครูที่มีตอนักศึกษา สรางความสัมพันธอันดีงามระหวางลูกศิษยและอาจารย
ศูนยวาสุกรี 10 มิถุนายน 2553 ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยหันตรา
1 กรกฎาคม 2553 ณ หอประชุมอาคาร 11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยนนทบุรี 24 มิถุนายน 2553 ณ ตึกวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยสุพรรณบุรี 17 มิถุนายน 2553 ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการสงเสริมเอกลักษณทองถิ่น
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ได จั ด
โครงการสง เสริมเอกลักษณทองถิ่น เพื่อสงเสริม ใหคณาจารย
เจ า หน า ที่ นั ก ศึ ก ษา และบุ ค คลภายนอกทั่ ว ไป รั บ รู เ รื่ อ ง
เอกลัก ษณทองถิ่นโครงการมี จัดคืนหนองโสนใหชาวอยุธยา
ภายในงานมีการจัดทําขนมจากดอกโสนและขนมหันตราเมื่อวันที่
16 กรกฎาคม 2553 ณ วัดหันตรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ
โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิ รวมใจสืบสานและอนุรักษเครื่อง
หอมไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดจัด
โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิ รวมใจสืบสานและอนุรักษ
เครื่องหอมไทย เมื่อวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 253 ณ
หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยหันตรา เพื่อเปนการอนุรักษเครื่องหอมของไทยใหแก
นักศึกษาไดรูจักเครื่องหอมโบราณ โดยภายในงานมี
นักเรียน ประชาชนทั่วไปเขารวม
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โครงการคายคุณธรรมจริยธรรม และโครงการอบรม สอน
แทรกคุณธรรม จริยธรรม
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภูมิ ไดจัด
โครงการเพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาดานคุณธรรมและจริยธรรม
และเปนการเผยแพรพระพุท ธศาศาสนา ไปยังกลุม เยาวชน
และนักศึกษา เพื่อเปนการกระตุนทักษะดานความคิด พัฒนา
จิตใจ
ศูนยหันตรา 3 กรกฏาคม 2553 ณ วัดมเหยงค จ.พระนครศรีอยุธยา
ศูนยนนทบุรี 21 กรกฏาคม 2553 ณ อาคาร 5 ชั้น 1 เขตใต จ.นนทบุรี
ศูนยสุพรรณบุรี 9 มิถุนายน 2553 ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โครงการ "วันแม"
วันที่ 11 สิงหาคม 2553 ซึ่งเปนวันคลายวัน
เฉลิ ม พระชนมพรรษาของสมเด็ จ พระนางเจ า ฯ
พระบรมราชินีนาถและถือวาเปนวันแมของชาติทาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดจัด
โครงการ ณ อาคารหอประชุ ม มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา มีการจัด
กิจ กรรมเพื่อใหนักศึก ษาไดมีส วนรวมและตระหนัก ถึง ความสําคัญ ของแม มีการทําบุญตักบาตร เดินขบวน
เทิดพระเกียรติ จําหนายดอกมะลิ จัดนิทรรศการและกิจกรรมตางๆ เพื่อรําลึกถึงพระคุณของแม
โครงการ "วันพอ"
เนื่องในวันที่ 5 ธั นวาคม 2553 มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการขึ้นเมื่อวันที่ 2
ธันวาคม 2553 ณ หอประชุม มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุ ว รรณภู มิ ศู น ย หั น ตรา คณาจารย และ
นักศึกษาไดมีการรวมกันทําบุญตักบาตรพระสงฆในชวงเชา
และมีการลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เพื่อแสดงความจงรักภักดี
กิจกรรมดานบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม
อนุรักษพันธุสัตวทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ 12
สิงหา
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ จัด
กิจกรรมอนุ รักษ พันธุสั ตวท ะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา
ณ ศู นย อนุ รั กษ พั นธุ เ ต าทะเล อ.สั ต หี บ จ.ชลบุ รี เมื่ อ วั น ที่

10 สิงหาคม 2553 เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรูและการ
อนุรักษสัตวทะเลไทย
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โครงการ “ประหยัดน้ํา ประหยัดไฟไดรางวัล”
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดโครงการ “ประหยัดน้ํา ประหยัดไฟ ไดรางวัล ” ขึ้นเพื่อให
นักศึกษาประชาชนทั่วไป รวมทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความรูและความตระหนักในการชวยกันลดภาวะ
โลกรอนดวยการประหยัดน้ํา ประหยัดไฟ โดยไดรับความอนุเคราะหวิทยากรบรรยายและกิจกรรมนิทรรศการ
จากสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 อยุธยา และสํานักงานการประปาสวนภูมิภาค เขต 2 อยุธยา เมื่อ
วันที่ 11 มิถุนายน 2553 ณ ศาลาประชาคม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
โครงการ “ASA WORKSHOP 54”
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรม
ศาสตร สาขาวิชาสถาปตยกรรมไดเขารวมโครงการ
“ ASA WORKSHOP 54”ในการปฏิบัติก ารเรียนรู
“สายน้ํา ผืนดิน การตั้ง ถิ่นฐาน : สัมพันธภาพ
ระหวางคนตัวเล็กกับสภาพแวดลอม” วันที่ 13 - 17
มกราคม 2554 ณ สถานที่ก รณีศึก ษา จัง หวัด
สมุทรสงคราม
โครงการลดภาวะโลกรอน เอื้ออาทรคนพิการ
คณะศิ ล ปศาสตร บริ จ าคฝาอลู มิ เ นี ย มตาม
โครงการลดภาวะโลกรอน เอื้ออาทรคนพิการ เพื่อ
ถวายเปนพระ
ราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ พระ
เจาอยูหัว และสนองพระปณิธานในสมเด็จพระศรีนค
รินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ณ มูลนิธิ
ขาเที ยมในสมเด็ จ พระศรี น คริ น ทรา บรมราชชนนี
อาคารกรมวิทยาศาสตร การแพทย โดยมี พล.ต.ต.เฉลิม
พงศ โกมารกุล ณ นคร รับมอบฝาอลูมิเนียม
โครงการ “พี่นํานอง”
คณะวิศวกรรมกาศาสตรและสถาปตยกรรม
ศาสตร จัดโครงการ “พี่นํานอง” วันที่ 12 พฤษภาคม
2553 ณ โรงเรียนสัณฐิติศึกษา อําเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี เพื่อนํานักศึกษาสถาปตยกรรมศาสตร
เชาชวยเหลือทางโรงเรียนสัณฐิติศึกษา ที่ประสบภัยน้ํา
ทวม
ฟนฟูศาสนสถาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และคณะ
ศิลปศาสตร เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 นํานักศึกษารวมกันทํา
ความสะอาดบริเวณวัดไผโสมรินทร ต.บานเกาะ จ.พระนครศรีอยุธยา
ที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัยตามโครงการศิลปศาสตรรวมใจ
ชวยเหลือผูประสบอุทกภัยหลังน้ําลด
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งานวันเด็ก
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการงาน
วันเด็ก วันที่ 8 มกราคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศู นย วาสุก รี เพื่อ เป นการสง เสริม แนวนโยบายการจั ด
การศึกษาของรัฐบาลที่วางไว ทางมหาวิทยาลัยจึงไดจัดใหมีกิจกรรม
โครงการวันเด็กแหงชาติขึ้น โดยใหเด็กไดรื่นเริงสนุกสนาน มีกิจกรรม
รวมกัน กอใหเกิดความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ
การใหบริการและสวัสดิการนักศึกษา
การบริการจัดหางานและแนะแนวศึกษาตอ
มหาวิทยาลัย ไดประชาสัมพันธขอมูลสถานประกอบการโดยประกาศตามบอรดประชาสัมพันธ และลง
ขาวสารผานเว็บไซต ใหนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในแตละป รวมทั้งศิษยเกาที่สําเร็จไปแลว และประสงคจะ
หางานทําไดเขามาสมัครงานกับสถานประกอบการโดยตรง
สําหรับบริการจัดหางานใหแกนักศึกษาที่ยังศึกษาอยู มหาวิทยาลัยไดประสานกับสถานประกอบการ
หลายแหง
ที่ประสงคใหชวยหานัก ศึก ษาทํางานนอกเวลา (Past - time) ซึ่ง กองพัฒ นานัก ศึก ษา โดย
แผนกแนะแนวได ป ระชาสั ม พั น ธ ใ ห นั ก ศึ ก ษารั บ ทราบข อ มู ล โดยติ ด ประกาศรั บ สมั ค รงานไว ที่ บ อร ด
ประชาสัมพันธ นอกจากนี้ยังมีบริการแจงใหนักศึกษาที่สนใจ จะทํางานนอกเวลามาลงชื่อแจงความประสงคไว
ที่แผนกแนะแนว ถามีสถานประกอบการที่ตองการรับนักศึกษาเขาทํางาน ทางแผนกแนะแนวจะสามารถติดตอ
นักศึกษาที่ลงชื่อไวโดยตรง
สวัสดิการนักศึกษา
การดําเนินงานดานการจัดสวัสดิการนักศึกษา และทุนการศึกษาในภาพรวมจะดําเนินการ โดยกอง
พัฒนานักศึกษา และกองบริหารทรัพยากรอีก 3 ศูนย โดยทํางานรวมกับฝายกิจการนักศึกษาของแตละคณะ
สวัสดิการนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดใหนักศึกษา มีดังนี้
1. จัดสวัสดิการดานสุขภาพและหองพยาบาล
2. จัดสวัสดิการดานการประกันอุบัติเหตุ
3. จัดบริการนักศึกษาเจ็บปวยสงโรงพยาบาล
4. จัดสวัสดิการดานการผอนผันทหาร
5. จัดสรรทุนการศึกษา และจัดหาแหลงทุนการศึกษา
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สวัสดิการดานทุนการศึกษา : แหลงเงินทุนการศึกษาปการศึกษา 2553
 ทุนการศึกษา
แหลงเงิน
ทุนเฉลิมราชกุมารี
ทุนมูลนิธิทาคาฮาชิ

ทุนกรุงไทยการไฟฟา
ทุนมูลนิธิรวมจิตตนอมเกลา
ทุนปูนซิเมนตไทย
ทุนการศึกษาทิสโก
ทุนการศึกษาตอเนื่องนักเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทุนธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภรวมบริษัท
ทุนมูลนิธินายหางโรงปูนผูหนึ่ง
ทุนบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล
ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
ทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห
ทุนบริษัทที เอส เทค (ประเทศไทย)
ทุนวัดพนัญเชิง
ทุนกองสลากกินแบงรัฐบาล
ทุนมูลนิธิสยามกลการ
ทุนดอกผล
ทุนผาปาสามัคคีวันสถาปนาป 52
ทุนสวัสดิการสถานีน้ํามัน
ทุนไหวครู
ทุนองคการบริหารสวนจังหวัด
ทุนอดิศร – อวบแกว โฆวินทะ
รวม
ขอมูล ณ 16 ธันวาคม 2553 กองพัฒนานักศึกษา

จํานวน
ทุน
ที่ไดรับ
8
1
1
1
5
1
2
1
5
4
7
8
1
1
1
1
1
3
1
3
1
5
3
1
10
3
10
1
1
5
96

ทุนละ
(บาท)
10,000
10,000
15,000
20,000
30,000
6,000
12,000
7,000
13,000
9,000
5,000
5,000
4,500
10,000
10,000
5,000
15,000
40,000
15,000
15,000
5,000
5,000
10,000
10,000
2,000
5,000
2,000
5,000
14,180
5,000
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รวมเงินทุน
80,000
10,000
15,000
20,000
150,000
6,000
24,000
7,000
65,000
36,000
35,000
40,000
4,500
10,000
10,000
5,000
15,000
120,000
15,000
45,000
5,000
25,000
30,000
10,000
20,000
15,000
20,000
5,000
14,180
25,000
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หอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยไดใหบริการและจัดสวัสดิการหอพักนักศึกษา ที่ศูนยหันตราเพื่ออํานวยความสะดวก และ
ความปลอดภัยแกนักศึกษาในการเดินทางมาศึกษาที่มหาวิทยาลัย และเพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสใชชีวิต
รวมกันทําใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา ดังนี้
1. มีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจําหอตลอด 24 ชั่วโมง
2. มีแมบานทําความสะอาด สบายและปลอดภัย
3. ระบบทีวีผานดาวเทียมทุกหอง และ บริการ Internet Zone และ Wifi ทั่วทุกหอง
4. หองพักนักศึกษาชาย 1 ตึก เปนหองพัดลมทั้งหมด 102 หอง มีหองพักนักศึกษาหญิง 2 ตึก เปนหอง
พัดลมทั้งหมด 202 หอง
5. มีหองกิจกรรมกลางไวบริการ เชน สนามกีฬาบาสเกตบอล 2 สนาม หองฟตเน็ต หองติวหนังสือทํา
รายงาน หองดูโทรทัศน หองกระจายเสียงและประชาสัมพันธ ศูนยบริการใหคําปรึกษานักศึกษาหอพัก บริการ
หนังสือพิมพ บริการซักผา รานอาหาร โทรศัพทสาธารณะภายในหอพัก

1.10.2 ดานการวิจัยและสิ่งประดิษฐ
การวิจัย
มหาวิ ท ยาลั ย ได ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ บทบาทด า นการวิ จั ย อย า งมาก ด ว ยเล็ ง เห็ น ว า การพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยใหมีความเจริญกาวหนา มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในดานของคุณภาพวิชาการไดนั้น จําเปนตอง
อาศั ยกระบวนการวิจั ยเป นฐานการพัฒ นาที่ สําคั ญ ในทุก ด าน ทุก ภารกิ จ และในทุก ระดั บ ของบุค ลากร
โดยเฉพาะการวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียน การสอนในสาขาวิชา ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย การวิจัยรวมกับ
ชุมชนทองถิ่น ในรูปของการวิจัยเพื่อสรางองคความรูและการวิจัยถายทอดเทคโนโลยี ซึ่งจะเปนปจจัยที่สําคัญ
ในการสรางความเขมแข็งทางดานวิชาการใหแกมหาวิทยาลัย สามารถนําไปประยุกตและถายทอดแกชุมชน
รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับชุมชน ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยมีโครงการวิจัย ซึ่ง
ดําเนินการโดยบุคลากรของคณะตาง ๆ สรุปไดดังนี้
ประเภทของงานวิจัย
1. เพื่อสรางองคความรู
2. เพื่อถายทอดเทคโนโลยี
รวมเรื่องวิจัย
รวมงบประมาณ (บาท)

งบประมาณ
รายจาย
5,778,300
4,736,000
24 เรื่อง
10,514,300

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553
งบประมาณ
งบกองทุน
รายได
สงเสริมงานวิจัย
393,400
3,587,050
285,000
11 เรื่อง
172 เรื่อง
393,400
3,827,050
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ผลงาน/บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ
ลําดับที่

ชื่อบทความ

1

Physiological and morphological
responses of field corn seedlings
to chitosan under hypoxic
conditions
Yield Response of Three Waxy
Corn Varieties to Various Nitrogen
Retes
การศึกษาผลกระทบของความถี่รี
โซแนนซ ของตัวอุปกรณในวงจรกรอง
สัญญาณรบกวนแมเหล็กไฟฟา
กรณีศึกษาชุดลดทรนฮารมอนิกแบบมีคา
ความตานทานในระบบแรงต่ํา
การออกแบบเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบ
แมเหล็กถาวร แบบ 1 เฟส
ศึกษาวิเคราะหสมบัติทองเหลืองที่ใช
สําหรับผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ
วิเคราะหการใชน้ํามันพืชเปนสารหลอ
เย็นในกระบวนการตัดเฉือน

2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13

บัลลาสสอิเล็กทรอนิกสควบคุมแสง
อัตโนมัติ สําหรับหลอดไฟฟาพลูออเรส
เซนตโคมหลอดคู
การตรวจตัวจับและปรับปรุงสัญญาณ
แรงดันที่ความถี่ตางๆดวยวิธีการอยาง
งายเพื่อควบคุมชุดชดเชยแรงดันในระบบ
ไฟฟา
Slip Energy Recovery Drives Using
a 12-Pulse Converter for Variable
Speed Control of Wound Rotor
Induction Machines
วิธีการวิเคราะหเฟอรโรเรโซแนนซใน
ระบบไฟฟากําลัง: อดีต ปจจุบันและ
อนาคต
การประยุกตใชทฤษฎีไบเฟอรเคชั่น
วิเคราะหแบบจําลองสามบัสในระบบ
ไฟฟากําลัง
Bifurcation Dragram with
Electromagnetic Transient
Program(EMTP) for Ferroresonance
Analysis

ชื่อเจาของ
บทความ
นางสุชาดา
บุญเลิศนิรันดร
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Journal(Nat.Sci.)
44 :529-535 (2010)
EENET2010 มทร.
ภาคพายัพ จ.เชียงใหม

ดร.ประมุข
อุณหเลขกะ
ดร.ประมุข
อุณหเลขกะ
นายสัญญา
คําจริง
นายสัญญา
คําจริง

2553

นายสรายุธ
ทองกุลภัทร

2553

นางวารุณี
ศรีสงคราม

2553

EENET2010 มทร.
ภาคพายัพ จ.เชียงใหม

นายไชยันต
บุญมี

2553

EENET2010 มทร.
ภาคพายัพ จ.เชียงใหม

ดร.ปรีชา
สาคะรังค

2553

EENET2010 มทร.
ภาคพายัพ จ.เชียงใหม

ดร.ปรีชา
สาคะรังค

2553

EENET2010 มทร.
ภาคพายัพ จ.เชียงใหม

ดร.ปรีชา
สาคะรังค

2553

ECTI-CON 2010
The Empress Hotel
Convention Center
จ.เชียงใหม

2553
2553
2553

EENET2010 มทร.
ภาคพายัพ จ.เชียงใหม
EENET2010 มทร.
ภาคพายัพ จ.เชียงใหม
PEC-8 ม.สงขลา
นครินทร จ.สงขลา
ประชุมวิชาการ
"นเรศวรวิจัย"
จ.พิษณุโลก
EENET2010 มทร.
ภาคพายัพ จ.เชียงใหม
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ชื่อบทความ

14

การพัฒนาชุดทดลองระบบผลิตพลังงาน
ไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย

15

การจัดบริการวิชาการแกเยาวชนเพื่อ
สงเสริมการศึกษาพัฒนาทักษะการเรียนรู
เซนเซอรแกเยาวชนของโรงเรียนใน
จังหวัดนนทบุรี
การสรางอุปกรณตรวจสอบชิ้นสวน
รถยนตที่ผานกระบวนการปมขึ้นรูป
ความสามารถในการรับกําลังอัดของแทง
ปริซึม บล็อกประสาน วว.ที่เชื่อม
ประสานดวยปูนเกราท สูตรตางๆ

16
17

ชื่อเจาของ
บทความ
นายปกรณ
สมบูรณกิจ

ปที่ตีพิมพ
2553
2553

นายพัชระ
กัญจนกาญจน
นายณฐพงศ
จันทรเพ็ชร

2553

PEC-8

2553

The 15th National
Convention on
Civil
Engincering(NCCE
15)
การประชุมทาง
วิชาการ ป 2553
มหาวิทยาลัยขอนแกน
“การพัฒนาชนบท
ยั่งยืน”
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติทางศิลป
ศาสตรประยุกต ครั้งที1่
การประชุมวิชาการพืช
สวนแหงชาติครั้งที่ 9
นําเสนอผลงานทาง
วิชาการโครงการทุน
วิจัยมหาบัญฑิต สกว.
สาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 4
การประชุมวิชาการ
ประมง ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยแมโจ

การมีสวนรวมพัฒนาแหลงทองเที่ยว อ.
นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ผศ.บุญสมหญิง
พลเมืองดี

2553

19

การศึกษาคานิยมทางจริยธรรมของ
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ชนิดของพืชพื้นบานที่เหมาะสมในการ
ผลิตผักไมโครกรีน
การพัฒนามายองเนสเสริมสารตานออซิ
เดชั่นจากเปลือกมะนาวและน้ําผึ้ง และ
อายุการเก็บรักษา

นางชลดา ทวีคูณ

2553

รศ.อุดมลักษณ
มัจฉาชีพ
นางสาวสุภาพร
พาเจริญ

2553

22

การบําบัดสารประกอบไนโตรเจนในน้ํา
เสียสังเคราะหโดยใชพืชน้ํา

นางประนอม
สุขเกื้อ

2553

23

การจัดประสบการณการเรียนรูรายวิชา
คณิตศาสตรเพื่อสรางเสริมการเห็นคุณคา
ในตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ดร.ทักษิณา
เครือหงษ

2553

21

ประชุมวิชาการวิศว
ศึกษา ครั้งที่
8(NCEED-8)
ประชุมวิชาการวิศว
ศึกษา ครั้งที่
8(NCEED-8)

นายปกรณ
สมบูรณกิจ

18

20

ชื่อวารสาร

2553

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติทาง
วิทยาศาสตรและ
สังคมศาสตร ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
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ชื่อบทความ

ชื่อเจาของ
บทความ

ปที่ตีพิมพ

ชื่อวารสาร

24

การวิเคราะหทางคณิตศาสตรและโปรแกรม
คอมพิวเตอรจําลองการทํางานของแบบจําลอง

นางสาวรุจิรา
คงนุย

2553

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติทาง
วิทยาศาสตรและ
สังคมศาสตร ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
การประชุมทางวิชการ
ระดับชาติดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและระบบ
สารสนเทศประยุกต ครั้งที่
1
การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและระบบ
สารสนเทศประยุกต ครั้งที่
1
ประชุมวิชาการระดับชาติ
ECTI-CARD 2010
ประชุมวิชาการระดับชาติ
ECTI-CARD 2010

SIRS
25

การตรวจสอบและรูจําใบหนาที่ถูกบดบัง

นายประดิษฐ
สงคแสงยศ

2553

26

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับอันดับการ
ลงทุนในหลักทรัพย

นายประดิษฐ
สงคแสงยศ

2553

27

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อบริหาร
จัดการผูพิการ กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี

นายประดิษฐ
สงคแสงยศ

2553

28

การพัฒนาวีดิทัศนแอนิเมชั่นสามมิติ เรื่อง
ระบบหมุนเวียนเลือดกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3
ระบบประเมินผลความพึงพอใจนักศึกษา ดาน
การจัดการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ระบบสารสนเทศดานกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

นายสรชัย ชวรางกูร

2553

นายวุฒิพงษ
เขื่อนดิน

2553

นายวุฒิพงษ
เขื่อนดิน

2553

ตนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกปาลม
น้ํามันของเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี
การใชประโยชนจากน้ํามันหอมระเหยกระดังงา
ไทยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหม
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ผศ.ชสนา
หยกสหชาติ
นางนวพร
สังวร
นายมงคล
ณ ลําพูน

2553

ปจจัยกําหนดความสําเร็จของธุรกิจกลุม
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในภาคตะวันตก

นายเสนีย
พวงยาณี

2553

29

30
31
32
33

34

2553
2553

การประชุมเครือขาย
วิชาการวิศวกรรมไฟฟา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 2
ประชุมวิชาการ งานวิจัย
และพัฒนาเชิงประยุกต
ครั้งที่ 2
การประชุมทางวิชาการ
"การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน"
การประชุมทางวิชาการ
"การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน"
การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร และระบบ
สารสนเทศประยุกต ครั้งที1่
การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ร วิทยาเขตกําแพงแสน
ครั้งที่ 7
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ลําดับที่

ชื่อบทความ

35

การใชการบัญชีตนทุนในอุตสาหกรรมการผลิต
ของบริษัทตางชาติในประเทศไทย

36

Developing an e-book for
Undergraduate Students : A
Case Study

ชื่อเจาของ
บทความ

ปที่ตีพิมพ

ผศ.กฤษฎี สนั่นเสียง

2553

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติทาง
วิทยาศาสตรและ
สังคมศาสตร ครั้งที่ 3

สพญ.กุลิสรา
มรุปญฑธร

2553

International
Journal of Arts &
Sciences (IJAS)
conference

ชื่อวารสาร

ประเทศออสเตรีย
37

Prevalence and Factors
Associated with Overweight in
Thai Mixed Breed Dogs Assess
by Percentage of Body fat

สัตวแพทยหญิงกุลิสรา
มรุปณฑธร

2553

International
Journal of Art &
Sciences (IJAS)
conference
ประเทศสาธารณรัฐ
เยอรมนี

38

Physiological and
Morphological Responses of
Waxy Corn Seedling after
Chitosan Application under
Hypoxia

ผศ.ดร.สุชาดา
บุญเลิศนิรันดร

2553

3 rd Annual
Interantional
Symposium on
Agricultural
Research ประเทศ
กรีซ

39

Effects of Brittle1 and Waxy1
Gene Dosage in Endosperm
on Seed Quality of Thein Corn

ผศ.ระวีวรรณ
สุวรรณศร

2553

3 rd Annual
Interantional
Symposium on
Agricultural
Research ประเทศ
กรีซ

40

Relationship among Leaf
Greeness Nitrogen Content
and Yield of Waxy Corn
Applied with Various Nitrogen
Rates

ผศ.กิตติ
บุญเลิศนิรันดร

2553

3 rd Annual
Interantional
Symposium on
Agricultural
Research ประเทศ
กรีซ
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41

Study of Fertilizer Application
for Pitahaya (Hylocereus
undatus) under Clayey Soil
Type Cpndition

ชื่อเจาของ
บทความ

ปที่ตีพิมพ

รศ.ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ

2553

ชื่อวารสาร

The 28th
Intermational
Horticultural
Congress,Ihc
Lisboa 2010
ประเทศโปรตุเกส

42

Effect of Picking Time on
Essential Oil Yied of YlangYlang(Cananga odorata)

รศ.อุดมลักษณ
มัจฉาชีพ

2553

The 28th
Intermational
Horticultural
Congress,Ihc
Lisboa 2010
ประเทศโปรตุเกส

43

44

KNOWLEDGE AND PRACTICES
ON GOOD AQUACULTURE
PRACTICE (GAP) GUIDELINE OF
WHITE SHRIMP (Litopenaeus
vannamei) FARMERS IN
AYUTHAYA PROVINCE,
THAILAND
Effect of air velocity under
optimal temperature
conditions for drying
duckweed

ดร.สุภาวดี โกยดุลย

2553

Aquaculture
Europe 2010-Sea
Framing
Tomorrow ประเทศ
โปรตุเกส

ผศ.สุรเชษฐ บํารุงคีรี

2553

International
society for
Southeast Asian
Agricultural
Sciences
(ISSAAS) "
Agriculture
Adaptation in
Respond to
Climate
Change"ประเทศ
อินโดนีเซีย

45

Tien corn application as
processed food

ผศ.ทศพร นามโฮง

2553

International
Confeence on
Food Recearch
2010ประเทศมาเลเซีย
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46

Formulation of salad dressing
fortified with banana powder
and isolated soy protein

ชื่อเจาของ
บทความ

ปที่ตีพิมพ

นางสาวสิริวรรณ
สุขนิคม

2553

ชื่อวารสาร

International
Confeence on
Food Recearch
2010ประเทศมาเลเซีย

47

Design of CPW Wide Slot
Antenna with Tuning Stub For
Wideband Applications

นางเตือนใจ
อาชีวะพนิช

48

Fluctuation Voltage Detection
by Recursive DFT for Voltage
Compensation Controls in the
Power System

นางวารุณี ศรีสงคราม

2553

49

Fluctuation Voltage Control of
Wind turbines via STATCOM

นางวารุณี
ศรีสงคราม

2553

50

Development of Smart
Monitoring
System for Wind Energy
System

นางวารุณี
ศรีสงคราม

2553

2553

International
Conference on
Control,
Automation and
Systems 2010
(ICCAS2010) ประเทศ
เกาหลีใต

4th WSEAS
International
Conference on
CIRCUIS,SYSTEM
S,SIGNAL and
TELECOMMUNIC
ATIONS(CISST'10)
)ประเทศสหรัฐอเมริกา
The 2ed RMUTP
International
Conference :
Green
Technology and
Productivity
The 2ed RMUTP
International
Conference :
Green
Technology and
Productivity
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ชื่อเจาของ
บทความ

ปที่ตีพิมพ

ชื่อวารสาร

A Solid-State Device for
Device for Fault Protection in
Low Voltage Wind Turbine
System

นางวารุณี
ศรีสงคราม

2553

52

A Sudden Flood Alert System
Based on a Mesh Network

นางวารุณี
ศรีสงคราม

2553

53

Distributed STATCOM for
controlling Voltage of Wind
Turbine Generator

ผศ.วารุณี ศรีสงคราม

2553

The 2ed RMUTP
International
Conference :
Green
Technology and
Productivity
The 2ed RMUTP
International
Conference :
Green
Technology and
Productivity
The 2010
International
conference on
Power System
Technology
(POWERCON2010)

ลําดับที่

ชื่อบทความ

51

ประเทศจีน
54

Voltage Spectrum Design
Formulas of Modified Fully
Diffecrential Amplitude,
Frequency or phase
transmitte from the transistor
level

นายกิตติพงศ ตรีเพ็ชร

2553

2010
International
Conference On
Electronic
Devices,Systems
and
Applications(ICE
DSA2010) ประเทศ
มาเลเซีย
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สวนนํา
ผลงาน/บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ (ตอ)
ลําดับที่

ชื่อบทความ

55

Design Equations comparison
between simplified device
physics equation and exact
device physics equation of
the propose Fully differential
output 2stage microwave
amplifiers implement with BJT
The Design and Development
of Photovoltaic Electrical
Generating System
Experimental Set

56

ชื่อเจาของ
บทความ

ปที่ตีพิมพ

นายกิตติพงศ ตรีเพ็ชร

2553

ชื่อวารสาร
2010 IEEE

Symposium on
Industrial
Electronics and
Applications
(ISIEA2010)ประเทศ
มาเลเซีย
รศ.นภัทร
วัจนเทพินทร

2553

Tech Connect
World
Conference
&Expo 2010
ประเทศสหรัฐอเมริกา

57

Development of the Lab VIEW
Monitoring System for The
Hybrid PV-Wind Energy
System

รศ.นภัทร
วัจนเทพินทร

2553

Tech Connect
World
Conference
&Expo 2010
ประเทศสหรัฐอเมริกา

58

The Effects of Urban
Development on
Conservation of Green Ares : A
Case Study at Klong Aom,
Nonthaburi Province

นายอํานาจ
จํารัสจรุงผล

2553

UER9 9th
International
Symposium :
Sustainable
Planning
Challenge Rapid
:Urbanization,
Global Recession
and Climate
Change ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
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สวนนํา

ผลงาน/บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ (ตอ)
ชื่อเจาของ
บทความ

ปที่ตีพิมพ

ชื่อวารสาร

A Study Properties of the
Concrete mixed with Corncob
for Descrease the Quantity of
Fine Aggregate

นางสาวณัฐญา
อาจองค

2553

The 5th Civil
Engineering
Conference in
the Asian
Region \and
Australasian
Structural
Engineering
Conference 2010

Outage Cost of Industrial
Customers in Distribution and
Subtransmission System for
Reliability Improvement

นายเฉลียว เกตุแกว

Number of damages and Loss
of Service for Distribution
Feeders in PEAC 1 System

ดร.ประมุข
อุณหเลขกะ

ลําดับที่

ชื่อบทความ

59

ประเทศออสเตรเลีย
60

2553

The 45th
International
Universities '
Power
Engineering
Conference
(UPEC 2010)
ประเทศอังกฤษ

61

2553

The 45th
International
Universities '
Power
Engineering
Conference
(UPEC 2010)
ประเทศอังกฤษ

62

63

The Design of a Forecasting
Support Models on Demand
of Durian for Domestic
Markets and Export Markets
by Times Series and Artificial
Neural Network (ANNs)
Standard Aluminium Ingot
Production From Aluminium
Scraps

ผศ.นนทโชติ อุดมศรี

2553

รศ.สมศักดิ์
ประเสริฐสุข

2553

The 2ed RMUTP
International
Conference :
Green
Technology and
Productivity
The 2th Japan
Institute of Light
Metals. ประเทศญี่ปุน
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สวนนํา

ผลงาน/บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ (ตอ)
ลําดับที่

ชื่อบทความ

64

DEVELOPMENT OF A DECISION
SUPPORT SYSTEM FOR
STOCKS SELECTION

ชื่อเจาของ
บทความ

ปที่ตีพิมพ

ชื่อวารสาร

นายประดิษฐ
สงคแสงยศ

2553

6th International

Conference on
Business,
Management
and Economics
(ICBME'10)ประเทศ
ตุรกี

65

The Three-seasonal-classes
Dengue Transmiaaion Mode in
Thailand, 1997-2008

ดร.รุจิรา คงนุย

Local Dynamics For A Dengue
Disease With Seasonal in
Thailand

ดร.รุจิรา คงนุย

2553

Intermational
Conference on
Bioinfermatics,
Computational
and Systems
Biology ประเทศ
ฝรั่งเศส

66

2553

Intermational
Conference on
Bioinfermatics,
Computational
and Systems
Biology ประเทศ
ฝรั่งเศส

67

comparison Efficincy of
Speeh Compression using
wavelet Technique

นายวีระยุทธ
คุณรัตนสิริ

2553

Joint
international
conference on
information &
communication
technology ,
Electronic
Engineering
(JICTEE2010) ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
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สวนนํา
ผลงาน/บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ (ตอ)
ลําดับที่
68

69

ชื่อบทความ

Developing e-book at
Microeconomics Subject for
Bachelor' degree student,
Rajamangala University of
Technology Suvarnabhumi
E-learning Development on
Internet Network of
Macroeconomics Subject for
Bachelor's degree student,
Rajamangala University of
Technology Suvarnabhumi

ชื่อเจาของ
บทความ

ปที่ตีพิมพ

ชื่อวารสาร

ผศ.อัจนา
นิตยพงศชัย

2553

International
Journal of Arts &
Sciences (IJAS)
conference
ประเทศออสเตรีย

ผศ.อัจนา
นิตยพงศชัย

2553

International
Journal of Art &
Sciences (IJAS)
conference
ประเทศสาธารณรัฐ
เยอรมนี

ผลงานวิจ ัย/งานสร้างสรรค์ทีนําไปใช้ประโยชน์
ลําดับ
ปที่นําไปใช
ชื่อผลงาน
ชื่อเจาของผลงานม
ที่
ประโยชน
1
การบริการสารสนเทศการเกษตรแก ผศ.ลัดดา แพรภัทรพิศุทธิ์
2553
เกษตรกรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2
วิเคราะหการใชน้ํามันพืชผสมน้ํามัน
นายสัญญา คําจริง
2554
ดีเซลและน้ํามันกาดเพื่อใชเปนสาร
หลอลื่นในงานแมพิมพลากขึ้นรูปลึก
3

หนังสือจิตวิทยาการจัดการองคการ
อุตสาหกรรม

รศ.สมศักดิ์ ประเสริฐสุข

2554

4

เตาหลอมที่ใชแกส LPG เปนเชื้อเพลิง

รศ.สมศักดิ์ ประเสริฐสุข

2554

ผูใชประโยชน
กํานันตําบลคุงลาน
นายเอกภพ วุฒิสิทธิ
ญาณ กรรมการผูจัดการ
บริษัท เอส อี ซี. เอ็นจิ
เนียริ่ง แอนด อีควิป
เมนท จํากัด
นายอภิเดช ชิตทนนท
กรรมการผูจัดการ
บริษัท อะมีตี้ เอ็นจิ
เนียริ่ง จํากัด
นายอภิเดช ชิตทนนท
กรรมการผูจัดการ
บริษัท อะมีตี้ เอ็นจิ
เนียริ่ง จํากัด
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สวนนํา
ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
ลําดับที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจาของผลงาน

1

เอกสารประกอบการสอน วิชาเธอรโมไดนามิกส
2 (Thermodynamic 2)

นายเดชา พลเสน

ปที่
รับรอง
2553

2

หนังสือ เธอรโมไดนามิกส 1 (Thermodynamic
1)

นายเดชา พลเสน

2553

3

เอกสารประกอบการสอน วิชาหลักการของ
ระบบสื่อสาร

นายพรเทพ สรนันท

2553

4

หนังสือ หลักการพื้นฐานของสายอากาศ

นายพรเทพ สรนันท

2553

5

ผลงานทางวิชาการที่ไดรับอนุมัติอาจารย 3 งาน
ฝกฝมือ (ทพ.0107) วิชาชีพพื้นฐานชาง
อุตสาหกรรมระดับ ปวส. ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เอกสารประกอบการสอน วิชาการจัดและการ
บริหารโรงฝกงานและศูนยฝก

นายรวีโรจน ธนบดีศรีสุข

2553

นายรวีโรจน ธนบดีศรีสุข

2553

6
7

เอกสารประกอบการสอน วิชาพื้นฐานไฟฟา

นายสุรเชษฐ บํารุงคีรี

2553

8

หนังสือ แหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง (DC
Power Supply)

นายสุรเชษฐ บํารุงคีรี

2553

9

เอกสารประกอบการสอน วิชานโยบายการจัด
จําหนาย (Distribution Policy and Planning)

นางจันทรเพ็ญ
อัครเมธานนท

2553

10

หนังสือ กาวตอไปของตราสินคาไทยในตลาดโลก
(Next step of Thailand brands)

นางจันทรเพ็ญ
อัครเมธานนท

2553

11

เอกสารประกอบการสอน วิชา Principle of
Management

นางสาวกันธิชา ทองพูล

2553

12

หนังสือ Organization Behavior

นางสาวกันธิชา ทองพูล

2553

13

เอกสารประกอบการสอน วิชาฟสิกสเบื้องตน

นายสมบัติ คําดา

2553

หนวยงานที่รับรอง
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
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สวนนํา
ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ (ต่อ)

14

หนังสือ คูมือปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน 1

นายสมบัติ คําดา

ปที่
รับรอง
2553

15

เอกสารประกอบการสอน วิชาการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม (Life and Social Skills)

นางสุดา แยมดี

2553

16

หนังสือ การสรางแนวคิดใหชีวิตมีความสุขตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา

นางสุดา แยมดี

2553

17

เรื่องบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสชนิดขับนําดวยตัวเอง
ภาคเดียวสําหรับหลอดไฟฟลูออเรสเซนตที่มี
ประสิทธิภาพสูง
เรื่องบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสชนิดกระตุนตัวเองที่
มีประสิทธิภาพสูง

นายสรายุธ ทองกุลภัทร

2553

นายสรายุธ ทองกุลภัทร

2553

บัลลาสตอิเล็กทรอนิกสฟลูออเรสเซนตภาคเดียว
แบบใหมที่มีประสิทธิภาพสูงสวิตชที่แรงดันศูนย
และdv/dt มีคาต่ําแรงดันไฟฟาที่บัสต่ําบนฐาน
วงจรคลาสดีอี
หนังสือ คณิตศาสตรสําหรับวิศวกร 1

นายสรายุธ ทองกุลภัทร

2553

นายสรายุธ ทองกุลภัทร

2553

เรื่องAnalysis and Evaluation the
Economics Aspects of SHS Project in
Thailand
เรื่อง Voltage sag detection method in
power distribution systems for power
quality issue
เรื่องLow Cost AC Solid Stage Circuit
Breaker

นางวารุณี ศรีสงคราม

2553

นางวารุณี ศรีสงคราม

2553

นางวารุณี ศรีสงคราม

2553

24

เรื่องPerformance Evaluation of 120W
Solar Home System in Thailand

นางวารุณี ศรีสงคราม

2553

25

เรื่องการควบคุมความเร็วและความดันใน
ระบบไฮดรอลิกไฟฟาดวย PLC

นางวารุณี ศรีสงคราม

2553

ลําดับที่

18
19

20
21
22
23

ชื่อผลงาน

ชื่อเจาของผลงาน

หนวยงานที่รับรอง
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
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สวนนํา
ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ (ต่อ)
ลําดับที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจาของผลงาน

26

เรื่องการออกแบบการควบคุมตําแหนงในระบบไฮ
ดรอลิกไฟฟาดวย PLC

นางวารุณี ศรีสงคราม

ปที่
รับรอง
2553

27

เรื่องการออกแบบวงจรไฮดรอลิกพื้นฐาน
ควบคุมดวย PLC

นางวารุณี ศรีสงคราม

2553

28

เรื่องการเพิ่มขีดจํากัดการสงกําลังเชิงเสนดวย
กระบอกสูบไฮดรอลิกชนิดพิเศษ

นางวารุณี ศรีสงคราม

2553

29

เรื่องคุณลักษณะและเกณฑการเลือกใชปมไฮดรอ
ลิก

นางวารุณี ศรีสงคราม

2553

30

เรื่องการซอมบํารุงถังสะสมพลังงานไฮดรอลิก

นางวารุณี ศรีสงคราม

2553

31

เรื่องการนําระบบไฮดรอลิกมาใชควบคุม
เครื่องจักรกล

นางวารุณี ศรีสงคราม

2553

32

เรื่องPerformance Evaluation of 120W
Solar Home System in Thailand

นายประมุข อุณหเลขกะ

2553

33

เรื่องการวิเคราะหและปรับปรุงระบบปองกันเสิรจ
ฟาผาตอระบบไฟฟากําลังของสถานี
ชุมสายโทรศัพท
เรื่อง An Approach to Protection against
Power Induction and Lightning
Overvoltages and Affect to Telephone
Subscriber’s Line during GDT’s failure
บทความทางวิชาการ เรื่องการวิเคราะหแจกแจง
อัตราความเสียหายของบริภัณฑโดยใชโปรแกรม
MiniTab (Distribution Failure Rate
Analysis of Equipment by MiniTab
Program)
ผลงานทางวิชาการที่ไดรับอนุมัติอาจารย 3 งาน
สิ่งประดิษฐการสรางเครื่องทดสอบความวัสดุ
แบบเอนกประสงคเอ็ม 50

นายประมุข อุณหเลขกะ

2553

นายประมุข อุณหเลขกะ

2553

นายประมุข อุณหเลขกะ

2553

คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ

นายสุวันชัย สินโพธิ์

2553

คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ

34

35

36

หนวยงานที่รับรอง
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
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ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ (ต่อ)
ลําดับที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจาของผลงาน

37

งานสิ่งประดิษฐ การสรางเครื่องทดสอบแรงบิด
TM 200

นายสุวันชัย สินโพธิ์

ปที่
รับรอง
2553

38

เอกสารประกอบการสอน วิชาการบริหารการคา
ปลีก

นางบุญสง วงษฤทธิ์

2553

39

หนังสือ หลักการตลาด

นางบุญสง วงษฤทธิ์

2553

40

เอกสารประกอบการสอน วิชาสังคมกับ
เศรษฐกิจ

นางสาวพจนา จันทรภาส

2553

41

หนังสือ เศรษฐศาสตรทั่วไป

นางสาวพจนา จันทรภาส

2553

42

เอกสารประกอบการสอน วิชานโยบาย
ผลิตภัณฑและราคา

นางวสุธิดา นุริตมนต

2553

43

หนังสือ การบรรจุภัณฑ (Packaging)

นางวสุธิดา นุริตมนต

2553

44

เอกสารประกอบการสอน วิชาการใช
คอมพิวเตอรในงานธุรกิจ

นางสาลินันท
เทพประสาน

2553

45

หนังสือ ระบบฐานขอมูลกับโปรแกรม
Microsoft Access

นางสาลินันท
เทพประสาน

2553

46

ผลงานทางวิชาการที่ไดรับอนุมัติอาจารย 3
เอกสารคําสอน ไมโครคอมพิวเตอรและ
โปรแกรมสําเร็จรูป
เอกสารประกอบการสอน วิชาระบบขอมูล
ขาวสารเพื่อการวางแผนทางการตลาด
(Information System for Marketing
Planning)
เอกสารประกอบการสอน วิชาฟสิกสยุคใหม

นายสันทัด สารีบุตร

2553

นายสันทัด สารีบุตร

2553

นางธัญจิรา บุญพิชญาภา

2553

47

48

หนวยงานที่รับรอง
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
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ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ (ต่อ)

นางธัญจิรา บุญพิชญาภา

ปที่
รับรอง
2553

เอกสารคําสอน วิชาการเขียนรายงานและการใช
หองสมุด (Report Writing and Library
Usage)
หนังสือ ศัพทหองสมุด

นางชุลีพร ศิลวัตร

2553

นางชุลีพร ศิลวัตร

2553

52

เอกสารคําสอน วิชาการวัดและเครื่องมือวัดทาง
ไฟฟา

นายชิดเชื้อ กนกเพ็ชรรัตน

2553

53

หนังสือ เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2

นายชิดเชื้อ กนกเพ็ชรรัตน

2553

54

เอกสารคําสอน วิชาการตลาดเกษตร

นางดุษฎี พรหมทัต

2553

55

หนังสือ สหกรณการเกษตร

นางดุษฎี พรหมทัต

2553

56

Physiological and morphological
responses of field corn seedlings to
chitosan under hypoxic conditions
Yield Response of Three Waxy Corn
Varieties to Various Nitrogen Retes

นางสุชาดา บุญเลิศนิรันดร

2553

ผศ.ดร.สุชาดา
บุญเลิศนิรันดร

2553

ลําดับที่

ชื่อผลงาน

49

หนังสือ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรังสีและการ
ปองกัน

50
51

57

ชื่อเจาของผลงาน

หนวยงานที่รับรอง
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
SCIENCEASIA
Volume :63 Issue :2
Pages : 89-93
Kesetsart
Journal(Nat.Sci.) 44
:529-535 (2010)

การสงเสริมและพัฒนานักวิจัย
มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรจัดทําโครงการวิจัยเพอพัฒนาระบบ
การทํางาน
การเรียนการสอน การบริก ารวิชาการแกชุมชน และดําเนินการเผยแพรผ ลงานวิจัยตอ
สาธารณชน อันจะเปนประโยชนตอผูเกี่ยวของและผูสนใจทั่วไปดวยการดําเนินการดังนี้
โครงการศูนยขาวสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดมีการจัดตั้งโครงการศูนยขา วสุวรรณภูมิ โดยดําเนิน
ตาม แผนแมบทในปงบประมาณ 2554 เพื่อใหสอดคลองตามพันธกิจที่ไดตั้งไวดังนี้คือ
1. สรางนวัตกรรมการผลิตขาวครบวงจร
2. สรางหองปฏิบัติการทางสังคม เพื่อเปนแหลงเรียนรูของชุมชน
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3. สืบสานวัฒนธรรมขาว
โดยมีความกาวหนาของโครงการศูนยขาวสุวรรณภูมิ โดยใหสภามหาวิทยาลัยทราบผลการ
ดําเนินงานเปนระยะๆ โดยมีดงนี้

ประชุมเสวนา การวางแผนปรับปรุง
การลดตนทุนการผลิตขาว

1. การสรางหองปฏิบัติการทางสังคม เพื่อเปนแหลงเรียนรูการ
ลด ตนทุนการผลิตขาว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. แปลงนาสาธิตของมหาวิทยาลัย โดยมีการแบงแปลงนา
ออกเปน 3 สวน
1) แปลงนาสาธิตการลดตนทุนการผลิต
2) แปลงนาผลิตขาวเพื่อจําหนาย
3) แปลงนาผลิตเมล็ดพันธุ
3. การสรางหองปฏิบัติการทางสังคม เพื่อเปนแหลงเรียนรูการ
ลดตนทุนการผลิตขาว จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยเทอรโมอิเล็กทริก และนาโนเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมีโครงการและการ
วิ จั ย หลั ก ร ว มกั บ นั ก วิ จั ย ทั้ ง ในและนอกมหาวิ ท ยาลั ย เช น ศู น ย วิ จั ย นาเทคโนโลยี บู ร ณาการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ศูนยวิจัยนาโนเทคโนโลยีแหง แหง ชาติ ศูนยเ ทคโนโลยีโ ลหะและวัส ดุศาสตรแหงชาติ ศูนยเ ทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ Osaka University, Japan, Ohio State University, USA และ
California Institute of Technology, JPL, USA
วัตถุประสงค
พัฒนาเทคโนโลยีเทอรโมอิเล็กทริกและวัสดุนาโนไปสูอุตสาหกรรม และเปนแหลงวิจัยแกนิสิต
นักศึกษาและผูที่สนใจทั่วไป โดยมีแผนงานวิจัยหลักของโครงการ 5 ดาน ไดแก
1. พัฒนาโปรแกรมคํานวณโครงสรางอิเล็กทรอนิกส สมบัติเทอรโมอิเล็กทริกของวัสดุเทอรโมอิเล็กท
ริกและวัสดุนาโนเพื่อคัดเลือกวัสดุเทอรโมอิเล็กทริกและวัสดุนาโนที่ดีที่สุด
2. สังเคราะหวัสดุเทอรโมอิเล็กทริกและวัสดุนาโนในทองถิ่นเพื่อลดการนําเขาของสารเคมีจาก
ตางประเทศ
3. พัฒนานาโนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของวัสดุเทอรโมอิเล็กทริก และสําหรับพัฒนาในวัสดุ
อื่นๆ
4. ประดิษฐเซลลเทอรโมอิเล็กทริกและวัสดุนาโนเพื่อพัฒนาสูอุตสาหกรรม
5. ประยุกต์ใช้งานวั สดุเทอร์โมอิ เล็ กทริ กและวั สดุนาโน
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1.10.3 ดานบริการวิชาการแกสังคม
การบริการวิชาการ
มหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภูมิส นับ สนุ นใหทุก หน วยงานในสัง กัดใชศั ก ยภาพของ
บุคลากรและทรัพยสินในการใหการบริการทางวิชาการ รวมทั้งจัดใหนักศึกษาในทุกสาขาวิชาไดมีสวนรวมใน
การดําเนินกิจกรรมใหบริการวิชาการ แกสังคม เพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนแหลงบริการวิชาการและการเรียนรู
นอกระบบ สําหรับประชาชน ชุมชนผูประกอบการและสถานประกอบการในทุกสาขาวิชาชีพ ในการเพิ่มทักษะ
และพัฒนาอาชีพเพื่อการสรางงาน สรางรายได ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี และเสริมสรางขีดความสามารถเชิงการ
แขงขัน ทั้งการใหบริการแบบใหเปลา การใหบริการแบบคิดคาบริการโดยไมมุงหวังกําไรที่มีผลตอบแทนคืนตอ
หนวยงานในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ การจัดฝกอบรม/สัมมนา การเปนกรรมการและที่ปรึกษา การบริการ
วิเคราะห ตรวจสอบ ทดสอบและสอบเทียบมาตรฐานผลิตภัณฑ ฯลฯ โดยในชวงป 2553 มหาวิทยาลัยได
สนับสนุนใหมีการดําเนินกิจกรรมตางๆ ดังนี้
งานบริการทางวิชาการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยไดรับสนับสนุนงบประมาณ ทั้งสิ้น 68 โครงการ จํานวนเงิน
6,908,600 บาท โดยเปนงบประมาณรายจายประจําป จํานวน 38 โครงการ จํานวนเงิน 5,959,000 บาท และ
งบประมาณผลประโยชน จํานวน 30 โครงการ จํานวนเงิน 949,600 บาท ซึ่งไดจัดสรรไปตามหนวยงานและ
คณะตางๆ เพื่อดําเนินการตามโครงการ ดังนี้
- งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
โครงการ/กิจกรรม
โครงการผลิตอุปกรณและเครื่องมือชวยเหลือคนพิการ
โครงการฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นแกราษฎร ในหมูบานชนบท
ทั่วไป
โครงการอุตสาหกรรมสัมพันธ
โครงการบํารุงรักษารถยนตเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย
โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
โครงการอบรมคอมพิวเตอรระบบ E-Learning
โครงการพัฒนาและถายทอดความรู ดานอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อ
พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง
โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพสูงภายใตระบบการ
จัดการที่ดีและเหมาะสม
โครงการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑอาหาร
โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตหนอกลวยพันธุเพื่อวิสาหกิจชุมชน
โครงการพัฒนาอาชีพเขตลุมน้ําเจาพระยา

งบประมาณ
800,000
395,000
170,000
115,000
112,000
23,600
170,000
150,000

หนวยงานที่รับผิดชอบ
คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรม
เกษตร

115,000
200,000
250,000
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โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาหัตถกรรมผาไทยในชนบท
โครงการพัฒนาผูมีศักยภาพเพื่อประกอบธุรกิจขนาดยอมศิษยเกาและผู
ประสงคจะประกอบอาชีพอิสระและสรางงานดวยตนเอง
โครงการอบรมคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต
โครงการฝกอบรมซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน
โครงการการสงเสริมการตลาดและออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับวิสาหกิจ
ชุมชน
โครงการฝกอบรมการทําบัญชีอยางงาย
โครงการเสริมสรางศักยภาพผูประกอบธุรกิจขนาดยอมและวิสาหกิจชุมชน
โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารและผูนําทองถิ่นยุคใหม
โครงการเสริมสรางศักยภาพเกษตรกรเพื่อกาวสูการเปนผูประกอบการ
โครงการฝกอบรมดานบัญชีและการเงินใหแกเจาของธุรกิจที่ไมมีความรู
ดานบัญชีและการเงิน
โครงการพัฒนาการผลิต ผลิตภัณฑที่ใชในครัวเรือน
โครงการเสวนาทางวิชาการเนื่องในวันวิทยาศาสตร
โครงการถายทอดความรูและสรางความตระหนักในการลดภาวะโลก
รอน(บริการสังคม)
โครงการอบรมความรูเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 หลักสูตร
(บริการสังคม)
โครงการถายทอดเทคโนโลยีแมพิมพ
โครงการการฝกอบรมซอมบํารุงรักษารถยนตเบื้องตน
โครงการการฝกอบรมซอมบํารุงไฟฟาภายในบาน
โครงการการฝกอบรมติดตั้งจานดาวเทียม
โครงการถายทอดความรูดานพลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน
โครงการฝกอบรมการทําเครื่องกรองน้ําดื่มชุมชน

โครงการฝกอบรมซอมบํารุงไฟฟาภายในบาน

งบประมาณ
72,000
230,000

หนวยงานที่รับผิดชอบ
คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

116,000
164,000
114,020
62,600
75,000
75,000
81,200
60,400
130,000
111,980
172,000

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ตอ)
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

78,600
160,000
30,000
40,000
20,000
34,500
65,500

โครงการผลิตอุปกรณและเครื่องมือชวยเหลือ
คนพิการซอมรถเข็นคนพิการโรงเรียนศรี

คณะวิศวกรรมศาสตร
และสถาปตยกรรม
ศาสตร

โครงการการฝกอบรมซอมบํารุงรักษารถยนตเบื้องตน
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โครงการ/กิจกรรม
โครงการหลักสูตรมัคคุเทศกทองถิ่น
โครงการฝกอบรมอาสาสมัครทองเที่ยวจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
โครงการอบรมภาษาเพื่องานอาชีพ
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
โครงการการใหบริการทางวิชาการแกสังคมดานการซอมแซม
บํารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลเกษตรรวมกับมูลนิธิ
พระดาบส
โครงการพัฒนาอาชีพในชนบท
โครงการคลินิกเทคโนโลยี

งบประมาณ
214,000
200,000
100,000
480,000

หนวยงานที่รับผิดชอบ
คณะศิลปศาสตร

สถาบันวิจัยและพัฒนา

200,000
200,000
171,600

- งบประมาณเงินผลประโยชน ประจําปงบประมาณ 2553
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซอม-ประกอบเครื่อง
371,200
ไมโครคอมพิวเตอรและตอเครือขายขนาดเล็ก
โครงการวันวิทยาศาสตร
100,000
โครงการอบรมกีฬาลีลาศ เพื่อสุขภาพ ตานยาเสพติด
20,000
โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอน
30,000
ปลาย
โครงการคลินิกวิจัยและการวิเคราะหขอมูล
50,000
โครงการฝกอบรมทําเหล็กดัดหนาตางและประตู
30,000
โครงการบริการวิชาการวิศวกรรมโยธา เรื่อง การจัดการ 30,000
กอสรางบานเพื่อใหไดบานที่มีคุณภาพ
โครงการฝกอบรมทํามุงลวดหนาตางและประตู
28,000
โครงการฝกอบรมผลิตผลิตภัณฑพลาสติกเหลว
30,000
โครงการฝกอบรมการใชงาน LabVIEW สําหรับดาตาแอก 16,800
คิวชั่นและการควบคุมอุปกรณภายนอก
โครงการสูโลกอิเล็กทรอนิกส
10,000
โครงการฝกอบรมเทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตยและการ
16,800
นําไปใชงาน

หนวยงานที่รับผิดชอบ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร
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โครงการ/กิจกรรม
โครงการฝกอบรมเทคโนโลยีไฟฟาสําหรับชุมชน
โครงการใหความรูดานกฎหมายทั่วไปเพื่อชุมชนและสังคม
โครงการอบรมศิลปะอยุธยาสําหรับบุคคลภายนอก
โครงการคายพัฒนาภาษา
โครงการการใหบริการทางวิชาการภาษาไทย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของบุคคลองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนนทบุรี
โครงการอบรมความรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โครงการอบรมความรูภาษาอังกฤษธุรกิจ
โครงการอบรมความรูภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
โครงการอบรมความรูภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
โครงการศึกษาประวัติศาสตรและวิถีชีวิตไทยในทองถิ่น
(พระนครศรีอยุธยา)
โครงการคายเยาวชนเพื่อการเรียนรูประชาธิปไตย
โครงการกฎหมายเบื้องตนเพื่อประชาชน
โครงการชวนนองอานนิทานไทย
โครงการเสริมทักษะการอานดวยนิทานภาษาอังกฤษ
โครงการภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
โครงการภาษาอังกฤษเบื้องตนสําหรับพระสงฆ
โครงการจัดทําคูมือนําเที่ยวทองถิ่นฉบับภาษาอังกฤษ
โครงการรักการอาน

โครงการฝึกอบรมทํามุ้งลวดหน้าต่าง
และประตู

งบประมาณ หนวยงานที่รับผิดชอบ
16,800
8,000
10,000
15,000
20,000
9,000
9,000
9,000
9,000
20,000

คณะศิลปศาสตร

9,000
9,000
10,000
10,000
15,000
10,000
18,000
10,000

โครงการฝึกอบรมผลิตภั ณฑ์พลาสติกเหลว

โครงการ การจั ดการ การก่อสร้างบ้าน
เพื อให้ได้บ้านทีมีคุณภาพ
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งานบริการซอมเครื่องจักรกลการเกษตร
ปการศึกษา 2553 สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมมือกับ
มูลนิธิพระดาบส ไดจัดโครงการซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องมือ
และเครื่ องจัก รกลเกษตร เพื่ อเปน การสนองพระราชดํ า ริ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่มุงใหบริการความรูและทักษะ
การซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรใหแกเกษตรกร
และถื อ เป น การปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ให แ ก นั ก ศึ ก ษา ในการทํ า
ประโยชนเพื่อสวนรวม การเพิ่มพูนความรูและทักษะดาน การ
ซอมบํารุงเครื่องจักรกลการเกษตรใหกับชุนชน เพื่อนํามาสราง
งาน สรางรายได การดําเนินกิจกรรมไดรับความสําเร็จดวยดี
และเปนที่ตองการของชุมชนในพื้นที่ตางๆ สรุปไดดังนี้
สถานที่ใหบริการ

โครงการซ่อมแซมบํารุงรั กษาเครื องมื อ
และเครื องจั กรกลเกษตร

วันที่ใหบริการ

ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
ต.ดอนกลอย อ.หนองขาหยาง จ.อุทัยธานี
ณ ตําบลหนองมะคา อําเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
ณ อบต.หนองขนาน อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ณ อบต.ทางาม อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี
ณ โรงเรียนวัดอูตะเภา อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ณ เทศบาลตําบลนาโบสถ อําเภอวังเจา จังหวัดตาก และอบต.กกแรต
อําเภอกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย
ณ อบต.หนองพันจันทณ อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี
ณ อบต.ดงกระทงยาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2553
เมื่อวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2553
เมื่อวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2553
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2553
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2554
เมื่อวันที่ 1 - 2 เมษายน 2554
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2554
เมื่อวันที่ 21- 22 พฤษภาคม 2554

งานออกหนวยบริการจังหวัดเคลื่อนที่
ปการศึกษา 2553 สถาบันวิจัยและพัฒ นา รวมมือกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการออกหนวย
บริการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อเปนการรับฟงปญหาอุปสรรคตางๆ ในการใหบริการของหนวยราชการ อันจะไดทํา
การแกไขไดทันทีและขยายผลในการแกไขปญหาในโอกาสตอไป อีกทั้งไดนําหนวยบริการทางสาธารณสุข ออก
พื้นที่ใหคําปรึกษาและบริการแกประชาชน มีการจําหนายสินคาราคาถูก และบริการอื่นๆ
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สถานที่ใหบริการ

วันที่ใหบริการ

ณ วัดโคกมวง ตําบลโคกมวง อําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณ วัดศาลาลอย ตําบลศาลาลอย อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณ วัดหันตรา ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณ วัดโขดเขมาราม ตําบลบานขลอ อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณ วัดบานสราง ตําบลบานสราง อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณ วัดโคกทอง ตําบลกุฎี อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณ หมูบานบึงบัว ตําบลนครหลวง อําเภอนครงหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณ วัดจุฬามณี ตําบลบานกุม อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณ วัดเกาะราษฎรศรัทธาธรรม ตําบลลาดงา อําเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณ วัดบานหีบ ตําบลบานหีบ อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณ วัดลําบัว ตําบลหันตะเภา อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2553
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2554
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2554
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2554

แหลงใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
ศูนยคลินิกเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดลงนามความรวมมือดานการถายทอดเทคโนโลยี
รวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552 และไดจัดตั้งศูนยคลินิกเทคโนโลยี
ขึ้นเพื่อใหบริการคําปรึกษาดานเทคโนโลยีและบริการขอมูลผลงานวิจัยเผยแพรความรูแ ละสรางความเขาใจ
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน โดยการฝกอบรม ทําการวิจัยและพัฒนา
ตอยอดรวมกันเพื่อแกปญหาในทองถิ่น ปรับปรุงขบวนการผลิต เพิ่มมูลคาสินคาและผลิตภัณฑ เพื่อเปนการ
ผลักดันใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนและเสริมสรางคุณภาพชีวิตในสังคมใหดีขึ้น
ฝึ กอบรมต้นกล้าอาชีพ

หลั กสูตรระยะสั น ปลูกพืชไร้ดิน
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ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการผลิต
มหาวิ ท ยาลั ยเทคโนโลยีร าชมงคลสุว รรณภูมิ ไดจัดตั้ ง ศูน ยถายทอดเทคโนโลยี ก ารผลิตร วมกั บ
อุตสาหกรรมพัฒ นามูล นิธิส ถาบันไทย-เยอรมัน เพื่อใหบริก ารพัฒ นาและถายทอดเทคโนโลยีก ารผลิตแก
บุคลากรภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ชุมชน และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมกันวิจัยหรือสรางมูลคาเพิ่มจาก
งานวิจัยและการใหบริการแกภาคธุรกิจอุตสาหกรรม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของ
นักศึกษา คณาจารย นักวิจัยของศูนยถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและมหาวิทยาลัย
ศูนยเทคโนโลยีแมพิมพ
ศูนยเทคโนโลยีแมพิมพ เปนหนวยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดย
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจัดตั้งจากโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการออกแบบแมพิมพและ
ชิ้นสวนอุตสาหกรรม โดยมีจุดประสงคเพื่อมุงเนน การพัฒนาและฝกอบรมอยางตอเนื่องในดานเทคโนโลยี
แมพิม พโ ลหะ แมพิมพพลาสติก การวิเ คราะห เพื่อแกปญหาดานการออกแบบแมพิมพ และการบริการทาง
วิชาการแกสถานประกอบการอุตสาหกรรมแมพิมพและชิ้นสวนอุตสาหกรรม รวมถึงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
การออกแบบดวยคอมพิวเตอร (CAD) และ Reverse

Engineering

การปรับคาพารามิเตอรในงานฉีดพลาสติกและการทํานายผลการ
ออกแบบแมพิมพฉีดพลาสติกดวยโปรแกรม CADMould

ในหลักสูตรการศึกษาตางๆ ดังนี้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาชางผลิตเครื่องมือและแมพิมพ
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ
งานออกแบบจากชิ้นงาที่ผานการสแกน 3 มิติ ดวยโปรแกรม

CATIA

การออกแบบอุปกรณตรวจสอบ (checking Fixture) เพื่อ
วัดขนาดชิ้นงานปมขึ้นรูป

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2553 |

75

สวนนํา

การออกแบบดวยคอมพิวเตอร (CAD) และ

การใชเครื่องจักร Wire–cut ใหพนักงานบริษัท ไดซิน จํากัด

Reverse Engineering

ศูนยเทคโนโลยีแมพิมพ มทร.สุวรรณภูมิ ไดรับเชิญจากทางสถาบันไทย - เยอรมัน ภายใตโครงการ
ยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมแมพิมพ ป 2553 ตามยุทธศาสตร การยกระดับความสามารถ
ดานเทคโนโลยีการผลิตแมพิมพความเที่ยงตรง และความซับซอนสูงใหเขารวมจัดแสดงผลงานตาง ๆ ของศูนย
เทคโนโลยีแมพิมพ ประจําป 2553 พรอมทั้งเผยแพรประชาสัมพันธศักยภาพของศูนยเทคโนโลยีแมพิมพรวมถึง
การใหคําปรึกษากับ ผูประกอบการที่มารวมงาน ภายใตงาน Inter Mold 2010 ระหวางวันที่ 24 – 27
มิถุนายน 2553 ณ ศูนยแสดงสินคา ไบเทค บางนา

โครงการภายใตการยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมแมพิมพป 2553
ศูนยพัฒนาทักษะวิศวกรรมไฟฟา
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ไดจัดตั้งศูนยพัฒนาทักษะวิศวกรรไฟฟาขึ้นเพื่อให
นักศึกษาไดพัฒนาคุณภาพดานทักษะในการปฏิบัติที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดานการควบคุมไฟฟา โดยใชสื่อการ
สอนประเภทชุดทดลอง Virtual Instrument และ Industrial software for Control system เปนศูนย
ฝกอบรมระดับภูมิภาค และเปนศูนยศึกษา คนควา และวิจัย พัฒนาอุปกรณการสอน และหนวยใหบริการทาง
วิชาการในการเปนสถานที่ฝกอบรมสําหรับสถานประกอบการที่ตองการเทคโนโลยี ในการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต เปนศูนยกลางสําหรับการพัฒนาบุคลากรระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ
เปนการสรางเครือขายใน สายงานการควบคุมระบบไฟฟา แลกเปลี่ยนประสบการณ ทั้งจากการสอน การวิจัย
การปฏิบัติงานและการเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับภูมิปญญาทองถิ่น
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การใหบริการขอมูลขาวสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการใหบริการขอมูลขาวสารเพื่อการประชาสัมพันธและ
เปนสื่อกลางระหวางมหาวิทยาลัยกับคณาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา และหนวยงานภายนอก ดังนี้
1. ขาวสารทางอินเตอรเน็ต
เปนการเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ของมหาวิทยาลัยโดยจัดทําโฮมเพจของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ คือ http://www.rmutsb.ac.th

2. จุลสารราชมงคลสุวรรณภูมิ
เพื่อเผยแพรขาวสารการจัดกิจกรรมดานตางๆ และความเคลื่อนไหวภายในมหาวิทยาลัยเผยแพรไปยัง
สถานศึกษาตางๆ และหนวยงานภายนอกอยางตอเนื่อง

3. เอกสารประชาสัมพันธ (ภาษาอังกฤษ)
เพื่อประชาสัมพันธขาวสารการจัดกิจกรรม และโครงการความรวมมือของมหาวิทยาลัยกับหนวยงาน
องคกรและสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ
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1.10.4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ไดดํ าเนิน งานทํ านุบํ ารุ ง ศิ ล ปวัฒ นธรรม ส ง เสริ ม ภู มิ
ปญ ญาท อ งถิ่ น และอนุรั ก ษสิ่ ง แวดล อม โดยยึด แนว
ทางการปฏิบัติเพื่อแสดงความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย อันเปนสถาบันสูงสุดของประเทศ ทั้งนี้
ทุกเขตพื้นที่ไดจัดกิจกรรมในชวงระยะเวลาที่สอดคลอง โครงการสืบสานวั ฒนธรรมท้องถินแผ่นดิน
กับวันสําคัญและเทศกาลประเพณีอันดีงามของไทย ทํา
ใหบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไดมีกิจกรรมรวมกับชุมชน เพื่อใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ เปนแกนนําสรางสรรคสังคมใหเขมแข็ง สามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืนตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีนโยบายใหมีการสอดแทรกแนวคิดในการ
ทํานุบํารุง ศิล ปวัฒ นธรรม สง เสริมภูม ปญ ญาทองถิ่นและอนุรัก ษสิ่งแวดลอม โดยใหมีก ารประยุกตเ ขากับ
รายวิชาที่เปดสอน เพื่อปลูกฝง ใหนักศึกษาในฐานะเยาวชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยและนํา
ประสบการณดังกลาวไปใชในการดําเนินชีวิตตอไป
ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการจัด
กิจกรรมตางๆ ดังนี้

ชื่อกิจกรรม

สถานที่ดําเนินกิจกรรม

โครงการเลาขานตํานานสุวรรณภูมิ
โครงการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น
แผนดินสุวรรณภูมิ
โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิรวมใจ สืบ
สานศิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 5
โครงการสัมมนาทางวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสราง
เครือขาย
โครงการจัดพิพิธภัณฑนาฏศิลปไทยใน
แตละภาค
โครงการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา
มหาวิทยาลัยพนมเปญ
ราชอาณาจักรกัมพูชา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา

ระยะเวลา
การจัดกิจกรรม

จํานวน
ผูเขารวม
(คน)

25 ส.ค.53
7 - 8 ก.ค.53

215
520

7 - 8 ก.ค.53

1,015

25 ส.ค.53

126

19 – 23 ส.ค.53

11

11 พ.ค.53

272

16 ก.ค.53

204
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ชื่อกิจกรรม

สถานที่ดําเนินกิจกรรม

โครงการพัฒนาวิถีชีวิตไทยริมน้ํา
โครงการวิจัยภูมิปญญาและวิถีชีวิตไทย
โครงการศูนยการเรียนรูทางศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรมไทย
โครงการยกยองผูบําเพ็ญประโยชนตอ
ทองถิ่น
โครงการสงเสริมเอกลักษณทองถิ่น
โครงการสืบสานตํานานเพลงพื้นบาน
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา

โครงการเขาคายคุณธรรม จริยธรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ทั้ง 4 ศูนย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ทั้ง 4 ศูนย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ทั้ง 4 ศูนย

โครงการยกย่องผู้บําเพ็ ญประโยชน์ต่อ
ท้องถิน

ระยะเวลา
การจัดกิจกรรม

จํานวน
ผูเขารวม (คน)

6 ม.ค.53,16 ก.ค.53

376

ส.ค. – ก.ย.53

215

31 ก.ค.53

1,000

27 ส.ค.53

312

3 ก.พ.53,13 ม.ค.
53,17 ก.ค.53,28 ก.ค.
53,7 ก.ย.53
28-29 มิ,ย.53

1,610

14 ม.ค.53,
10 ก.พ.53,
12-30 ก.ค.53,
18 มิ.ย.53,
21 ก.ค.53,30 ก.พ.53,
2 - 4 ก.ค.53,
10 - 12 ก.ค.53,
16 - 17 ก.ค.53,
27 - 29 ส.ค.53

1,177

55

153

โครงการอบรมสอนแทรกคุณธรรม
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ชื่อกิจกรรม

สถานที่ดําเนินกิจกรรม

โครงการอบรมสอนแทรกคุณธรรม
จริยธรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ทั้ง 4 ศูนย

โครงการแหลงเรียนรูเชิงวัฒนธรรม
ทองถิ่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ทั้ง 4 ศูนย

โครงการแหลงเรียนรู "ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา

โครงการเล่าขานตํานานสุวรรณภูมิ

ระยะเวลา
การจัดกิจกรรม

จํานวน
ผูเขารวม (คน)

12 มี.ค.53,
18 มี.ค.53,
21 ก.ค.53,
12 มี.ค.53,
12 พ.ค.53,
10 - 12 ก.ค.53
9 มี.ค.53,
13 ม.ค.53,31 ก.ค.53,
20 ก.ค.53,19 ม.ค.53
30 มิ.ย.53,
7 ก.ค.53,
14 ก.ค.53,
17 ก.ค.53,
18 ก.ค.53,10 ส.ค.53

748

368
1,449

โครงการแหล่งเรี ยนรู้เชิงวั ฒนธรรม

โครงการเพลงพืนบ้าน
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1.10.5 ดานการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการ
การพัฒนาสงเสริมบุคลากร
ในปงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยไดมีการสงเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุ วรรณภูมิ มี ก ารบริห ารจัด การที่ มีป ระสิท ธิภ าพได จัด โครงการที่ เ พิ่ ม ศั ก ยภาพใหกั บ บุ คลากรใน
มหาวิทยาลัย
1. การจัดอบรมตามโครงการของหนวยงานที่ไดจัดสรรงบประมาณประจําป 2553 เพื่อพัฒนา
บุคลากรตาม ความจําเปนและตองการตามภาระงานของหนวยงานและมหาวิทยาลัย โดยอิงแผนยุทธศาสตร
2. กําหนดแผนพัฒนาบุคลากรที่จะเชื่อมโยงกับ Core competency โดยใชกระบวนการจัดความรู
2.1 การอบรมหลักสูตรฝกอบรมทางไกลผานดาวเทียม
2.2 การจัดอบรมเพิ่มเติม Core Competency เปนมืออาชีพ ในหัวขอการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยโดยจัดโครงการพัฒนาฝกอบรมบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ 49 โครงการ ดังนี้
ที่

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ชื่อโครงการ

ระยะเวลาการจัด
สถานที่จัดกิจกรรม
กิจกรรม

1

โครงการพัฒนาบุคลากร

คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม

25-26 มี.ค. 53

2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสรางสื่อการ
เรียนการสอนดวย Macromedia Flash
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ศูนยวาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

31 ก.ค.-1 ส.ค.53,
7 - 8 ส.ค.53,
14 ส.ค.53

3

โครงการพัฒนาบุคลากร (โครงการพัฒนา
บุคลากร “ทํางานดี มีความสุข ยุค2010”)

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

24 - 25 มี.ค. 53

4

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช คณะบริหารธุรกิจและ
โปรแกรมสําเร็จรูปSPSS for Windows
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขั้นพื้นฐานเพื่อการวิจัย

24 - 25 มี.ค. 53

5

โครงการการมีสวนรวมในการพัฒนา
ยุทธศาสตรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

คณะ
3 - 5 มิ.ย. 53
เทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

โรงแรม กรีน ริเวอร
ฮิลล จังหวัด
กาญจนบุรี
หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร (8303)
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย
วาสุกรี
โรงแรมลองบีช ชะอํา
จ.เพชรบุรี

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยวาสุกรี
หองประชุมชั้น 2
อาคาร 23
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยหันตรา
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ที่

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ชื่อโครงการ

ระยะเวลาการจัด
สถานที่จัดกิจกรรม
กิจกรรม

6

โครงการสงเสริมผูมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ดีเดน

คณะ
7 ก.ค. 53
เทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

หองประชุมชั้น 2
อาคาร 23
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยหันตรา

7

โครงการสอนยุคใหมที่เนนผูเรียนดวยการ
พัฒนาทักษะและประสบการณ

คณะ
30 มิ.ย. 53
เทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

หองประชุมชั้น 2
อาคาร 23
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยหันตรา

8

โครงการสงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติ

คณะ
23 มิ.ย. 53
เทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

หองประชุมชั้น 2
อาคาร 23
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยหันตรา

9

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
คณะ
28 ก.ค. 53
ฐานขอมูลงานวิจัยของนักวิจัยและวิเคราะห เทคโนโลยีการเกษตร
ศักยภาพของงานวิจัย
และอุตสาหกรรมเกษตร

หองประชุมชั้น 2
อาคาร 23
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยหันตรา

10 โครงการพัฒนาบุคลากร

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

3 - 4 พ.ค. 53

โรงแรมกรีนรีเวอรฮิวล
รีสอรท อ.ศรีสวัสด
จ.กาญจนาบุรี

11 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
รายวิชาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

11 - 12 มี.ค. 53

หองมหาราช
อาคารวิทยบริการ
ศูนยหันตรา
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ที่

ชื่อโครงการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาการ
สถานที่จัดกิจกรรม
จัดกิจกรรม

12 โครงการสงเสริมระบบประกันคุณภาพแก
อาจารย

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

4 - 5 ก.ย. 53

13 โครงการเตรียมความพรอมในการเปด
หลักสูตรใหม

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

8 - 9 ก.ย. 53

14 โครงการพัฒนาบุคลากร

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

1-2 เม.ย.53

15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ (Thailand Quatification
Framework , TQF)

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร

24 มี.ค.53

16 โครงการอบรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการภายใตฐานสมรรถนะ
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรม
ศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร

30 ก.ค.53

17 โครงการพัฒนาบุคลากร

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร

25 – 26 มี.ค.53

18 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรม
ศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร

25 – 26 ม.ค.53

19 โครงการประกาศเกียรติคุณ
คณะศิลปศาสตร
20 โครงการพัฒนาบุคลากร (โครงการพัฒนา
ความรูและทักษะในวิชาชีพบุคลากร
สายวิชาการ ประจําป 2553)

คณะศิลปศาสตร

31 มีค. - 2 เมย.
53
31 มีค. - 2 เมย.
53

คณะศิลปศาสตร

หองประชุมเจาพระยา
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยวาสุกรี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยนนทบุรี,
ศูนยสุพรรณบุรี
โรงแรมแอมบาส
ซาเดอร ซิตี้จอมเทียน
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
อาคาร 5 หอง
เจาพระยา
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยนนทบุรี
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
ศูนยนนทบุรี
โรงแรมกุยบุรีโฮเทล&
รีสอรท อ.เมือง
จ.ประจวบคีรีขันธ
อาคาร 18 ชั้น 5 หอง
18506 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
ศูนยนนทบุรี
โรงแรมเกาะชาง
รีโซเทล จ.ตราด
โรงแรมเกาะชาง
รีโซเทล จ.ตราด
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หนวยงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาการ
สถานที่จัดกิจกรรม
จัดกิจกรรม

21 โครงการประชุมสัมมนาการจัดทําคําเสนอ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2554

กองนโยบายและแผน

12 พ.ย.52

22 โครงการประชุมสัมมนาการทบทวน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2550 - 2554)
23 โครงการประชุมสัมมนาการจัดทํารายงาน
ผลการปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553

กองนโยบายและแผน

10 - 12 ก.ย.53

กองนโยบายและแผน

12 พ.ย.53

24 โครงการประชุมสัมมนาและการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานและบริหาร
งบประมาณ พ.ศ.2554

กองนโยบายและแผน

29 มี.ค.53,
27 พ.ค.53

ที่

ชื่อโครงการ

25 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
กองนโยบายและแผน
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเสริมสราง
ศักยภาพในการปฏิบัติงานดานตางประเทศ

9 ส.ค.53

หองประชุมชั้น 4
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยหันตรา
โรงแรม เซน ไฮด
อะเวย รีสอรท
จังหวัดกาญจนบุรี
หองประชุมชั้น 3
อาคารวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยหันตรา
หองประชุมชั้น 4
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยหันตรา
หองประชุมชั้น 4
อาคารสํานัก
อธิการบดี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
ศูนยหันตรา
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หนวยงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาการ
สถานที่จัดกิจกรรม
จัดกิจกรรม

26 โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง แผนปฏิบัติ
งานกําหนดสมรรถนะ (Competency)
ของตําแหนงงานบุคลากรสายวิชาการ
27 โครงการพัฒนาบุคลากรทางดาน
ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
28 โครงการอบรม เรื่อง การบริหารงานบุคคล

กองบริหารงานบุคคล

ก.ย. - ต.ค.54

กองบริหารงานบุคคล

เม.ย.53

กองบริหารงานบุคคล

ส.ค.53

29 โครงการฝกอบรมปฐมนิเทศพนักงาน
มหาวิทยาลัยพนักงานราชการบรรจุใหม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ
30 โครงการสัมมนา เรื่อง ระเบียบสวัสดิการ
แกบุคลากรมหาวิทยาลัย

กองบริหารงานบุคคล

10 - 12 พ.ค.
53

กองบริหารงานบุคคล

ส.ค.53

31 โครงการอบรม “ศิลปะการวางตนของ
คนทํางาน”

กองบริหารทรัพยากร
นนทบุรี

29 มิ.ย.53

32 สุวรรณภูมิรวมใจใชพลังงานอยางรูคุณคา

กองบริหารทรัพยากร
สุพรรณบุรี

16 มิ.ย.53

33 เสริมสรางจริยธรรม คุณธรรม เพื่อพัฒนา กองบริหารทรัพยากร
องคกรสูความเปนเลิศ
สุพรรณบุรี

25 มี.ค.53

ที่

ชื่อโครงการ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิทั้ง 4 ศูนย
อาคารศิลปศาสตร
ศูนยหันตรา
หอง 2214
อาคารศิลปะศาสตร
ศูนยหันตรา
วังยาวริเวอรไซต
รีสอรท
จ.นครนายก
หอง 2214
อาคารศิลปศาสตร
ศูนยหันตรา
หองประชุมเจาพระยา
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยนนทบุรี
หองราชพฤกษ
อาคารอํานวยการ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
ศูนยสุพรรณบุรี
หองราชพฤกษ อาคาร
อํานวยการ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
ศูนยสุพรรณบุรี
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ที่

ชื่อโครงการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

34 โครงการพัฒนาบุคลากร(โครงการพัฒนา
คุณภาพบุคลากรสํานักงานของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูม)ิ
35 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางาน
ดานกิจการนักศึกษา

กองบริหารทรัพยากร
สุพรรณบุรี

36 โครงการแขงขันกีฬาบุคลากร สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 29
“กันเกราเกมส”
37 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียน
โครงการวิจัยและแผนงานวิจัย

กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

38 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร สถาบันวิจัยและพัฒนา
การวิจัยของมหาวิทยาลัย

40 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย
41 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนานักวิจัยรุนใหม
42 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทาง
พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
43 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเขียน
บทความวิชาการและงานวิจัย”

สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

ระยะเวลาการ
จัดกิจกรรม

สถานที่จัด
กิจกรรม

6 - 7 พ.ค.53

โรงแรมชลจันทร
พัทยา
รีสอรท
จ.ชลบุรี
19 - 21 พ.ค.53 หองประชุมชั้น 2
อาคารศรีพิทยาคาร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยหันตรา
8 พ.ค.53
อําเภอวารินชําราบ
ตําบลทาคลอ
จังหวัดอุบลราชธานี
31 พ.ค. หองประชุม
1 มิ.ย.53
เจาพระยา
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยหันตรา,ศูนย
วาสุกรี
28 มิ.ย.53
หองประชุมชั้น 4
สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
ศูนยหันตรา
21 มิ.ย.53
ต.วัดดาว จ.
สุพรรณบุรี
7 - 9 เม.ย.53 โรงแรมกรุงศรีริเวอร
จ.พระนครศรีอยุธยา
21 - 23 เม.ย. ชลพฤกษ รีสอรท
53
จ.นครนายก
21 ก.ค. 53

หองประชุมชั้น 4
วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยนนทบุรี
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ที่

ชื่อโครงการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาการ
จัดกิจกรรม

สถานที่จัด
กิจกรรม

44 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การ
พัฒนาการเรียนการสอนในระดับ
อุดมศึกษา โดยใชงานวิจัยทางการศึกษา”

สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

45 โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในระบบงานทะเบียน ปงบประมาณ
2553

สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

46 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
47 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนว
ทางการจัดการและประเมินหลักสูตร
ยุคเศรษฐกิจฐานความรูเพื่อสรางลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค”

สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

16 มี.ค.53

48 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนาสื่อการสอนเพื่อการเรียนการ
สอนยุคใหม”

สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

19 - 20 ก.ค.53 หองประชุมชั้น 4
วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยนนทบุรี
23 ส.ค.53
หองกรุงศรีอยุธยา1
โรงแรมกรุงศรีริเวอร
จ.พระนครศรีอยุธยา

49 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา สํานักสงเสริมวิชาการและ
หลักสูตรการศึกษาเชิงบูรณาการตาม
งานทะเบียน
หลักสหวิทยาการ”

19 - 20 ก.ค.53 ศูนยวิทยบริการฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยนทบุรี
15 ก.ค.53
อาคาร 12 ชั้น 2
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
ศูนยหันตรา
25 ส.ค.53
บุไทร โฮมสเตย
จ.นครราชสีมา
หองประชุม
เจาพระยา
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยวาสุกรี

โครงการพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้ของ สกอ.
องคประกอบที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน
การผลิตบัณฑิต
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การบริการวิชาการแกสังคม
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การบริหารและการจัดการ
การเงินและงบประมาณ
ระบบและกลไกลการประกันคุณภาพ
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (ใชปงบประมาณ)
เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ
4 หรือ 5 ขอ
ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ขอ
มีการ
ดําเนินการ

1

มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวน

รวมของบุคลากรในสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเปน
แผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติส ถาบัน ตลอดจน
สอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2551 - 2554)
2
มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน

3
มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ

ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
4
มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของ แตละ

ตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
การประจําป
5
มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ

6
มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยาง

นอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
7
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1

ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
8
มีก ารนํา ผลการพิ จ ารณา ขอ คิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะของสภาสถาบั น ไป

ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
ผลการประเมินตนเองปที่แลว : ....7... ขอ
เกณฑประเมิน : .....3... คะแนน
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : ........8... ขอ
เกณฑประเมิน : ....5.... คะแนน
เปาหมายของปนี้ : ..8..... ขอ
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป : ...8....ขอ
เกณฑประเมิน : ..5... คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิท ยาลัย โดยผูบ ริห ารระดับสูง และผูที่เ กี่ยวของ รวมกันกําหนดและแสดงความคิดเห็น
แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อกําหนดวิสัยทัศนและแผนกล
ยุทธของมหาวิทยาลัย (1.1-1.1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนพัฒนาระยะที่ 10
พ.ศ.2550-2554 และมีการปรับปรุงเปนแผนพัฒนาระยะที่ 5(พ.ศ.2550-2554) (ฉบับปรับปรุง
เมื่อ ตุลาคม 2551) ซึ่งไดกําหนดปณิธานการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ คือ “คนดี มีความรู รักสูงาน”(1.1-1.2) และไดมีการจัดทําประชาพิจารณเพื่อใหบุคลากร
แสดงความคิดเห็น (1.1-1.3)
2. มหาวิทยาลัยมีการถายทอดแผนกลยุทธในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ระยะ 5 ป (พ.ศ.2550-2554) (ฉบับปรับปรุงเมื่อตุลาคม 2551) (1.1-2.1) และแผนกลยุทธใน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2552-2555 ที่ผานความเห็นชอบจากสภามหาวิท ยาลัย ครั้ง ที่
3/2552 วันที่ 30 เมษายน 2552 (1.1-2.2) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภูมิ (ฉบับ ปรับ ปรุง ) ที่ผานความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย ครั้ง ที่ 10/2552 วันที่ 26 พฤศจิก ายน 2552 (1.1-2.3) ไปสูห นวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยไดรับทราบ บน http://plan.rmutsb.th (1.1-2.4)
3. มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดและจัดทําวิสัยทัศนและแผนกลยุทธ คําสั่งมหาวิทยาลัย
ฯที่ 795/2552 (1.1-3.1) เพื่อทําการทบทวนแผนกลยุทธในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2550-2554) (ฉบับปรับปรุงเมื่อตุลาคม 2551) (1.1-2.1)
โดยนําผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2551 มาเปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2552 (1.1-3.2) และนําผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2552(1.1-3.3)
พรอมทั้งนําแผนกลยุทธในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ มาวิเคราะหเพื่อแปลงแผนปฏิบัติราชการ 4
ป พ.ศ.2552-2555 ที่ผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2552 วันที่ 30 เมษายน
2552 (1.1-2.2) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ที่ผานความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2552 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 (1.1- 2.3)
4. มหาวิทยาลัยไดกําหนดตัวชี้วัด (KPI) คาเปาหมาย (target) เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
ไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2552-2555 ที่ผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
3/2552 วันที่ 30 เมษายน 2552 (1.1-2.2) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ที่
ผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2552 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 (1.1- 2.3)
5. มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานที่กําหนดไวในแบบจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจาย
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ที่มีพันธกิจครบทั้ง 4 ดาน คือ ดานการจัดการศึกษา,
ดานงานวิจัย, ดานบริการวิชาการและดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ผานความเห็นชอบจากสํานัก
งบประมาณ, สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (1.1-5.1)
6. มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและ
การใชจายงบประมาณ ประจําปง บประมาณ พ.ศ.2553 คําสั่ง มหาวิท ยาลัยฯ ที่ 378/2553
(1.1-6.1) มี ก ารติ ดตามผลการปฏิบั ติ ง านตามแผนปฏิบั ติ งานทั้ง 4 พั นธกิ จ รายงานสํ า นั ก
งบประมาณตามแบบจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ พ.ศ.2553
(1.1-6.2) และสรุปรายงานผลการดําเนินงานเปนรายไตรมาสเสนอตอผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ
(1.1-6.3) พรอมทั้งไดมีการประชุมคณะกรรมการเรงรัด ติดตามการใชจายเงินงบประมาณและ
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หนวยงานที่ไดรับจัดสรรงบประมาณเขาชี้แจงผลการดําเนินงาน เพื่อติดตามความกาวหนาในการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนดไว (1.1- 6.4)
7. มหาวิ ท ยาลั ย มีป ระเมิ น ผลการดํ าเนิ นงานตามพัน ธกิ จ , ตัว บง ชี้ และตัว ชี้วั ดที่ กํ าหนดไว ใ น
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 (1.1-7.1) และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2553 (1.1-7.2)
8. มหาวิท ยาลัยมีการนําผลการพิจ ารณา ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของสภามหาวิท ยาลัยไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป โดยการเปรียบเทียบแผน-ผล การดําเนินงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2552 เปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ.2553 เพื่อนําไปปรับปรุง
ใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2554 (1.1- 8.1)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
1.1-1.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยฯ
1.1-1.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนพัฒนาระยะที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)
1.1-1.3 การทําประชาพิจารณวิสัยทัศน มทรส.
1.1-2.1 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2550-2554) (ฉบับ
ปรับปรุงเมื่อตุลาคม 2551)
1.1-2.2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2552-2555
1.1-2.3 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553
1.1-2.4 การถายทอดแผนกลยุทธในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ,แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2552-2555 และ
แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2553 บน http://plan.rmutsb.ac.th/index1.php
1.1-3.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดและจัดทําวิสัยทัศนและแผนกลยุทธฯ
1.1-3.2 สรุปผลการทบทวนผลการดําเนินงานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
1.1-3.3 สรุปผลการทบทวนผลการดําเนินงานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553
1.1-5.1 แบบจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานฯ พ.ศ.2553 ผานความเห็นชอบ สงป.สกอ.
1.1-6.1 คําสั่ง มทรส.ที่ 378/2553 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามฯ พ.ศ.2553
1.1-6.2 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ พ.ศ.2553 ไตรมาส 1,2,3,4 สงหนวยงาน
ภายนอก
1.1-6.3 รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ พ.ศ.2553 ไตรมาส 1,2,3,4 เสนอผูบริหาร
1.1-6.4 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ พ.ศ.2553
1.1-7.1 รายงานการประเมินผลการดําเนินงานฯ พ.ศ.2553
1.1-7.2 มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2553
1.1-8.1 เปรียบเทียบแผนปฏิบัติราชการ 2552 , 2553 และ 2554
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องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (ปการศึกษา)
เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ
1 ขอ
ระดับ

1
2
3

4

มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ขอ

เกณฑมาตรฐาน
เกณฑมาตรฐานทั่วไป:
มีระบบและกลไกการเปดหลัก สูตรใหมและปรับ ปรุงหลัก สูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับ อุดมศึก ษาแหง ชาติ (การดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบง ชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก)
สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพ
ที่เกี่ยวของดวย (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยั งไมได
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555
ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 )
มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2
และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตร
อยางนอยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑม าตรฐานหลัก สูตรฯ กรณีห ลักสูตรที่
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับให
การดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอย
ละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละปทุกหลักสูตร
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มีการ
ดําเนินการ

ระดับ

เกณฑมาตรฐาน

5

มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2
และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตาม
ผลการประเมินในขอ 4 กรณีห ลั ก สูตรที่ดํ าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3
ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร
เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม :
มีค วามรว มมือ ในการพั ฒ นาและบริห ารหลั ก สู ต รระหว า งสถาบั น กับ ภาครั ฐหรื อ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตร
วิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ค2)

6

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 6 ขอ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : เกณฑทั่วไป 5 ขอ
เกณฑเฉพาะกลุม 1 ขอ
เปาหมายของปนี้ : เกณฑทั่วไป 5 ขอ
เกณฑเฉพาะกลุม 1 ขอ

เกณฑประเมิน : 3 คะแนน
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน

เปาหมายปตอไป : เกณฑทั่วไป 5 ขอ
เกณฑเฉพาะกลุม 1 ขอ

เกณฑประเมิน : 5 คะแนน





ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยไดจัดทําคูมือการจัดทําหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึก ษา (2.1-1.1) มอบใหทุก คณะวิชาใชเ ปนแนวปฏิบัติ ซึ่ง ไดแจงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานดานหลักสูตรจนถึงการเปดสอนในแตละปการศึกษา (2.1-1.2) รวม 4 กระบวนงาน โดยไดรับทราบ
และเห็นชอบขั้นตอนการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตรใหม งานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร งานเสนอขอปด
หลักสูตร และงานแผนรับนักศึกษา ซึ่งเปนหลักปฏิบัติของมหาวิทยาลัย และรับทราบวัตถุประสงคของการจัด
การศึกษา และการมอบแนวปฏิบัติเรื่องวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาเพื่อใหผูเรียนสําเร็จการศึกษาตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความรู มีเจตคติ ตามกรอบจริยธรรมแหงวิชาชีพและพัฒนาชุดอุปนิสัยที่สําคัญ
ของบัณฑิตที่จะปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสังคมในการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553
หนาที่ 2 (2.1-1.3) ทั้ง นี้ม หาวิท ยาลัยยัง ไดเ ผยแพรขอมูลหลัก สูตร บนเว็ บ ไซด ของมหาวิทยาลัย
(www.rmutsb.ac.th) โดยคณาจารยทุกคนตองนําขอมูล วัตถุประสงคของหลักสูตรใชประกอบการจัดทํา
แผนการสอน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด เชน หนังสือรับทราบหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหนังสือรับรองหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2.1-1.4) หนังสือการจัดทําหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และหนังสือแจงการตรวจสอบหลักสูตรจากกลุมงานพัฒนาการศึกษา (2.11.5) มติสภาวิชาการเกี่ยวกับการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร (2.1-1.6) มติสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร (2.1-1.7) หนังสือขอรับทราบหลักสูตร และหนังสือรับทราบหลักสูตร
(2.1-1.8)
2. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดแจงมาตรฐาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานเสนอขอปดหลักสูตร (2.1-2.1) และคูมือการจัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (2.1-2.2) ใหทุกคณะวิชา
3. ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยซึ่งเปนหลัก สูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 ไดดําเนินการตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 โดยในปการศึกษา 2553 ไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยดําเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ
เขียนรายวิชาและประเมินผลรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF) (2.1-3.1) ทั้งนี้ไดดําเนินการ
จัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่งมีการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ตามคูมือการจัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (2.1-3.2) โดยมี 2 หลักสูตร
คือบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดมีมติอนุมัติ
หลักสูตรดังกลาวเรียบรอยแลว และอยูในขั้นตอนการรับทราบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หนังสือ ที่ ศธ 0585.17/1178 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 (2.1-3.3) ซึ่งมหาวิทยาลัยใชหลักสูตรปรับปรุง
ที่มีการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และดําเนินการเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
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4. มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวน
ทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา โดยไดจัดทําเอกสารประกอบการจัดทําหลักสูตร 2
เลม คือ 1. ประมวลชื่อหลักสูตรและสาขาวิชา (2.1-4.1) 2. รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร (2.1-4.2) และมี
การประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ โดยคณะวิชาตางๆ ใน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร TQF (2.1-4.3) โดยมีรายงานขอมูลการจัดการศึกษาใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบใน สมอ.07 ทุกภาคการศึกษา ตามหนังสือราชการ ที่ ศธ 0585.17/2990
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 (2.1-4.4)
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3
ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 โดยคณะ
วิชาตางๆ ใน คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร TQF (2.1-5.1)
6. มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
โดยทุก คณะใหความสําคัญและสนับ สนุนการจัดกิจ กรรมสนับ สนุนทุก หลักสูตรใหมีบุคคล องคก ร ชุ ม ชน
ภายนอกมีสว นร วมในการวิ พากษห ลั ก สู ตร ตลอดจนให ขอมู ล ปอ นกลับ แกม หาวิ ท ยาลัย เชน รายชื่ อ
คณะกรรมการวิพากษหลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (2.1-6.1) นอกจากนี้ยังมีความรวมมือในการ
บริห ารหลัก สูตรระหวางคณะกับ หนวยงานองคก รภาครัฐและเอกชน เชน ความรวมมือคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมกับ คุรุส ภา เรื่องการใชโ ปรแกรม KSP BUNDIT (2.1-6.2) ความรวมมือระหวางคณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศกับกรมตรวจบัญชีและสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2.1-6.3)
ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกับหนวยราชการและโรงแรม (2.1-6.4)
จุดแข็ง :
1. มหาวิทยาลัยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เขมแข็งมีความรูดานการบริหารการศึกษา และมีองค
ประกอบที่หลากหลายเอื้อตอการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยางยิ่งการวางนโยบายเกี่ยวกับ
การศึกษา กํากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา การออกระเบียบขอบังคับ
เกี่ยวกับการอนุมัติหลักสูตรการศึกษา และการอนุมัติปริญญา
2. มหาวิทยาลัยมีกรรมการสภาวิชาการที่มีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลดานวิชาการ ไดแก หลักสูตร
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา เสนอ
ความเห็นตอสภามหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการรวมและยกเลิกสาขาวิชา
3. มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตาม
แนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด ซึ่ง
เปนหลักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด
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แนวทางเสริมจุดแข็ง :
1. ควรมีการประเมินยอนกลับมีมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยกําหนดตัวชี้วัดที่เปนรูปธรรม
เพื่อกําหนดคาเปาหมาย และกําหนดกรอบระยะเวลาการประเมิน เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให
เหมาะสม
จุดออน :
1. มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามระบบที่กําหนด แตยังดําเนินการได
ไมครบถวนทุกขั้นตอน เนื่องจากยังไมมีการปดหลักสูตร มีเพียงแตการงดรับนักศึกษาในหลักสูตรที่
มีจํานวนนักศึกษานอย
แนวทางปรับปรุงจุดออน :
1. ควรมีการประเมินคุณภาพการสอนจากบุคคล องคกร และชุมชนภายนอก
2. ควรมีการประเมินยอนกลับมีมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยกําหนดตัวชีว้ ัดที่เปนรูปธรรม
กําหนดคาเปาหมาย และกําหนดระยะเวลาการประเมิน เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให
เหมาะสม
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

2.1-1.1

คูมือการจัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

2.1-1.2

ขั้นตอนการปฏิบัติงานดานหลักสูตรจนถึงการเปดสอนในแตละปการศึกษา

2.1-1.3

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5/2553

2.1-1.4

หนังสือรับทราบหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และหนังสือรับรองหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2.1-1.5

หนั ง สือ การจั ดทํ า หลั ก สู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิร ะดับ อุ ด มศึ ก ษา และหนั ง สื อ
ตรวจสอบหลักสูตรโดยกลุมงานพัฒนาการศึกษา

2.1-1.6

มติสภาวิชาการเกี่ยวกับการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร

2.1-1.7

มติสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร
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หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

2.1-1.8

หนัง สือขอรั บ ทราบการใหความเห็นชอบหลัก สูตร และหนัง สือ รับ ทราบหลัก สูตรจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2.1-2.1

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานเสนอขอปดหลักสูตร

2.1-2.2

คูมือการจัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

2.1-3.1

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

2.1-3.2

คูมือการจัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

2.1-3.3

หนังสือ ที่ ศธ 0585.17/1178 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2554

2.1-4.1

ประมวลชื่อหลักสูตรและสาขาวิชา

2.1-4.2

รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร

2.1-4.3

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร TQF

2.1-4.4

หนังสือ ที่ ศธ 0585.17/2990 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553

2.1-5.1

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร TQF

2.1-6.1

รายชื่อคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

2.2-6.2

ความรวมมือคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมกับคุรุสภา เรื่องการใชโปรแกรม KSP BUNDIT

2.2-6.3

ความรวมมือระหวางคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศกับกรมตรวจบัญชีและ
สหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

2.2-6.4

ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมกิ ับหนวยราชการและ
โรงแรม
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ตัวบงชี้ที่ 2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก (ปการศึกษา)
ตารางจํานวนอาจารยประจํา คุณวุฒิ
(1)
ป 2553
(ปจจุบัน)
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงาน
573.5
จริงและลาศึกษาตอ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาตรี
89.5
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิป ริญญาโทหรือ
455.5
เทียบเทา
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาเอกหรือ
28.5
เทียบเทา
รอยละของอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก
4.97
แนวทางที่ 1
คารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก 4.97

(2)
ป 2552
(ปกอน)
569.5

(3) = (1) – (2)
(กรณีเลือก
แนวทางที่ 2)
1

110.5
437

-18.5
12.5

22

7

3.86

1.22

แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได 0.83

28.5 x 100 = 4.97
573.5
4.97 x 5 = 0.83
30

แนวทางที่ 2
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 1.11
4.97 - 3.86 = 1.11

แปลงคาการเพิ่มขึ้นของรอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได 0.93
1.11 x 5 = 0.93
6

ผลการประเมินตนเองปที่แลว: รอยละ ...
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้: รอยละ 1.11
เปาหมายของปนี้ : รอยละ 2
เปาหมายปตอไป : รอยละ 2.5

เกณฑประเมิน : ….. คะแนน
เกณฑประเมิน : 0.93 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : ... คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 2.2 ตามแนวทางที่ 2 คือ มีคาการเพิ่มขึ้นของอาจารย
ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเทากับรอยละ 1.22 คิดเปน 1.01 คะแนน
โดยมีกิจกรรมการดําเนินงานดังนี้
1. มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2553 โดยมีการศึกษาทิศทาง
ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ป พรอมกับพิจารณาผลการดําเนินงานในการพัฒนาบุคลากรตามแผน
ป 2552 มาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ 2553 เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนา
นโยบายงานบุคลากรพิจารณา โดยใหนโยบายการพัฒนาบุคลากรปงบประมาณ 2553 ดังนี้
1. การกําหนดอัตรากําลังที่เพิ่มใหมทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน
2. การกําหนดแผนการเพิ่มสัดสวนคุณวุฒิใหสงู ขึ้น
3. พิจารณาการจัดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกประเภท และทุกระดับ
ใหตรงกับสมรรถนะที่มหาวิทยาลัยตองการ
2. มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการพัฒ นาบุคลากรดานศึก ษาตอ และคณะกรรมการทุนการศึก ษา
ฝกอบรมฯ เพื่อทําหนาที่กํากับติดตามและประเมินผลสําเร็จใหเปนไปตามแผนฯ
3. มหาวิทยาลัยสํารวจขอมูลความตองการผูประสงคจะศึกษาตอ ประจําป 2553 เพื่อกําหนดทิศทาง
ในการจัดทําแผนพัฒนาดานศึกษาตอ และการสนับสนุนทุนการศึกษา
4. มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหบุคลากรไปศึกษาตอระดับปริญญาเอก โดยสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพ
ที่สามารถไปศึกษาตอระดับปริญญาเอก และสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนศึกษาตอระดับปริญญาโท และ
ขอทุนสนับสนุนการศึกษาตอทั้งภายใน และภายนอกประเทศจากมหาวิทยาลัย
5. มหาวิท ยาลั ยสนับ สนุนทุนการศึก ษาในสาขาวิชาที่ตรงกับ ยุท ธศาสตรห รือความตองการของ
หนวยงาน การหาแหลงทุนจากหนวยงานภายนอก
จุดแข็ง :
1. มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2551 – 2555) และแผนพัฒนาบุคลากร
ประจําป
2. มหาวิทยาลัยมีแนวทาง และนโยบายการพัฒนาคณาจารยที่ชัดเจน
3. มหาวิท ยาลัยมีก ารแต ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาบุคลากรดา นศึก ษาตอ และคณะกรรมการ
ทุนการศึกษา ฝกอบรมฯ เพื่อทําหนาที่กํากับติดตามและประเมินผลสําเร็จใหเปนไปตามแผนฯ
4. สงเสริมใหอาจารยศึกษาตอเพื่อใหสัดสวนอาจารยประจํามีคุณวุฒิปริญญาโท และปริญญาเอก
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานตามที่ สกอ. และมหาวิทยาลัยกําหนด
แนวทางเสริมจุดแข็ง :
1. ผูบริหารทุกระดับใหความสําคัญและสนับสนุนการดําเนินงาน
2. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรไปศึกษาตอระดับปริญญาเอก โดยสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพที่
สามารถไปศึกษาตอระดับปริญญาเอก และสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนศึกษาตอระดับปริญญาโท และ
ขอทุนสนับสนุนการศึกษาตอทัง้ ภายใน และภายนอกประเทศจากมหาวิทยาลัย
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จุดออน :
1. มหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาในดานการศึกษาตอสําหรับทุนการศึกษา
ตอเนื่อง ดังนั้นทุนการศึกษาสําหรับบุคลากรใหมจึงไมเพียงพอ
2. ไดรับการจัดสรรทุนจากแหลงทุนหนวยงานภายนอกยังมีนอย
แนวทางปรับปรุงจุดออน :
1. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาในดานการศึกษาตอสําหรับทุนการศึกษา
ตอเนื่องใหเพิ่มมากขึ้น
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
2.2-1
แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2551 – 2555)
2.2-2
แผนพัฒนาบุคลากร ประจําป 2553
2.2-3
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรดานศึกษาตอ
2.2-4
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษา ฝกอบรมฯ
2.2-5
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กําหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑในการพิจารณาจัดสรรทุนให
ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาตอภายในประเทศและตางประเทศ
2.2-6
หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0585.05/1492 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เรื่อง
สํารวจบุคลากรผูประสงคจะศึกษาตอประจําปงบประมาณ 2553 และที่ ศธ 0585.05/1298
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2553 เรื่อง สํารวจบุคลากรผูประสงคจะศึกษาตอประจําปงบประมาณ
2554
2.2-7
สรุปจํานวนบุคลากรที่ประสงคจะศึกษาตอประจําปงบประมาณ 2553 และ 2553

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2553 |

101

บทที่ 2 สวนสําคัญ
ตัวบงชี้ที่ 2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ปการศึกษา)
ตารางจํานวนอาจารยประจํา ตําแหนงทางวิชาการ
(1)
(2)
(3) = (1) – (2)
ป 2553
ป 2552
(กรณีเลือก
(ปจจุบัน)
(ปกอน)
แนวทางที่ 2)
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงาน
573.5
569.5
1
จริงและลาศึกษาตอ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด ที่มีตําแหนงอาจารย
418
420.5
-6
จํานวนอาจารยประจําทั้ง หมด ที่มีตําแหนง ผูชวย
141
137
4
ศาสตราจารย
จํา นวนอาจารยป ระจํ า ทั้ง หมด ที่ มี ตํ า แหน ง รอง
14.5
12
3
ศาสตราจารย
จํ า นวนอาจารย ป ระจํ า ทั้ ง หมด ที่ มี ตํ า แหน ง
ศาสตราจารย
รวมอาจารยที่มีตําแหนง ผศ. รศ. ศ.
155.5
149
7
รอยของอาจารยที่มตี ําแหนง ผศ. รศ. ศ.
27.11
26.16
1.18
แนวทางที่ 1
คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.) 27.11 155.5 x 100 = 27.11
573.5
แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได 2.26

27.11 x 5 = 2.26
60

แนวทางที่ 2
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 0.95
27.11 - 26.16 = 0.95

แปลงคาการเพิ่มขึ้นของรอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได 0.40
0.95 x 5 = 0.40
12
ผลการประเมินตนเองปที่แลว: รอยละ ...
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้: รอยละ 27.11
เปาหมายของปนี้ : รอยละ...3
เปาหมายปตอไป : รอยละ ..4

เกณฑประเมิน : ….. คะแนน
เกณฑประเมิน : 2.26 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : ... คะแนน

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2553 |

102

บทที่ 2 สวนสําคัญ
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 2.3 ตามแนวทางที่ 1 คือ คารอยละของอาจารย
ประจําที่ดํารงตําเหนงทางวิชาการเทากับรอยละ 27.34 คิดเปน 2.27 คะแนน
โดยมีกิจกรรมการดําเนินงานดังนี้
1. มหาวิ ท ยาลั ยมี แผนพั ฒ นาบุค ลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2551 – 2555) และดํา เนิ นการจัด ทํ า
แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2553 โดยมีการศึกษาทิศทางใหสอดคลองกับ แผนพัฒนาบุคลากร
ระยะ 5 ป พรอมกับพิจารณาผลการดําเนินงานในการพัฒนาบุคลากรตามแผน ป 2552 มาประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ 2553 เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนานโยบายงานบุคลากร ทั้งนี้
คณะกรรมการฯ ไดใหนโยบายการพัฒนาบุคลากรปงบประมาณ 2553 ดังนี้
1. การกําหนดอัตรากําลังที่เพิ่มใหมทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน
2. การกําหนดแผนการเพิ่มสัดสวนคุณวุฒิใหสูงขึ้น
3. พิจารณาการจัดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกประเภท และทุกระดับ
ใหตรงกับสมรรถนะที่มหาวิทยาลัยตองการ
2. มหาวิทยาลัยสงเสริม และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหมีสัดสวนตําแหนงทางวิชาการอยูในระดับ
ที่ไดมาตรฐานตามที่ สกอ. และมหาวิทยาลัยกําหนด
3. มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหบุคลากรมีโ อกาสกําหนดเสนทางชีวิตของตนเอง เชน การขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ โดยสนับสนุนใหบุคลากรไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ความรูทางการเขียนผลงานทาง
วิชาการ รวมทั้งสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพเพิ่มพูนความรูและสะ
ความชํานาญการในสายอาชีพเพื่อสามารถกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้น
4. มหาวิทยาลัยสงเสริมใหอาจารยประจําเขารวมประชุมทางวิชาการ และนําเสนอผลงานทางวิชาการ
โดยมีแผนการพัฒนาบุคลากรเขาสูตําแหนงทางวิชาการในระดับสูงขึ้น
5. จัดสงบุคลการเขารับการอบรมโครงการสงเสริมการตีพิมพผลงานทางวิชาการในวารสารระดับชาติ
และนานาชาติ เพื่อสนับสนุนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของบุคลากร
6. มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการทําวิจัยสรางองคความรู และวิจัยถายทอดเทคโนโลยี
เพิ่มขึ้นและสนับสนุนใหนําเสนอผลงานและตีพิมพเพิ่มขึ้นเพื่อสรางความเปนเลิศในงานวิจัยดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีสามารถนําองคความรูในงานวิจัยมาบูรณาการในการเรียนการสอนและงานบริการวิชาการ
จุดแข็ง :
1. มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒ นาบุคลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2551 – 2555) และแผนพัฒ นาบุคลากร
ประจําป
2. มหาวิทยาลัยมีแนวทาง และนโยบายการพัฒนาคณาจารยที่ชัดเจน
3. มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
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แนวทางเสริมจุดแข็ง :
1. ผูบริหารทุกระดับใหความสําคัญและสนับสนุนการดําเนินงาน
2. มีแผนการพัฒนาบุคลากรเขาสูตําแหนงทางวิชาการในระดับสูงขึ้น ในอีก 5 ปขางหนา (พ.ศ. 2554
– 2558)
3. สนับสนุนใหบุคลากรมีโอกาสกําหนดเสนทางชีวิตของตนเอง เชน การขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ โดยสนับ สนุน ใหบุคลากรไปเพิ่มพูนความรูท างวิชาการ ความรูทางการเขียนผลงานทางวิชาการ
รวมทั้งสนับ สนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนพัฒ นาความรู และทัก ษะในวิชาชีพเพิ่มพูนความรูและสะความ
ชํานาญการในสายอาชีพเพื่อสามารถกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้น
จุดออน :
1. บุคลากรสายวิชาการตองทํางานสนับสนุนวิชาการดวย สงผลใหไมสามารถพัฒนางานดานวิชาการ
และงานวิจัยไดอยางเต็มที่
2. บุคลากรสายวิชาการที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการยังมีจํานวนนอย
แนวทางปรับปรุงจุดออน :
1. สงเสริม และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหมีสัดสวนตําแหนงทางวิชาการอยูในระดับที่ไดมาตรฐาน
ตามที่ สกอ. และมหาวิทยาลัยกําหนด
2. สง เสริมใหอาจารยประจําเขารวมประชุมทางวิชาการ และนําเสนอผลงานทางวิชาการ โดยมี
แผนการพัฒนาบุคลากรเขาสูตําแหนงทางวิชาการในระดับสูงขึ้น
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
2.3-1
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
2.3-2
ขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
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ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (ปการศึกษา)
เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 หรือ 4 ขอ
5 หรือ 6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ
มีการ
ดําเนินการ

ขอ

เกณฑมาตรฐาน

1

มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการ
วัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูล
เชิงประจักษ
มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่
กําหนด
มีส วัส ดิก ารเสริม สรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญ และกําลัง ใจใหคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ได
จากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา
ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุม
ใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ

2
3
4
5
6

มีก ารประเมินผลความสํา เร็จ ของแผนการบริห ารและการพัฒ นาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน

7

มีก ารนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒ นา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : ...4.... ขอ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : ...5....ขอ
เปาหมายของปนี้ : ...6.... ขอ
เปาหมายปตอไป : ...7.... ขอ








เกณฑประเมิน : ...4... คะแนน
เกณฑประเมิน : ..4... คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : ..5... คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยดานวิชาการ และมีแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ โดยการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2551 – 2555) (2.4-1.1) อยางเปนระบบโดยคํานึงถึงโครงสรางองคกร วิสัยทัศน พันธกิจ
ยุทธศาสตร เปาประสงค แผนงาน นโยบายในการพัฒนาบุคลากร และระบบการบริหารงานบุคคลที่มีการ
บริหารจัดการอิงสมรรถนะบนพื้นฐานของทักษะความรู และความสามารถเพื่อใหเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุดโดยแยกไดดังนี้
1.1 แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยดานวิชาการ
1.1.1 วางแผนอัตรากําลัง เพื่อรองรับภารกิจของมหาวิท ยาลัยโดยการวิเคราะห
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงจากการแผนการลาศึกษาตอ การขอตําแหนงทางวิชาการ การเกษียน การลาออก
และการโอนยาย เพื่อเตรียมการพัฒนากรอบอัตรากําลัง (2.4-1.2)
1.1.2 จัดทําแผนการสรรหาและพัฒนาคณาจารยดานวิชาการ เขาสูตําแหนงตาม
กรอบอัตรากําลังที่ไดรับอนุมัติ (2.4-1.2)
1.1.3 จัดทําแผนดานการเพิ่มคุณวุฒิอาจารยใหไดมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด ไดแก
การสรรหาบุคลากรในคุณวุฒิปริญญาเอก / ศึกษาตอ (2.4-1.2)
1.1.4 จัดทําแผนดานการเพิ่มตําแหนงทางวิชาการ (2.4-1.2)
1.2 แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
1.2.1 วางแผนอัตรากําลัง เพื่อรองรับภารกิจของมหาวิท ยาลัยโดยการวิเคราะห
แนวโนม การเปลี่ย นแปลงจากการแผนการลาศึก ษาตอ การเกษียน การลาออก และการโอนยาย เพื่ อ
เตรียมการพัฒนากรอบอัตรากําลัง (2.4-1.2)
1.2.2 จัดทําแผนการสรรหาบุคลากรสนับสนุนเขาสูตําแหนงตามกรอบอัตรากําลังที่
ไดรับอนุมัติ (2.4-1.2)
1.2.3 กําหนดใหบุคลากรมีแผนพัฒนาตนเอง (2.4-1.2)
1.2.4 กําหนดใหบุคลากรรอยละ 80 ไดรับการพัฒนาความรูในการพัฒนาสมรรถนะ
ตามหนาที่ (2.4-1.2)
จากแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2551 – 2555) นั้นไดมีการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงและ
ปรับ แผนการปฏิบัติตามแผนพัฒ นาบุคลากรประจําป 2553 และสรุป ผลการดําเนินงานเพื่อนําขอมูล มา
วิเคราะหการเปลี่ยนแปลง และนําไปสูการพัฒนาแผนพัฒนาประจําป ตอไป
2. มหาวิทยาลัยมีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผน
ที่กําหนด
2.1 การบริหารและการพัฒนาคณาจารยดานวิชาการ
2.1.1 จัดสรรอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการตามกรอบอัตรากําลังที่ไดรับใหกับ
หนวยงานในสังกัด (2.4-2.8)
2.1.2 ดําเนินการสรรหาบุคลากรสายวิชาการ และพัฒนาเขาสูตําแหนงตามกรอบ
อัตรากําลังที่ไดรับอนุมัติตามแผน (2.4-2.8)
2.1.3 ดําเนินการตามแผนการสงบุคลากรสายวิชาการไปศึกษาตอ 13 รายจากแผน
50 ราย (2.4-2.8)
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2.1.4 มีการเสนอของตําแหนงทางวิชาการ 5 รายจากแผน 44 ราย (2.4-2.8)
2.1.5 มีการพัฒนาคณาจารยดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลโดยการ
ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จํานวน 7 โครงการ (2.4-1.2)
2.2 แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
2.2.1 จัดสรรอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนการตามกรอบอัตรากําลัง ที่ไดรับ
(2.4-2.8)
2.2.2 ดําเนินการสรรหาบุคลากรสนับสนุนเขาสูตําแหนงตามกรอบอัตรากําลังที่ไดรับ
อนุมัติตามแผน (2.4-2.8)
2.2.3 พัฒ นาบุคลากรตามแผนพัฒ นาบุค ลากรสายสนับสนุน โดยการฝกอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน จํานวน 46 โครงการ (2.4-2.8)
จากผลการดําเนินการดังกลาวมีการดําเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนดังนี้
1 ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานบุคคล และภาระงานใหสอดคลองตอการปฏิบัติงานและ
ความกาวหนาทางวิชาชีพ (2.4-2.1)
2 ปรับปรุงกฎ ระเบียบ กระบวนการสรรหาบุคลากรที่จะไดบุคคลที่ตองการตามวัตถุประสงค
ของหนวยงาน (2.4-2.2)
3 กําหนดสมรรถนะบุคลากรในแตละตําแหนงงาน (2.4-2.3)
4 สนับสนุนทุนการศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงกับยุทธศาสตรหรือความตองการของหน วยงาน
การหาแหลงทุนจากหนวยงานภายนอก (2.4-2.4)
5 วิเคราะหและประเมินคางาน (2.4-2.5)
6 การแตงตั้งคณะกรรมการใหคําปรึกษาและกลั่นกรองการจัดทําผลงานทางวิชาการ (2.42.6)
7 จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานบนฐานสมรรถนะ (2.4-2.7)
3. มหาวิทยาลัยมีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.1 จัดโครงการตรวจสุขภาพประจําปจากสถานพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพประจําปใหกับ
บุคลากร (2.4-3.1)
3.2 จัดตั้ง กองทุ นสํารองเลี้ยงชี พ สําหรับ พนัก งานมหาวิท ยาลัยเพื่อเปนสวัส ดิก ารใหแ ก
พนักงานมหาวิทยาลัย (2.4-3.2),
3.3 มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่เปนธรรม โปรงใส (2.4-3.3), (2.4-3.4), (2.4-3.5)
3.4 จัดทําองคความรู “เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพใหกับบุคลากร” (2.4-3.6)
3.5 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการเสนอผลงานเพื่อเสนอขอกําหนดตําแหนง
ใหสูงขึ้น (2.4-3.7)
3.6 สงเสริมใหบุคลากรสายสนับสนุนดํารงตําแหนงสูงขึ้น ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวย
การกําหนดระดับ ตําแหนงและการแตง ตั้ง ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนง สูง ขึ้ น
พ.ศ. 2551 (2.4-3.8)
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4. มหาวิทยาลัยยังไมมีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่
ไดจ ากการพัฒ นามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนัก ศึก ษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติง านที่เกี่ยวของ แตล ะหนวยงานมีก ารดําเนินการใหบุคลากรจัดทําคูมือการปฏิบัติง าน พรอมทั้ง
กําหนดใหบุคลากรที่เ ขารับ การอบรมเพื่อเพิ่ม พูนความรู และทัก ษะรายงานผลการเขารับ การอบรมกับ
หนวยงาน และเสนอมหาวิทยาลัยทราบ
5. มหาวิทยาลัยมีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุม
ใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
5.1 ทบทวนจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยใหเหมาะสม (2.4-5.1)
5.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ(2.4-5.2), (2.4-5.3)
5.3 กําหนดระบบรับเรื่องรองทุกข ระดับคณะและมหาวิทยาลัย (2.4-5.4)
5.4 ดําเนินการสงเสริมและกํากับดูแลใหบุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย
(2.4-5.5)
5.5 เชิดชูเกียรติคณาจารยและบุคลากรสายสนับ สนุนที่ปฏิบัติห นาที่เ ปนผูป ระพฤติตน
อยูในกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ (2.4-5.6), (2.4-5.7), (2.4-5.8), (2.4-5.9)
ปจจุบันยังไมมีผูรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในดานจรรยาบรรณของบุคลากร
6. มีก ารประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริห ารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยการสรุปผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ป เพื่อนําผลการ
ประเมินไปใชวางแผนประจําปตอไป (2.4-6.1)
7. มหาวิทยาลัยยังไมมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน โดยจะนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงในการวางแผนประจําปในครั้ง
ถัดไป
จุดแข็ง :
1. มีคณะทํ างานตรวจติด ตามประเมิน ผลความสําเร็จ ของแผนการบริห ารและแผนการพัฒ นา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
2. มีคณะกรรมการใหคําปรึกษาและกลั่นกรองการจัดทําผลงานทางวิชาการ
3. มีแผนพัฒนาบุคลากรประจําป ประกอบดวย แผนการจัดสรรอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น แผนพั ฒ นาบุค ลากรด า นการศึ ก ษาต อ สายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น
แผนพัฒ นาบุค ลากรด านตํ าแหนง ทางวิชาการ และแผนพั ฒ นาบุค ลากรสายวิ ชาการและสายสนับ สนุ น
(ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน)
4. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานบนฐานสมรรถนะ
5. มีคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย และคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลการสายสนับสนุน
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แนวทางเสริมจุดแข็ง :
1. มีการกําหนดใหบุคลากรรอยละ 80 ไดรับการพัฒนาความรูในการพัฒนาสมรรถนะตามหนาที่
2. สนับสนุนทุกการศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงกับยุทธศาสตรหรือความตองการของหนวยงาน/การหา
แหลงทุนจากหนวยงานภายนอก
3. มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่เปนธรรมโปรงใส
4. ดําเนินการสงเสริมและกํากับดูแลใหบุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย
จุดออน :
1. ยังไมมีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการ
พัฒ นามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของ
2. บุคลากรยังขาดความรู ทักษะ และสมรรถนะตามตําแหนงหนาที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
แนวทางปรับปรุงจุดออน :
1. หาแนวทางการจัดทําระบบติดตามใหบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการ
พัฒ นามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของ โดยการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล
2. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรเขารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ และสมรรถนะตามตําแหนง
หนาที่ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
2.4-1.1
แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2551 – 2555)
2.4-1.2
แผนพัฒนาบุคลากร ประจําป 2553
2.4-1.3
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนานโยบายงานบุคลากร
2.4-1.4
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
2.4-1.5
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรดานศึกษาตอ
2.4-2.1
เอกสารประกอบการประชุม “สรุปผลการประชุมพิจารณาโครงสรางการบริหารกลุม
วิชาการและวิจัย”
2.4-2.2
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2/2550
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
2.4-2.3
สรุปผลการดําเนินงานกําหนดสมรรถนะ (Competency)
2.4-2.4
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กําหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑในการพิจารณาจัดสรรทุน
ใหขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาตอภายในประเทศและตางประเทศ
2.4-2.5
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การวิเคราะหและประเมินคางานกําหนดระดับตําแหนง
ปฏิบัติการระดับตนที่มีประสบการณ ตําแหนงประเภทผูบริหาร ตําแหนงระดับชํานาญ
การ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
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หมายเลข
2.4-2.6
2.4-2.7
2.4-3.1
2.4-3.2
2.4-3.3
2.4-3.4
2.4-3.5
2.4-3.6
2.4-3.7
2.4-3.8
2.4-3.9
2.4-5.1
2.4-5.2
2.4-5.3
2.4-5.4
2.4-5.5
2.4-5.6
2.4-5.7
2.4-5.8
2.4-5.9
2.4-6.1

รายการเอกสารหลักฐาน
คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงานบนฐานสมรรถนะ
เผยแพรทางเว็บไซต http://www.hrd.rmutsb.ac.th
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบนฐานสมรรถนะ http://www.hrd.rmutsb.ac.th
เอกสารการตรวจสุขภาพประจําป
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้ง
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม
พ.ศ. 2552
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2/2552
เรื่อง คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 13
มกราคม พ.ศ. 2552
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑการเลื่อน
คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง คาตอบแทนและสิทธิประโยชน
ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2552
เอกสารเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ เผยแพรทางเว็บไซต
ขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
ขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2551
ขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการเขาพักอาศัยบานพักสวัสดิการ พ.ศ. 2553
คูมือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย และคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรสายสนับสนุน
เผยแพรทางเว็บไซต http://personnel.rmutsb.ac.th/morals.html
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณของบุคลากรสายวิชาการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน
แบบรายงานการกระทําที่มีการฝาฝนจรรยาบรรณ
กลไกการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
ขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยอาจารยดีเดน พ.ศ. 2552
ขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยบุคลากรสายสนับสนุนดีเดน พ.ศ. 2552
หนังสือกองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2553
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอาจารยดีเดนและบุคลากรสายสนับสนุนดีเดน
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการคัดเลือกคนดีศรีสุวรรณภูมิ ประจําป 2553
สรุปผลการดําเนินงาน (ตามแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5ป พ.ศ.2551-พ.ศ.2555
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ตัวบงชี้ที่ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู (ปการศึกษา)
เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ขอ

เกณฑมาตรฐาน

1

มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไม
สูงกวา 8 FTES ตอเครื่อง
มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และ
มีการฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา
มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษาอยางนอยในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษาและ
จุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต
มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ อยางนอยในดานงานทะเบียน
นัก ศึก ษาผานระบบเครือข ายคอมพิวเตอร การบริก ารอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหาร และสนามกีฬา
มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อยางนอยในเรื่องประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตาง ๆ โดยเปนไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 – 5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการดานกายภาพที่สนองความตองการของผูรับบริการ

2
3
4
5

6
7

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : ....... ขอ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 7 ขอ
เปาหมายของปนี้ : 7 ขอ
เปาหมายปตอไป : . 7 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ
มีการดําเนินการ










เกณฑประเมิน : ...... คะแนน
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8 FTES
ตอเครื่อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดจัดใหมีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับบริการนักศึกษา
จํานวนทั้งสิ้น 2,269 เครื่อง โดยจัดบริการไวที่อาคารวิทยบริการและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของคณะ
ตางๆ ดังนี้ (2.5-1.1)
1.1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
จํานวน 290 เครื่อง
1.2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จํานวน 30 เครื่อง
1.3 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 953 เครื่อง
1.4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวน 100 เครื่อง
1.5 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
จํานวน 99 เครื่อง
1.6 คณะศิลปศาสตร
จํานวน 70 เครื่อง
1.7 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 727 เครื่อง
พรอมทั้งไดนําจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรทั้งหมดมาใชคํานวณเปรียบเทียบอัตราสวนคา FTES
ในภาพรวมจากทั้ง 7 คณะ เทากับ 10,285.66 ซึ่งไดผลลัพธเทากับ 1 : 4.53 (2269/10,285.66) ทั้งนี้เพื่อให
ระบบการจัดการในการใหบริการเปนไปอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพตอการจัดการเรียนการสอน การศึกษา
คนควาดวยตนเอง ทําใหมีผลการดําเนินงานดานการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร
ใชในอัตราไมสูงกวา 8 FTES ตอเครื่อง ทําใหประสบผลสําเร็จตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว (2.5-1.2)
2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรม
การใชงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
เปนหนวยงานสนับสนุนวิชาการในการใหบริการดานการศึกษาคนควาแกอาจารย นัก ศึก ษา โดยไดจัดตั้ง
หอ งสมุด ประจํา ศู นย พื้น ที่ทั้ ง 4 แห ง ไดแ ก ศู นย นนทบุรี มี ข นาดพื้ น ที่สํ าหรับ การใช บ ริก าร 1,517.375
ตารางเมตร ศูนยวาสุกรี มีขนาดพื้นที่สําหรับการใชบริการ 1,729.192 ตารางเมตร ศูนยสุพรรณบุรี มีขนาด
พื้น ที่สํ าหรับ การใชบ ริก าร 1,911.950 ตารางเมตร และศูน ยหั นตรามี ขนาดพื้น ที่สํ าหรับ การใชบ ริก าร
2,086.440 ตารางเมตร (2.5-2.1) พรอมทั้งจัดใหมีบริการตางๆ จําแนกดังนี้ (2.5-2.2)
1. บริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งตีพิมพ ไดแก
1.1 หนังสือภาษาไทย
จํานวน 110,830
เลม
1.2 หนังสือภาษาตางประเทศ
จํานวน 11,008
เลม
1.3 หนังสืออางอิงภาษาไทย
จํานวน 2,471
เลม
1.4 หนังสืออางอิงภาษาตางประเทศ จํานวน
455
เลม
1.5 วิทยานิพนธ
จํานวน
73
เลม
1.6 เรื่องสั้น นวนิยาย
จํานวน 4,634
เลม
1.7 วารสาร/นิตยสารภาษาไทย จํานวน
76
ชื่อ
1.8 วารสารภาษาตางประเทศ จํานวน
18
ชื่อ
1.9 หนังสือพิมพ
จํานวน
14
ชื่อ
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2. บริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อโสตทัศน
2.1 สื่อโสตทัศนประกอบหนังสือจํานวน 446 เรื่อง
2.2 สื่อโสตทัศนทั่วไป(CD CVD VEDIO) จํานวน 15 เรื่อง
3. บริการยืม–คืน เปนบริการใหยืมหนังสือ สิ่งพิมพ แกอาจารย บุคลากร นักศึกษา โดยในป
การศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2554) มีผูเขาใชบริการโดยเฉลี่ยวันละ 1,467 คน ไดใช
บริการยืมทรัพยากรออกไปใชภายนอกหองสมุดจํานวน 6,776 คน (2.5-2.3 ถึง 2.5-2.4)
4. บริก ารตอบคําถามและชวยการคนควา เปนบริ ก ารที่หองสมุดจัดเจาหน าที่ไวสําหรั บ
ให คําปรึก ษา คําแนะนําและชวยเหลือนัก ศึก ษาเกี่ยวกับการสืบ คนขอมูล เพื่อทํารายงาน และการวิจัย
พรอมทั้งมีการจดบันทึกขอคําถามและคําตอบ/คําแนะนําของเจาหนาที่เปนลายลักษณอักษร (2.5-2.5 ถึง 2.5-2.6)
5. บริการการมีสวนรวมในการคัดเลือกทรัพยากรสื่อ /สิ่งพิมพเขาหองสมุด โดยมีวัตถุป ระสงค
เพื่อใหไดทรัพยากรที่ตรงกับความตองการของผูใชบริการ เชนการจัดกิจกรรมการออกรานของสํานักพิมพตางๆ
หรือกิจกรรมสงเสริมการคัดเลือกหนังสือ/สื่อเขาหองสมุด และใหผูใชบริการคัดเลือกพรอมกรอกรายละเอียดลง
ในแบบแสดงความตองการหนังสือ/สื่อ (2.5-2.7)
สําหรับการบริการแหลงเรียนรูอื่นๆ ผา นระบบเครือขา ยคอมพิวเตอร หองสมุดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภูมิ โดยสํานัก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ไดจัดแหลง เรียนรู เ พื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน และวิจัย เปนแหลงสารสนเทศที่พรอมสําหรับการใหบริการนักศึกษา ดังนี้
1. บริการ Internet เปนบริการสืบคนขอมูลโดยผานระบบเครือขาย Internet เพื่อใหนักศึกษา
สามารถคนหาขอมูลไดจากแหลงขอมูล อื่นๆ โดยผูใชสามารถใชบริการไดที่หอง Internet/หองบริการการ
เรียนรูดวยตนเอง (2.5-2.8)
2. บริการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสืบคนจํานวน 16 ฐานไดแก ABI/INFORM Complete,
ACM Digital Library, H.W Willson, IEEE/IET Electronic Library (IEL), ProQuest Dissertions &
Theses, SpringerLink – Journal, Web of Science, Academic Search Premier, Computer &
Applied Sciences Complete, Education Research Complete, ScienceDirect,Emerald
Management, American Chemical Society Journal (ACS), BioOne (ฐานขอมูลทดลองใช), Business
Source Premier (ฐานขอมูลทดลองใช), Thai Digital Collection (2.5-2.9)
4. บริก ารระบบเครือขายไรส าย (Wireless Lan) เพื่อการสืบ คนขอมูล จํานวนทั้ง สิ้น .91 จุด
(2.5-2.10)
5. บริการเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนขอมูลภายในอาคารวิทยบริการจํานวน 727 เครื่อง
และภายในคณะตางๆ จํานวน 1,512 เครื่อง (2.5-2.11)
6. บริการแหลงเรียนรูผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร เชน การเรียนการสอนผานระบบ LMS
(2.5-2.12)
7. นอกจากนี้ยัง ไดจัดโครงการอบรมแนะนําศูนยวิทยบริการในกิจกรรมแนะนําการใชหองสมุด
สืบคนทรัพยากรสารสนเทศใหกับนักศึกษาปที่ 1 ทุกปการศึกษา พรอมทั้งไดดําเนินการประเมินความพึงพอใจ
ทุกครั้ง (2.5-2.13)
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3. บริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอยางนอย
ในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ได จั ด ให มี บ ริ ก ารด า นกายภาพที่ เ หมาะสม
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา เชน (1) มีหองเรียนจํานวนทั้งหมด 213 หองไดแก
ศูนยนนทบุรี จํานวน 44 หอง ศูนยวาสุกรี จํานวน 39 หอง ศูนยสุพรรณบุรี จํานวน 64 หอง และศูนยหันตรา
จํานวน 66 หอง (2) มีหองปฏิบัติการจํานวนทั้งสิ้น 176 หองไดแก ศูนยนนทบุรีจํานวน 69 หอง ศูนยวาสุกรี
จํานวน 14 หอง ศูนยสุพรรณบุรีจํานวน 49 หอง และศูนยหันตราจํานวน 44 หอง (3) มีอุปกรณการศึกษาเพื่อ
ใชสนับสนุนการเรียนการสอนในหองเรียนและหองปฏิบัติการอยางครบถวน (4) มีพื้นที่สําหรับบริการ จุด
เชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย จํานวน 91 จุดดังนี้
1.1 ศูนยนนทบุรี มีจํานวนจุดเชื่อมตอ 25 จุด ที่อาคารวิทยบริการ อาคาร 4 -5 อาคาร 7-10
อาคาร 12-13 อาคาร 15-18 อาคารราชมงคล36 และอาคารหลอโลหะ
1.2 ศูนยวาสุกรี มีจํานวนจุดเชื่อมตอ 27 จุด ที่อาคารวิทยบริการ อาคาร 1-8
1.3 ศูนยสุพรรณบุรี มีจํานวนจุดเชื่อมตอ 18 จุด ที่อาคารวิทยบริการ อาคารอํานวยการ อาคาร
เทคนิคคอมพิวเตอร อาคารไฟฟา อาคารบริหารธุร กิจ อาคารโยธา อาคารสถาปตยกรรม
อาคารกิจการนักศึกษา อาคารอิเล็กทรอนิกส อาคารเครื่องกล และโรงฝกงาน
1.4 ศู น ยหั น ตรา มี จํ านวนจุ ด เชื่ อ มต อ 21 จุ ด ที่ อ าคารวิ ท ยบริ ก าร อาคาร 1-2 อาคาร 5
อาคาร 10 อาคาร 23 อาคารเทคโนโลยีการอาหาร อาคารเครื่องกล อาคารประมง อาคาร
คณะศิลปศาสตร (2.5- 3.1)
4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหาร
และสนามกีฬา
ปก ารศึก ษา 2553 มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยี ร าชมงคลสุวรรณภู มิ ได จัดใหมีบ ริก ารสิ่ง อํ านวย
ความสะดวกที่จําเปนอื่นๆไดแก
1. มีบริการของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อใหนักศึกษาสามารถลงทะเบียนผาน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร (2.5-4.1)
2 บริ ก ารด า นอนามั ย และการรั ก ษาพยาบาล โดยได จั ด ให มี ห อ งพยาบาลประจํ า ศู น ย พื้ น ที่
อยางครบถวน มีเ จาหนาที่ป ระจําหองพยาบาล และมีเ จาหนาที่พยาบาลวิชาชีพ มีห นาที่ใหคําปรึก ษา
และบริการสุขภาพอนามัย เชนบริการรักษาอาการเจ็บปวยหรือปฐมพยาบาลเบื้องตน หรือถาเจ็บปวย/ประสบ
อุบัติเหตุที่ตองพบแพทย เจาหนาที่พยาบาลจะนําสงโรงพยาบาลและแจงผูปกครอง มีหองสําหรับนอนพัก ใน
กรณีที่เจ็บปวยไมสามารถเขาเรียนหนังสือ โดยนักศึกษาตองกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอรมแจงการนอนพัก
ของนัก ศึก ษา และนอกจากนี้ยัง ใหบ ริการเบิก ยาและเวชภัณฑป ฐมพยาบาลแกนัก ศึก ษาและบุคลากร ที่
ตองการอยางถูกตอง (2.5-4.2 ถึง 2.5-4.3)
3 บริการดานอาหาร มหาวิทยาลัยไดกําหนดพื้นที่สําหรับใชเปนโรงอาหารเพื่อบริการแกนักศึกษา
ทั้ง 4 ศูนยพื้นที่ (2.5-4.4)
4. บริการดานสนามกีฬา/สถานที่ออกกําลังกาย มหาวิทยาลัยไดจัดพื้นที่สําหรับใชเปนที่ออกกําลัง
กายทั้งกลางแจงและในที่รม (2.5-4.5)
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5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยางนอย
ในเรื่องประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยใน
บริเวณอาคารตาง ๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดจัดวางระบบสาธารณูป โภค ระบบรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบ ทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของ
นักศึกษาและบุคลากร เชน จัดใหมีระบบการใชน้ําประปาทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีการกําหนดพื้นที่ตั้ง
ถังขยะเปนจุดๆ และมีผูดูแลจัดการขยะเปนประจําทุกวัน จัดวางระบบรักษาความปลอดภัยเชน มีเวรยามรักษา
ความปลอดภัยทางเขาออกแตละศูนยพื้นที่ และมีกลองวงจรปดตามจุดตางๆ นอกจากนี้มีการจัดหาอุปกรณ
ปองกันอัคคีภัย ไดแก ถังดับเพลิงที่ติดตั้งไวตามอาคารตางๆ (2.5-5.1)
6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 – 5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยโดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนินการ
ประเมินคุณภาพของการบริการ ดังนี้
6.1 ขอ 2 มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการ
ฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา พบวามีคุณภาพดังนี้
(1) บริการตอบคําถามและชวยการคนควา พบวา เจาหนาที่หองสมุดมีความรู ความสามารถ
เพียงพอที่จะตออบคําถามและใหความชวยเหลือทางวิชาการ ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.90 (2.5-6.1)
(2) บริการการมีสวนรวมในการคัดเลือกทรัพยากรสื่อ/สิ่งพิมพเขาหองสมุดในระดับมาก มี
คาเฉลี่ย 3.62 (2.5-6.2)
(3) บริการงานการเรียนรูดวยตนเอง ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.96 (2.5-6.3)
(4) แหลงเรียนรูผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร(LMS) มีความพึงพอใจระดับมาก มีคาเฉลี่ย
3.55 (2.5-6.4)
(5). การอบรมแนะนําศูนยวิทยบริการในกิจกรรมแนะนําการใชหองสมุด -สืบคนทรัพยากร
สารสนเทศใหกับนักศึกษาปที่ ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.57 (2.5-6.5)
6.2 ขอ 3 มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา
อยางนอยในดานหองเรียน หองปฏิบัติก าร อุปกรณก ารศึก ษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเ น็ต โดยมีผ ล
การประเมินคุณภาพอยูในระดับมาก ดังนี้
6.2.1 ดานหองเรียน มีคาเฉลี่ย 3.62 (2.5-6.6)
6.2.2 ดานหองปฏิบัติการ มีคาเฉลี่ย 3.74 (2.5-6.7)
6.2.3 ดานอุปกรณการศึกษา มีคาเฉลี่ย 3.55 (2.5-6.8)
6.2.4 ดานบริการจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย มีคาเฉลี่ย 3.73 (2.5-6.9)
6.3 ขอ 4 มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนักศึกษา
ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดาน
อาหารและสนามกีฬา โดยมีผลการประเมินคุณภาพระดับมาก ดังนี้
6.3.1 งานทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร มีคาเฉลี่ย 3.72 (2.5-6.10)
6.3.2 การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล มีคาเฉลี่ย 3.52 (2.5-6.11)
6.3.3 การบริการอาหาร/โรงอาหาร ระดับดี มีคาเฉลี่ย 3.63 (2.5-6.12)
6.3.4 การบริการสนามกีฬา/สถานที่ออกกําลังกาย คาเฉลี่ย 3.61 (2.5-6.13)
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6.4 ขอ5 มีระบบสาธารณูป โภคและรัก ษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ
อยางนอยในเรื่องประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัย
ในบริเวณอาคารตาง ๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ และมีผลการประเมินคุณภาพระดับมาก มี
คาเฉลี่ย 3.54 (2.5-6.14)
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูล ในการพัฒนาการจัดบริการดา น
กายภาพที่สนองความตองการของผูรับบริการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดนําผลการประเมินคุณภาพการบริการมาใชเปน
ขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดานกายภาพที่ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ โดยมอบหมายให
แตละหนวยงานจัดทําคําของบประมาณเงินรายไดประจําปพ.ศ. 2555 (2.5-7.1)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
2.5-1.1
รายละเอี ยดจํานวนเครื่อ งคอมพิ วเตอรสํา หรั บ การใหบ ริก ารแก ผูรับ ริก าร สํ านั ก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศึกษา 2553
2.5-1.2
รายละเอียด FTES นักศึกษาแตละระดับการศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปการศึกษา 2553
2.5-2.1
ตารางแจงแจงพื้นที่อาคาร/หองสําหรับบริการ ภายในอาคารวิทยบริการ
2.5-2.2
รายงานทรั พ ยากรทั้ ง หมดแยกตาม Collection ที่ กํ า หนดในระบบห อ งสมุ ด
Walai Autolib
2.5-2.3
สถิติผูเขาหองสมุด ประจําปการศึกษา 2553
2.5-2.4
สถิติผูใชบริการยืม-คืนทรัพยากร ประจําปการศึกษา 2553
2.5-2.5
แบบฟอรมการใหบริการและชวยในการคนควา
2.5-2.6
รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป แ ละการใช จ า ย
งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 (R16_53_AS_L_08_00)
2.5-2.7
แบบแสดงความความตองการหนังสือ/สื่อ
2.5-2.8
ภาพถายการใชบริการหองศึกษาดวยตนเอง
2.5-2.9
ระบบสืบคนฐานขอมูลออนไลนอื่นๆ
2.5-2.10
แผนผังการเชื่อมตอระบบอินเตอรเน็ต
2.5-2.11
ภาพถายเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการสืบคนภายในอาคารวิทยบริการ
2.5-2.12
Print out LMS
2.5-2.13
โครงการอบรมแนะนําศูนยวิทยบริการในกิจกรรมแนะนําการใชหองสมุด-สืบคน
ทรัพยากรสารสนเทศใหกับนักศึกษาปที่ 1 พรอมผลการประเมินความพึงพอใจ
2.5-3.1
แผนผังการเชื่อมตอระบบอินเตอรเน็ต (เอกสารหลักฐานเหมือนขอ 2.5-2.10)
2.5-4.1
Print out เว็บไซตมหาวิทยาลัยเรื่องระบบทะเบียนและประเมินผล
2.5-4.2
เอกสารการใหบริการดานงานพยาบาล
2.5-4.3
รวมภาพดานการจัดการสภาพแวดลอมการเรียนรู ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ
2.5-4.4
เอกสารหลักฐานเหมือนขอ 2.5-4.3
รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2553 |

116

บทที่ 2 สวนสําคัญ
หมายเลข
2.5-4.5
2.5-5.1
2.5-6.1
2.5-6.2
2.5-6.3
2.5-6.4
2.5-6.5
2.5-6.6
2.5-6.7
2.5-6.8
2.5-6.9
2.5-6.10
2.5-6.11
2.5-6.12
2.5-6.13
2.5-6.14
2.5-7.1

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหลักฐานเหมือนขอ 2.5-4.3
เอกสารหลักฐานเหมือนขอ 2.5-4.3
ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใชบริการหองสมุด หนา 4 หัวขอ 2.2 เจาหนาที่
หองสมุดในการตอบคําถามและชวยเหลือทางวิชาการ ที่มีตอการใชบริการหองสมุด
ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใชบริการหองสมุด หนา 3 หัวขอ 1.3 บริการ
แนะนําและสั่งซื้อหนังสือเขาหองสมุด
ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใชบริการศูนยการเรียนรูดวยตนเอง
ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอแหลงเรียนรูผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร(LMS)
ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอโครงการการอบรมแนะนําศูนยวิทยบริก ารใน
กิจกรรมแนะนําการใชหองสมุด-สืบคนทรัพยากรสารสนเทศใหกับนักศึกษาปที่ 1
ผลการประเมินคุณภาพดานหองเรียน ประจําปการศึกษา 2553
ผลการประเมินคุณภาพดานหองปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา 2553
ผลการประเมินคุณภาพดานอุปกรณการศึกษา ประจําปการศึกษา 2553
ผลการประเมินคุณภาพดานจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย ประจําปการศึกษา
2553
ผลการประเมินคุณภาพดานงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ประจําปการศึกษา 2553
ผลการประเมินคุณภาพดานการบริการอนามัยและการรักษาพยาบาลประจําป
การศึกษา 2553
ผลการประเมินคุณภาพดานโรงอาหาร ประจําปการศึกษา 2553
ผลการประเมินคุณภาพดานสนามกีฬา/สถานที่ออกกําลังกาย ประจําปการศึกษา 2553
ผลการประเมินคุณภาพดานระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย ประจําป
การศึกษา 2553
เอกสารงบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ 2555
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ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (ปการศึกษา)
เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ
4 หรือ 5 ขอ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

ขอ

เกณฑมาตรฐาน

1

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ทุกหลักสูตร
ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม
(ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรู
จากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย
มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขา
มามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมิน ความพึงพอใจ
แตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
มีก ารพัฒ นาหรื อปรับ ปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุท ธก ารสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา

2

3
4
5
6

7

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 7 ขอ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 6 ขอ
เปาหมายของปนี้ : 6 ขอ
เปาหมายปตอไป : 7 ขอ

มีการ
ดําเนินการ








เกณฑประเมิน : 3 คะแนน
เกณฑประเมิน : 4 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร
โดยมีมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียน (2.6-1.1) และรายงานการประชุมดานวิชาการ ในปการศึกษา 2553 (2.6-1.2) ทั้งนี้มหาวิทยาลัย
เนนใหผูสอนมีความรูเรื่องหลักสูตร ลักษณะรายวิชา และวัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อใหทําการสอนได
ตรงตามเป าหมายในการผลิตบั ณฑิ ตและปฏิบั ติต ามมาตรฐานขั้ นตอนการสอนที่ เ นน ผูเ รีย นเป นสํ าคั ญ
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไดจัดทําโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรดานวิชาการ ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ประกอบดวย
1.1 โครงการสัม มนาเชิง ปฏิบัติการ “แนวทางการจัดการและประเมินหลัก สูตรยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรูที่พึงประสงค” (2.6-1.3)
1.2 โครงการสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแนวทางพั ฒ นาหลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (2.6-1.4)
1.3 โครงการสัม มนาเชิง ปฏิบัติก าร “การพัฒนาการเรียนการสอนในระดับอุดมศึก ษาโดยใช
งานวิจัยทางการศึกษา : สื่อการสอนและการพัฒนาประสิทธิภาพของสื่อ” (2.6-1.5)
1.4 โครงการอบรมสัมมนา “การเขียนบทความวิชาการและงานวิจัย” (2.6-1.6)
1.5 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติก าร “การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเชิงบูรณาการตามหลักสห
วิทยาการ” (2.6-1.7)
1.6 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อการสอนเพื่อการเรียนการสอนยุคใหม” (2.6-1.8)
1.7 โครงการสัม มนาเชิง ปฏิบัติการ “การพัฒ นารูป แบบการเรียนการสอนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” (2.6-1.9)
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม กอนการ
เปดสอนในแตล ะภาคการศึก ษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับ อุดมศึกษาแหง ชาติ โดย
มหาวิทยาลัยใหคณะรายงานผลการดําเนินงานเอกสารแผนการสอนทุกภาคเรียน ดังรายงานสรุปผลการปฏิบัติ
ประเด็นหลักสูตรและการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2553 และภาคเรียนที่ 2/2553 (2.6-2.1)
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย โดยการจัดใหทุกหลักสูตรมีรายวิชาสหกิจศึกษา หรือการฝก
ประสบการณวิชาชีพเพื่อเพิ่มสัดสวนการปฏิบัติจริง ในดานวิธีสอน (2.6-3.1) นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไดจัดทํา
คูมือ การจัดการเรีย นการสอนที่ เ นน ผูเ รี ยนเปน สําคั ญ (2.6-3.2) และเผยแพรห ลัก สู ตรผ านเว็บ ไซต ของ
มหาวิทยาลัย http://register.rmutsb.ac.th (2.6-3.3) เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ ดังนี้
3.1 มหาวิทยาลัยมีมาตรการทําใหคณาจารยดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจ
ผูเรียนเปนรายบุคคลและนําผลการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนนี้มาปรับปรุงแผนการสอนในแตละรายวิชาและแต
ละภาคการศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมหาวิทยาลัยไดจัดทําคูมือขั้นตอนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ และเผยแพรผานทางเว็ บ ไซต http://register.rmutsb.ac.th และไดจัดทํามาตรฐานขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญที่ไดรับความเห็นชอบ
จากสภาวิชาการ ในรายงานการประชุมสภาวิชาการ มทร.ส. ครั้งที่ 3/2553 และจัดสงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ใหคณะวิชาตางๆ ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ดัง หนังสือที่ ศธ 0585.17/ว1892 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม
2553 (2.6-3.4)
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3.2 มหาวิทยาลัยจัดใหมีก ารสํารวจหรือการวิจัยหรือการประเมินประสิท ธิภาพการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญของคณาจารยประจํา โดยมีกระบวนการติดตามผลการจัดทําแผนการเรียนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ใหทุกคณะรายงานผลการตรวจสอบแผนการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การวิเคราะหศักยภาพผูเรียน
การจัดทําสื่อ การใชเทคโนโลยีในการสอน และการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอน
มหาวิทยาลัยมอบหมายใหคณะรายงานประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ทุกภาคการศึกษา เพื่อนําผลการประเมินนี้ไปปรับปรุงกระบวนการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปตอไป
ซึ่งสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดรับมอบหมายในการจัดเก็บรวบรวมขอมูล มาจัดทํารายงานผลการ
ติดตามประสิทธิภาพการจัดการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการวิชาการในที่ประชุม
วิชาการมีก ารกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการตามคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อทําให
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมีประสิทธิภาพ และมีการติดตามความกาวหนาการ
ดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ ใน รายงานการประชุมดานวิชาการ ในปการศึกษา 2553 (2.6-3.6) เพื่อจัดทํา
ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยจัดทํา
1. ขอกําหนดกระบวนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานในรูปแบบ Standard Operation Procedure
3. นําเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบและกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติ
4. ประกาศเผยแพรและจัดสงใหคณาจารยประจํารับทราบและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด
5. ติดตามประสิทธิภาพการจัดการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
6. สรุปแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.3 มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมทําใหคณาจารยทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียน
และนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาผูเรียน โดยจัดทํามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียน และจัดสงขั้นตอนการปฏิบัติงานใหคณะวิชาตางๆ ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ตาม
หนังสือที่ ศธ 0585.17/ว1892 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553
3.4 เผยแพรหลักสูตรผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัย และคณะ เพื่อใหคณาจารยเขาใจเปาหมาย
วัตถุประสงคของหลักสูตรอุดมศึกษา
3.5 เผยแพรคูมือขั้นตอนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัย เพื่อแจง
ใหคณะตางๆ ทราบ และคณาจารยประจําของคณะดําเนินการตามขั้นตอนครบถวน
3.6 ประเมินผลการสอนประจําภาคเพื่อนําผลการสอนมาวิเคราะหและปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนใหสมบูรณ
3.7 สงเสริมใหคณาจารยมีความรูเรื่องการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและ
ผูเรียนโดยมีโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาโดยใชงานวิจัย
ทางการศึกษา : สื่อการสอนและการพัฒนาประสิทธิภาพของสื่อ”
3.8 เผยแพรคูมืออาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ ผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัย เพื่อสง เสริมให
คณาจารยสามารถประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและสามารถนําผลที่
ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได
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3.9 มหาวิท ยาลัยจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. 2553 โดยมอบหมายใหหนวยงานสาย
สนับ สนุน เปนหนวยงานหลัก ในการดําเนินโครงการพัฒ นาคุณภาพการจัดการศึก ษา เพื่อสนับ สนุน การ
ดําเนินการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวม
ในกระบวนการเรียนการสอนทุก หลักสูตร เชน โครงการอบรมสาระความรูและเพิ่มสมรรถนะนักศึกษา
หลั ก สู ต รครุ ศ าสตร อุ ต สาหกรรม (2.6-4.1) มี ก ารเชิ ญ ผู รู ใ นชุ ม ชน ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ตั ว แทนเอกชน
ภาคอุตสาหกรรมชวยพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร (2.6-4.2) นํานักศึก ษาฟงบรรยายเยี่ยมชมหนวยงาน
ภายนอก พรอมทั้งมีการใหนักศึกษาฝกงานและปฏิบัติงานในวิชาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ (2.6-4.3)
และ (2.6-4.4)
5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน เชน โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาโดยใชงานวิจัย
ทางการศึกษา : สื่อการสอนและการพัฒนาประสิทธิภาพของสื่อ” ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดขึ้นในวันที่ 19-20
กรกฎาคม 2553 ผลการดําเนินโครงการทําใหคณาจารยประจําสามารถวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและ
เขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล และนําผลการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนนี้มาปรับปรุงแผนการสอนในแตละรายวิชา
และแตละภาคการศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้นและชวยใหอาจารยมีขอมูลมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอน
ใหเปนการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญได โดยการลดสัดสวนการถายทอดความรูของอาจารย และ
เพิ่มสัดสวนการปฏิบัติจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนใหมากขึ้น สงเสริมใหคณาจารยทํางานวิจัย
เพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียน และนําผลการวิจัยไปใชเพือ่ พัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ
ในการจัดการความรู คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมจัดทํารายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียน
อีเลินนิ่งวิชา การสื่อสารทางแสงในระดับอุดมศึกษา (2.6-5.1) คณะตาง ๆ ไดจัดประชุมโครงการทางวิชาการ
เพื่อนําเสนอผลการวิจัย/ในชั้นเรียน (2.6-5.2) (2.6-5.3) (2.6-5.4)
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 ใน รายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา 2553 (2.6-6.1)
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จุดแข็ง :
1. มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. 2553 โดยมอบหมายใหหนวยงานสายสนับสนุนเปน
หนวยงานหลัก ในการดําเนิน โครงการพัฒ นาคุ ณภาพการจัดการศึ ก ษา เพื่ อสนับ สนุน การดําเนินการจั ด
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. มหาวิทยาลัยกําหนดใหทุกหลักสูตรมีรายวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝกประสบการณวิชาชีพเพื่อเพิ่ม
สัดสวนการปฏิบัติจริง
แนวทางเสริมจุดแข็ง :
1. การพัฒนาการวิจัยควรจัดทําโครงการเทียบกับการจั ดการเรียนรูหรือจากกระบวนการจัดการ
ความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
จุดออน :
1. การดําเนินการในระดับคณะเรื่องการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อาจมีความแตกตางกัน
ในทางปฏิบัติ และการประเมินประสิทธิผลใชแบบสํารวจ และยังไมไดใชการวัดประสิทธิผลของการเรียน และ
การคงอยูข องความรูของนักศึกษา
แนวทางปรับปรุงจุดออน :
1. ควรพัฒนาเครื่องมือเพื่อวัดประสิทธิผลของการเรียนและการคงอยูของความรูของนักศึกษา
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
2.6-1.1
2.6-1.2
2.6-1.3
2.6-1.4
2.6-1.5
2.6-1.6
2.6-1.7
2.6-1.8
2.6-1.9
2.6-2.1

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียน
รายงานการประชุมดานวิชาการ ในปการศึกษา 2553
โครงการสัม มนาเชิง ปฏิบัติก าร “แนวทางการจัดการและประเมินหลัก สูตรยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรูที่พึงประสงค”
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาโดยใช
งานวิจัยทางการศึกษา : สื่อการสอนและการพัฒนาประสิทธิภาพของสื่อ”
โครงการอบรมสัมมนา “การเขียนบทความวิชาการและงานวิจัย”
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเชิงบูรณาการตามหลักสห
วิทยาการ”
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อการสอนเพื่อการเรียนการสอนยุคใหม”
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”
รายงานสรุปผลการปฏิบัติประเด็นหลักสูตรและการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2553 และ
ภาคเรียนที่ 2/2553
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หมายเลข
2.6-3.1
2.6-3.2
2.6-3.3
2.6-3.4
2.6-3.5
2.6-4.1
2.6-4.2
2.6-4.3
2.6-4.4
2.6-5.1
2.6-5.2
2.6-5.3
2.6-5.4
2.6-6.1

รายการเอกสารหลักฐาน
แผนการเรียน
คูมือการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
เว็บไซต http://register.rmutsb.ac.th
หนังสือ ที่ศธ 0585.17/ว1892 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553
รายงานการประชุมดานวิชาการ ในปการศึกษา 2553
โครงการอบรมสาระความรูและเพิ่มสมรรถนะนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
ผูทรงคุณวุฒิ ตัวแทนเอกชนภาคอุตสาหกรรมชวยพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร
โครงการพานักศึกษาเขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
หนังสือขอความอนุเคราะหรับนักศึกษาเขาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนอีเลินนิ่งวิชา การสื่อสารทางแสงในระดับอุดมศึกษา
การวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยเรื่องการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสประกอบการเรียนรูรายวิชาหลักฟสิกส
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง งานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนและผูสอน
รายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ ประจําปการศึกษา 2553
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ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (ปการศึกษา)
เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ

ขอ

เกณฑมาตรฐาน

1

มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยาง
นอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษา
ของหลักสูตร
มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ
วัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค ตามความตองการของผูใชบัณฑิต
มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน
หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน

2

3
4

5

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : คาเฉลี่ย 3.75
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 5 ขอ
เปาหมายของปนี้ : 5 ขอ
เปาหมายปตอไป : 5 ขอ

มีการ
ดําเนินการ








เกณฑประเมิน : 3 คะแนน
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการพัฒ นาหลัก สูตรทุก หลักสูตรใหส อดคลองกับ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ที่มุงเนนพัฒนาคนสูสังคม
แหงการเรียนรูและตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน
มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลทางการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิตโดย
1. สํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอยสําหรับทุก
หลักสูตร ในระดับปริญ ญาตรีทุกรอบปการศึกษา ซึ่งอยูในรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึก ษาของ
หลักสูตร ดังรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (2.7-1.1)
2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา
และสัมฤทธิผลทางการเรียน เชน ไดจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพื่อใชเปนขอมูล
ประกอบการพัฒนาหลักสูตร (2.7-2.1) และ (2.7-2.2)
ทั้งนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการที่ปรับปรุง มหาวิทยาลัยไดกําหนดการวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะทางอาชีพ และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคไว
เปนหมวดหนึ่งของหลักสูตร (2.7-2.3)
3. มหาวิทยาลัยสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่
เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่จัดโดยมอบใหคณะดําเนินการตางๆ การปรับปรุงหองเรียนรวม
ครุภัณฑ การจัดซื้อจัดจาง การจัดสรรงบประมาณรายจายและงบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2554 (2.7-3.1) (2.7-3.2) (2.7-3.3) และสนับ สนุนสง เสริมการใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อให
ผูเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง (2.7-3.4)
4. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวม
กิจ กรรมการประชุม วิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ป ระชุม ระหวางสถาบัน หรือที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ โดยมหาวิทยาลัยกําหนดใหคณะเปนผูดําเนินการ เชน การกําหนดเปนนโยบายการ
บริหารจัดการและพัฒนา เพื่อใชเปนกรอบทิศทางและแนวปฏิบัติสําหรับการบริหารคณะ (2.7-4.1) (2.7-4.2)
นอกจากนี้ และมีนัก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีของมหาวิท ยาลัยไดนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุม
ระดับชาติอีกดวย (2.7-4.3)
5. มหาวิทยาลัยกําหนดใหคณะตาง ๆ มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยคณะวิชาตางๆ เชน รายงานผลโครงการคายคุณธรรมจริยธรรม 2553
(2.7-5.1)
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จุดแข็ง :
1. มหาวิทยาลัยมีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต
อยางนอยสําหรับทุกหลักสูตร ในระดับปริญญาตรีทุกรอบปการศึกษา
2. มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใหแกนักศึกษาอยางตอเนื่อง
แนวทางเสริมจุดแข็ง : จุดออน :
มหาวิทยาลัยยังไมไดเปดหลักสูตร TQF ทําใหการประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติยังไมเปนรูปธรรม
แนวทางปรับปรุงจุดออน :
ควรมีมาตรการเรงรัดใหการจัดทําหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึก ษาแหงชาติ เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลง และยกระดับ มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนการเตรียมตัวเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
2.7-1.1
รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2.7-2.1
แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
2.7-2.2
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
2.7-2.3
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
2.7-3.1
รายละเอียดเงินรายไดคณะศิลปศาสตร
2.7-3.2
รายละเอียดเงินรายไดคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
2.7-3.3
ใบเสนอโครงการพัฒนาบุคลการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร
2.7-3.4
หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการเรียนการสอน
2.7-4.1
นโยบายการบริหารจัดการและการพัฒนา
2.7-4.2
ประกาศนโยบาย บน web คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
2.7-4.3
โครงการจัดการประชุมเครือขายวิชาการดานวิศวกรรมไฟฟา
2.7-5.1
รายงานผลโครงการคายคุณธรรมจริยธรรม 2553
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ตัวบงชี้ที่ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา (ปการศึกษา)
เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
ขอ

เกณฑมาตรฐาน

1

มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมไวเปน
ลายลักษณอักษร
มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการ
สงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึง
ทั้งสถาบัน
มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดใน
ขอ 1 โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน
มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัว
บงชี้และเปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอย
ละ 90 ของตัวบงชี้
มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ

2
3
4
5

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : ....... ขอ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 4 ขอ
เปาหมายของปนี้ : 4 ขอ
เปาหมายปตอไป : ....... ขอ

มีการ
ดําเนินการ






เกณฑประเมิน : ...... คะแนน
เกณฑประเมิน : 4 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : ..... คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมไว
เปนลายลักษณอักษร โดยจัดทําประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาฯ และ
กํ า หนดพฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค ด า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษา 5 ข อ (2.8 - 1.1 ประกาศ
มหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยี ร าชมงคลสุ วรรณภูมิ เรื่ อง พฤติก รรมดา นคุณ ธรรมจริย ธรรมสํ าหรับ นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม)ิ
2. มหาวิท ยาลัย มีก ารถายทอดหรือเผยแพร พฤติก รรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่
ตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้งมหาวิทยาลัย
โดยมหาวิท ยาลั ยไดทําหนัง สือ เวียนใหทุก หน วยงานถายทอดหรือเผยแพร ป ระกาศประกาศมหาวิทยาลั ย
เรื่อง พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมใิ หบุคลากร
ในสังกัดและนักศึกษาทราบโดยทั่วกัน (2.8 - 2.1 หนังสือบันทึกขอความ เรื่อง ขอสงสําเนาประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูม)ิ
3. มหาวิทยาลัยมีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนด
ในขอ 1 โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน โดยมหาวิทยาลัยไดจัดโครงการ “คุณธรรมนํา
ชีวิต” เมื่อวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2553 ณ บานปยะธรรม ซอยสุขุมวิท 81 กรุงเทพฯ (2.8 - 3.1 โครงการ
“คุณธรรมนําชีวิต”)
4. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลโครงการ“คุณธรรมนําชีวิต” โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมาย
อยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้ (2.8 - 4.1 บทสรุปสําหรับผูบริหารโครงการ “คุณธรรมนําชีวิต”)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
2.8 - 1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2.8 - 2.1 หนังสือบันทึกขอความ เรื่อง ขอสงสําเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ เรื่อง พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ
2.8 - 3.1 โครงการ “คุณธรรมนําชีวิต”
2.8 - 4.1 บทสรุปสําหรับผูบริหารโครงการ “คุณธรรมนําชีวิต”
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (ปการศึกษา)
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ
4 หรือ 5 ขอ
6 ขอ

ขอ
1
2
3
4
5
6
7

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ
มีการ
ดําเนินการ

เกณฑมาตรฐาน
มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา
มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา
มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา
มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา
มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา
มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา
การจัดบริการที่สนองความตองการของนักศึกษา

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : - ขอ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 6 ขอ
เปาหมายของปนี้ : 4 ขอ
เปาหมายปตอไป : 6 ขอ








เกณฑประเมิน : - คะแนน
เกณฑประเมิน : 4 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 4 คะแนน
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บทที่ 2 สวนสําคัญ
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิทยาลัยไดจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา โดยมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการหอพัก (3.1 - 1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหอพัก) มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในเรื่องตาง ๆ ของคณะกรรมการหอพักกับบุคลากรหอพัก (3.1 - 1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการหอพัก)
มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหทุกคณะวิชาแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหนักศึกษาแตละชั้นป เพื่อที่จะ
สามารถใหคําปรึกษาแกนักศึกษาทั้งปญหาทางการเรียนหรือปญหาสวนตัว (3.1 - 1.3 คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่
ปรึกษาของแตละคณะวิชา 3.1 - 1.4 คูมืออาจารยที่ปรึกษาวิชาการ 3.1 - 1.5 รายงานการประชุมงานดาน
วิชาการ 3.1 - 1.6 สรุปผลการประเมินระบบการใหคําปรึกษาระดับปริญญาตรี และ 3.1 - 1.7 รายงานความ
คืบหนาพฤติกรรมของนักศึกษาพิการ) และจัดใหมีหองพยาบาลเพื่อบริการใหคําปรึกษาและปฐมพยาบาล
เบื้องตน (3.1 - 1.8 ทะเบียนประวัติผูปวยนักศึกษา 3.1 - 1.9 สถิติผูใชบริการงานพยาบาล) และจัดหาแหลงเงิน
ทุนการศึกษาใหกับนักศึกษา 3.1 - 1.10 ที่มาขอแหลงเงินทุนการศึกษา)
2. มหาวิท ยาลัยไดจัดบริการขอมู ลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา โดยผานทางเว็บไซตของ
มหาวิทยาลัย www.rmutsb.ac.th (3.1 - 2.1 เว็บไซตของมหาวิทยาลัยและของคณะวิชา) จัดพิมพจุลสาร
ให
นักศึกษาทราบ (3.1 – 2.2 จุลสารของมหาวิทยาลัย) มีการนําเสนอขอมูลที่มีประโยชนและทันสมัยอยูเสมอ เชน
ขอมูลสมัครงานแกนักศึกษา ขอมูลกูยืมเพื่อการศึกษาและแหลงทุนใหเปลา (3.1 - 2.3 บอรดกองทุนเงินใหกูยืม
เพื่อการศึกษา) ขอมูลกองพัฒนานักศึกษาในการจัดโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ (3.1 - 2.4 บอรดประชาสัมพันธของ
กองพัฒนานักศึกษาและของคณะวิชา) และมหาวิทยาลัยไดจัดหองคอมพิวเตอรใหนักศึกษาสืบคนขอมูลทาง
อินเตอรเน็ต (3.1 - 2.5 รูปหองคอมพิวเตอรใหนักศึกษาสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต)
3. มหาวิทยาลัยไดมีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแก
นัก ศึ ก ษา โดยจั ดโครงการสง เสริ ม ใหนั ก ศึ ก ษามี ความรู และทั ก ษะด านการประกั นคุ ณภาพการศึ ก ษา
ทั้ง 4 ศูนย (3.1 - 3.1 สรุปผลการประเมินของโครงการฯ)
4. มหาวิทยาลัยไดจัดบริก ารขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา โดยผานทางเว็บไซตของ
มหาวิทยาลัย www.rmutsb.ac.th (3.1 - 2.1 เว็บไซตของมหาวิทยาลัย, คณะวิชา) และเว็บไซตของสมาคม
ศิษยเกาฯ aa.rmutsb.ac.th (3.1 - 4.1 เว็บไซตของสมาคมศิษยเกาฯ) จัดพิมพจุลสารใหศิษยทราบ (3.1 - 2.2
จุลสารของมหาวิทยาลัย) มีการนําเสนอขอมูลที่มีประโยชนและทันสมัยอยูเสมอ เชน ขอมูลสมัครงานแกบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษา (ศิษยเ กา) ขอมูลแหลง ทุนศึกษาตอขอมูล ขาวสารความเคลื่อนไหวของศิษยเกา (3.1 - 2.4
บอรดประชาสัมพันธของกองพัฒนานักศึกษาและของคณะวิชา)
5. มหาวิ ท ยาลั ย ได จั ด โครงการ/กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาความรู แ ละประสบการณ ใ ห ศิ ษ ย เ ก า
โดยมหาวิทยาลัยไดรับมอบหมายใหผูรับผิดชอบจัดโครงการอบรมพัฒนาเว็บแอ็ปพลิเคชันดวยภาษา PHP
รวมกับโปรแกรมจัดการฐานขอมูล MySQL เพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา และจัดโครงการ
พัฒนาแนวคิดศิษยเกาเพื่อความสําเร็จทางอาชีพ เพื่อสงเสริมพัฒนาแนวคิดใหมๆ ที่ทันสมัยใหแกศิษยเกาเพื่อ
นําไปใชในการประกอบอาชีพ (3.1 - 5.1 โครงการพัฒนาแนวคิดศิษยเกาเพื่อความสําเร็จทางอาชีพ 3.1 – 5.2
สรุปผลการประเมินการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา)
6. มหาวิทยาลัยไดมีการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอ โดยมหาวิทยาลัยได
มอบหมายใหผูรับ ผิดชอบจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจตอการใหบ ริก ารทางการศึกษาและสรุปผลการ
ใหบริการ (3.1 - 6.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการใหบริการแกนักศึกษาทั้ง 3 ดาน ปการศึกษา 2553)
แนวทางปรับปรุงจุดออน : -
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บทที่ 2 สวนสําคัญ
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
3.1 - 1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหอพัก
3.1 - 1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการหอพัก
3.1 - 1.3 คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาของแตละคณะวิชา
3.1 - 1.4 คูมืออาจารยที่ปรึกษาวิชาการ
3.1 – 1.5 รายงานการประชุมงานดานวิชาการ
3.1 – 1.6 สรุปผลการประเมินระบบการใหคําปรึกษาระดับปริญญาตรี
3.1 - 1.7 รายงานความคืบหนาพฤติกรรมของนักศึกษาพิการ
3.1 - 1.8 ทะเบียนประวัติผูปวยนักศึกษา
3.1 – 1.9 สถิติผูใชบริการงานพยาบาล
3.1 – 1.10 ที่มาขอแหลงเงินทุนการศึกษา
3.1 - 2.1 เว็บไซตของมหาวิทยาลัยและของคณะวิชา
3.1 - 2.2 จุลสารของมหาวิทยาลัย
3.1 - 2.3 บอรดกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
3.1 - 2.4 บอรดประชาสัมพันธของกองพัฒนานักศึกษาและของคณะวิชา
3.1 - 2.5 รูปหองคอมพิวเตอรใหนักศึกษาสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต
3.1 - 3.1 สรุปผลการประเมินของโครงการฯ
3.1 - 4.1 เว็บไซตของสมาคมศิษยเกาฯ
3.1 - 5.1 โครงการพัฒนาแนวคิดศิษยเกาเพื่อความสําเร็จทางอาชีพ
3.1 – 5.2 สรุปผลการประเมินการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา
3.1 - 6.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการใหบริการแกนักศึกษาทั้ง 3 ดาน ปการศึกษา 2553
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บทที่ 2 สวนสําคัญ
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา (ปการศึกษา)
เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 หรือ 4 ขอ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ
มีการ
ดําเนินการ

ขอ

เกณฑมาตรฐาน

1

สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน
มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรม
ที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยาง
นอย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวาง
สถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน
มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา

2
3

4
5
6

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : - ขอ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 6 ขอ
เปาหมายของปนี้ : 5 ขอ
เปาหมายปตอไป : 6 ขอ










เกณฑประเมิน : - คะแนน
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
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1. มหาวิทยาลัยจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน โดยมอบหมายใหกองพัฒนานักศึกษาจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ปการศึกษา 2553 (3.2 - 1.1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2553)
2. มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา ทั้ง 4 ศูนย
(3.2 - 2.1 โครงการสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนยหันตรา
3.2 - 2.2 โครงการสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนยนนทบุรี
3.2 - 2.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสงเสริมความรูและการมีสวนรวมของนักศึกษาในกิจกรรม
ประกันคุณภาพการศึกษา ศูนยวาสุกรี
3.2 - 2.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสงเสริมความรูและการมีสวนรวมของนักศึกษาในกิจกรรมประกันคุณภาพ
การศึกษา ศูนยสุพรรณบุร)ี
3. มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการเพื่อสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการ
จัดกิจกรรมที่ดําเนินการ ใหนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภท
สําหรับระดับบัณฑิตศึกษาจากกิจกรรมตอไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค (3.2 - 3.1 โครงการอบรม
ความรูผูนํานักศึกษา (สโมสรและองคการ) และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาชมรม)
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
(3.2 - 3.2 โครงการกีฬาครุศาสตรสัมพันธ ครั้งที่ 2 ประจําป 2553
3.2 - 3.3 โครงการกีฬาภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ ปการศึกษา 2553
3.2 - 3.4 โครงการวิทยาศาสตรเกมส ครั้งที่ 2
3.2 - 3.5 โครงการการแขงขันกีฬาภายในคณะศิลปศาสตร, โครงการศิลปะศาสตรพรอมพรัก รวมรักษกีฬา
ไทย หางไกลยาเสพติด)
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม (3.2 - 3.6 โครงการ/กิจกรรมชมรมตาง ๆ)
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม (3.2 - 3.7 โครงการ “คุณธรรมนําชีวิต”)
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
(3.2 - 3.8 ราชมงคลสุวรรณภูมิรวมใจสืบสานวัฒนธรรมไทยและนิทรรศการผลงานนักศึกษา ครั้งที่ 2
3.2 – 3.9 โครงการแหลงเรียนรู “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)
4. มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการเพื่อเปนการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบันและระหวางสถาบันและมีกิจกรรมรวมกันกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (3.2 - 4.1 โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูเครือขายความรวมมือดานการประกันคุณภาพการศึกษากับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ)
5. มหาวิทยาลัยมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
(3.2 - 5.1 การประเมินผลการจัดโครงการตาง ๆ)
6. มหาวิทยาลัยมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา (3.2 - 6.1 รายงานการประชุมฯ)
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง :
1. มีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
2. มีการสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมดานการพัฒนาการ สันทนาการในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
3. มี ก ารควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ลให นั ก ศึ ก ษามี ร ะเบี ย บวิ นั ย ความประพฤติ แ ละปฏิ บั ติ ต นตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศีลธรรมอันดี
4. มีการชวยเหลือนักศึกษาโดยจัดสวัสดิการดานตาง ๆ แกนักศึกษา เชน หองพยาบาล การขอผอนผัน
ทหารประจําการ การใหกูยืมเงินเพื่อการศึกษา มีทุนใหเปลา มีการแนะแนวและใหคําปรึกษาใน
เรื่องตาง ๆ มีประกันอุบัติเหตุกลุม มีการสนับสนุนใหคณาจารย นักศึกษา ชุม ชนไดมีสวนรวม
ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม
จุดออน :
1. งานแตละงานมีบุคลากรไมเพียงพอเทาที่ควร มีการลาออกและเปลี่ยนบุคลากรบอย ๆ เนื่องจาก
เปนลูกจางชั่วคราว
2. ไมมีอาคารกิจการนักศึกษา
แนวทางปรับปรุงจุดออน :
1. ควรบรรจุลูกจางชั่วคราวใหเปนพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อไมใหมีการลาออกและเปลี่ยนบุคลากรบอย ๆ
2. ควรใหมีอาคารกิจการนักศึกษา เพื่อความสะดวกในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาและการใหบริการ
แกนักศึกษาที่ครบวงจรในสถานที่เดียวกัน (One Stop Service)
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
3.2 - 1.1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2553
3.2 - 2.1 โครงการสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ศูนยหันตรา
3.2 - 2.2 โครงการสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ศูนยนนทบุรี
3.2 - 2.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสงเสริมความรูและการมีสวนรวมของนักศึกษาในกิจกรรม
ประกันคุณภาพการศึกษา ศูนยวาสุกรี
3.2 - 2.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสงเสริมความรูและการมีสวนรวมของนักศึกษาในกิจกรรม
ประกันคุณภาพการศึกษา ศูนยสุพรรณบุรี
3.2 - 2.5 การมีสวนรวมของผูนํานักศึกษาในการรับสัมภาษณการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
3.2 – 3.1 โครงการอบรมความรูผูนํานักศึกษา (สโมสรและองคการ) และ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาชมรม
3.2 – 3.2 โครงการกีฬาครุศาสตรสัมพันธ ครั้งที่ 2 ประจําป 2553
3.2 – 3.3 โครงการกีฬาภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ ปการศึกษา 2553
3.2 – 3.4 โครงการวิทยาศาสตรเกมส ครั้งที่ 2
3.2 – 3.5 โครงการการแขงขันกีฬาภายในคณะศิลปศาสตร,
โครงการศิลปะศาสตรพรอมพรัก รวมรักษกีฬาไทย หางไกลยาเสพติด
3.2 – 3.6 โครงการ/กิจกรรมชมรมตาง ๆ
3.2 – 3.7 โครงการ “คุณธรรมนําชีวิต”
3.2 – 3.8 ราชมงคลสุวรรณภูมิรวมใจสืบสานวัฒนธรรมไทยและนิทรรศการผลงานนักศึกษา
ครั้งที่ 2
3.2 – 3.9 โครงการแหลงเรียนรู “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
3.2 – 4.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเครือขายความรวมมือดานการประกันคุณภาพการศึกษากับ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3.2 – 5.1 การประเมินผลการจัดโครงการตาง ๆ
3.2 - 6.1 รายงานการประชุมฯ
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ
4 หรือ 5 ขอ
6 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป ตามเกณฑทั่วไป
ตามเกณฑทั่วไป ตามเกณฑทั่วไป

ขอ
1
2
3
4
5

6
7

8

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ครบ 7 ขอตาม
เกณฑทั่วไป และ
ครบถวนตามเกณฑ
มาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุม

เกณฑมาตรฐาน
เกณฑมาตรฐานทั่วไป:
มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผน
ดานการวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน
มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรู
ดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยาง
นอยในประเด็นตอไปนี้
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยให
คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ
(visiting professor)
มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น
มีก ารนํ าผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุง การสนับ สนุ น พั นธกิ จ ด า นการวิ จั ยหรื อ งาน
สรางสรรคของสถาบัน
เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม :
มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น
หรือจากสภาพปญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคมและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด (เฉพาะกลุม ข และ ค2)
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ผลการประเมินตนเองปที่แลว : ....... ขอ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : ...8....ขอ
เปาหมายของปนี้ : ....7... ขอ
เปาหมายปตอไป : ....7...ขอ

เกณฑประเมิน : ...... คะแนน
เกณฑประเมิน : ..5... คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : ..... คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิทยาลัย มีร ะบบและกลไกการบริหารงานวิจัย โดยกําหนดเปนนโยบายอยูในแผนพัฒนา
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2550-2554) (4.1-1.1) ซึ่ ง
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย (4.1-1.2) โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
เงิ น กองทุน ส ง เสริม งานวิ จัย (4.1-1.3) เปน ผู กํา หนดนโยบายและมี ค ณะกรรมการประจํ า
สถาบันวิจัยและพัฒนา (4.1-1.4) คณะกรรมการดําเนินงานวิจัย(4.1-1.5) คณะกรรมการวิจัย(4.11.6) ของคณะ เปนผูขับเคลื่อนและประสานงานในคณะภายใตระเบียบ (4.1-1.7) และประกาศ
ของมหาวิทยาลัย (4.1-1.8) เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ.
2551-2553) (4.1-1.9)โดยมีคูมือนักวิจัย (4.1-1.10) และคูมือการประเมินผลขอเสนอการวิจัย
ของหนวยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ (4.1-1.11) เปนแนวทางในการดําเนินงานวิจัย
2. มหาวิทยาลัย ไดมีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการเรียนการสอน โดยมี
การสนับ สนุนโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรคที่จ ะใชบูร ณาการกับ การเรียนการสอน อาทิ
โครงการระบบเฝามองพฤติกรรมในขบวนการผลิตไบโอดีเซลแบบอัตโนมัติดวย SCADA โดยมีการ
นํานักศึกษาเขาไปมีสวนรวมในการทํางานวิจัย (4.1-2.1) และมีการนําเสนอผลงานวิจัยในการเขา
รวมประชุม วิชาการ EENET2011 (4.1-2.2) โครงการวิ จัย เรื่ อง การศึก ษาการใช Peer
Correction และ Semi – Structured Interview ในการพัฒนาทักษะการเขียนของนักศึกษา
วิชาเอกภาษาอังกฤษ ศูนยหันตรา ของ ผศ.ดวงจันทร สินโพธิ์ (4.1-2.3) โครงการวิจัย เรื่อง การ
เรียนรูโดยใชทีมเปนฐานเพื่อเสริมสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของผูเรียนรายวิชาการเขียนรานงาน
ภาษาอังกฤษ ของ ผศ.นันทวดี วงษเสถียร (4.1-2.4) โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการ
เขียนจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกการเขียนจดหมายสําหรับนักศึกษาระดับชั้น
ปริญญาตรี ของ อ.พลารัก ไชยโย (4.1-2.5) โครงการวิจัยเรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ทํางาน วิชา Advanced Accounting 1 ของนักศึกษาหอง Acc 25141N และ Acc 35142N
(4.1-2.6)

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2553 |

137

บทที่ 2 สวนสําคัญ
3. มหาวิทยาลัย ไดจัดใหมีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โดยการจัดประชุมสัมมนาสรางเวทีใหนักวิจัย
ไดแลกเปลี่ยนความรูกับผูทรงคุณวุฒิ ผูเ ชี่ยวชาญ หรือนักวิจัยพี่เลี้ยง จึงไดจัดโครงการ “การ
พัฒนานักวิจัยรุนใหม” เพื่อใหเกิดงานวิจัยที่สอดคลองกับทิศทางและนโยบายดานการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยฯ (4.1-3.1) รวมถึงการจัดโครงการประชุมสัมมนา “การเขียนโครงการวิจัยและแผน
งานวิจัย” เพื่อใหผูบริหารงานวิจัยและนักวิจัยมีความรูความเขาใจในทิศทางการดําเนินงานวิจัย
เชิงบูรณาการและระดมความคิดเห็น และฝกปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัย และไดใหความรูดาน
จรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัยประจําโดยบรรจุไวเปนหัวขอหนึ่งในโครงการ
ดวย (4.1-3.2) รวมทั้งมีการใหความรูเรื่องจรรยาบรรณผานทางเว็บไซตของหนวยงาน (4.1-3.3)
4. มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัยจาก 3 แหลงทุน เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินการวิจัย ในปงบประมาณ 2553 ดังนี้
1. แหลงทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดิน (4.1-4.1)
- ทุนผานสํานักงบประมาณปกติ
- ทุนผาน สกอ.
2. แหลงทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินกองทุนสงเสริมงานวิจัย (4.1-4.2)
3. แหลงทุนงบประมาณรายไดของหนวยงาน (4.1-4.3)
5. มหาวิทยาลัย ไดจัดใหมีหองปฏิบัติก ารวิจัยผลงานทดแทน ศูนยพัฒนาทัก ษะวิศวกรรมไฟฟา
ศูนยเทคโนโลยีแมพิมพ และศูนยทดสอบวัสดุทางดานวิศวกรรมไฟฟา เพื่ออํานวยความสะดวก
และเปนแหลงคนควาขอมูล(4.1-5.1) มีหองสมุด ซึ่งมีรูปเลมงานวิจัยฉบับสมบูรณทุกศูนยพื้นที่
(4.1-5.2) มีฐานขอมูลดานการวิจัย เพื่อเปนแหลงสืบคนขอมูลที่เชื่อมโยงไปยังแหลงทุนวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอก(4.1-5.3) – (4.1-5.5) สิ่งอํานวยความสะดวกระบบอินเตอรเน็ตและระบบ
สารสนเทศ(4.1-5.6)-(4.1-5.7) กิจกรรมวิชาการ (4.1-5.8)(4.1-5.9)(4.1-5.10)
6. มหาวิทยาลัย มีการดําเนินการติดตามประเมินผล ในลักษณะของการประเมินความพึงพอใจใน
ดานตางๆ ดานการใชจายงบประมาณในลักษณะของการติดตามการใชจายงบประมาณ การ
จัดตัง้ ศูนย ฐานขอมูลดานการวิจัย ระบบสารสนเทศและกิจกรรมโครงการ (4.1-6.1) – (4.1-6.8)
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7. มหาวิทยาลัยมีการนําเสนอสรุปผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย หรือ
งานสรางสรรคของสถาบัน อาทิ
- คณะบริหารธุรกิจฯ มีการนําผลการประเมินการใชหองปฏิบัติการวิจัยไปปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะของผูใชบริการ โดยไดบันทึกในรายงานการประชุม ซึ่งในรายงานการประชุมไดมีการ
รายงานสรุปผลการประเมิน พรอมทั้งแนวทางการแกไข ทั้งนี้แผนกวิจัยฯ ไดดําเนินการแกไขตาม
ขอเสนอแนะดังกลาวแลว (4.1-7.1)
- คณะวิศวกรรมศาสตรฯ มีการนําผลการประเมินเสนอผูบริหารเพื่อจัดทําแผนการ
ดําเนินการพัฒนาดานการวิจัยในปงบประมาณตอไป (4.1-7.2)
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการนําผลการประเมิน(4.1-7.3)มาจัดทําแผนการ
สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยที่จะใชสนับสนุนการวิจัยในปการศึกษาตอไป (4.1-7.4)
8. มหาวิทยาลัย มีการสนับสนุนใหหนวยงานเขาไปมีสวนรวมในการจัดทําแผนและพันธกิจดานการ
วิจัยกับจังหวัด เพื่อทราบถึงความตองการและสภาพปญหาของทองถิ่น โดยมีการนํางานวิจัยเขา
ไปมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น อาทิ การเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นและสังคมโดย
เขาไปทํางานรวมกับอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในโครงการตนแบบพัฒนาการบริหาร
จัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนสูความยั่งยืน (4.1-8.1) รวมการประชุมพันธกิจดานการวิจัยกับจังหวัด
นนทบุรี,มีระบบและคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน (4.1-8.2) เพื่อทราบถึงความตองการ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น อีกทั้งยังไดรับงบประมาณงานวิจัยกับ
จัง หวัด โครงการร วมใจพัฒ นาศัก ยภาพและความมั่นคงแรงงานไทย กรณีศึก ษาการพัฒ นา
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑประจําตําบล จังหวัดนนทบุรี (4.1-8.3)
จุดแข็ง :
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
2. มีอาจารยที่ทํางานวิจัยมาก
3. งานวิจัยมีคุณภาพดี ไดรับการนําเสนอในที่ประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ
4. มีการสงเสริมและพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรค
5. มีผลงานวิจัยในปริมาณที่เพิ่มขึ้น
6. มีระบบการติดตามงานวิจัยใหเปนไปตามเปาหมายที่ดี
7. มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเผยแพรงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติและมีเงินสนับสนุน
จากเงินกองทุนสงเสริมงานวิจัย
แนวทางเสริมจุดแข็ง :
1. สงเสริมการทําวิจัยใหกับนักวิจัยหนาใหม
2. สนับสนุนใหมีการนําเสนอผลงานวิจัยไปบูรณาการทั้งการเรียนการสอน
3. พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจําเพิ่มมากขึ้น
4. การอนุมัติทุนสนับสนุนงานวิจัยของคณาจารย ควรเพิ่มขึ้นทุกป
5. ตองเพิ่มนักวิจัยพี่เลี้ยงที่เปนผูเชี่ยวชาญในทุกสาขาวิชา
6. สรางแรงจูงใจใหแกผูนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในรูปรางวัลและประกาศนียบัตรเกียรติคุณ
7. เพิ่มงบประมาณสนับสนุน เพื่อใหสามารถพัฒนางานวิจัยได
8. สนับสนุนใหนําเสนอผลงานในรูปแบบตางๆ เชน การลงในวารสาร
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จุดออน :
1. ขาดเงินทุนสนับสนุน
2. ผลงานวิจัยยังไมไดนําไปใชอยางเปนรูปธรรม
3. วางแผนและกําหนดระยะเวลาในการนําเสนอผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดาน
วิจัยหรืองานสรางสรรคของคณะ
4. แหลงเงินทุนจากหนวยงานภายนอกมีนอย
5. ภาระการสอนคอนขางมาก
6. ขาดหนวยงานสนับสนุนการจดสิทธิบัตร
7. แหลงเงินทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก
8. จํานวนผลงานที่นําเสนอในระดับชาติและนานาชาติยังมีนอย
แนวทางปรับปรุงจุดออน :
1. เพิ่มทุนวิจัย
2. สรางพันธกิจกับมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานตางๆเพื่อเผยแพรขอมูลงานวิจัยและทําการวิจัย
3. สนับสนุนและสงเสริมใหผูทําวิจัยไดนําผลงานวิจัยไปใชบูรณาการทั้งการเรียนการสอน
4. ระดมความคิดเกี่ยวกับการเขียนโครงการขอรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก
5. สรางเครือขายการวิจัยกับหนวยงานภายนอกเพิ่มขึ้น
6. ศึกษาแนวทางในการนําผลงานวิจัยสูการจดสิทธิบัตร
7. จัดทําโครงการวิจัย เปนโครงการวิจัยชุดเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก
8. สรางแรงจูงใจเพื่อสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัย
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
4.1-1.1
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2550-2554)
4.1-1.2
แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
4.1-1.3
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 012/2550 เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมงานวิจัย
4.1-1.4
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 428/2550 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
4.1-1.5
คําสั่งคณะศิลปศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานวิจัย
4.1-1.6
คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการวิจัย
4.1-1.7
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการใชจายเงินอุดหนุนเพื่อ
การวิจัย พ.ศ.2549
4.1-1.8
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยกองทุนสงเสริมงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
4.1-1.9
นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ พ.ศ.2551-2554
4.1-1.10
คูมือนักวิจัย
4.1-1.11
คูมือการประเมินผลขอเสนอการวิจัยของหนวยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี
4.1-2.1
หนังสือรายงานผลการเขารวมประชุมวิชาการ EENET2011
4.1-2.2
รายชื่อผูเขารวมการประชุมเครือขายวิชาการ EENET2011
4.1-2.3
โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาการใช Peer Correction และ Semi – Structured
Interview ในการพัฒนาทักษะการเขียนของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ศูนยหันตรา
ของ ผศ.ดวงจันทร สินโพธิ์
4.1-2.4
โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษโดยใช
แบบฝกการเขียนจดหมายสําหรับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ของ อ.พลารัก ไชยโย
4.1-2.5
โครงการวิจัย เรื่อง การเรียนรูโดยใชทีมเปนฐานเพื่อเสริมสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของ
ผูเรียนรายวิชาการเขียนรานงานภาษาอังกฤษ ของ ผศ.นันทวดี วงษเสถียร
4.1-2.6
ผลงานวิจัยที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน โครงการวิจัยเรื่อง การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางาน วิชา Advanced Accounting 1 ของนักศึกษาหอง
Acc 25141N และ Acc 35142N
4.1-3.1
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงการวิจัยและแผนงานวิจัย
4.1-3.2
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานักวิจัยรุนใหม”
4.1-3.3
เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา
4.1-4.1
หนังสือบันทึกขอความแจงการจัดสรรงบประมาณจากกองนโยบายและแผน มทรส.
4.1-4.2
หนังสือบันทึกขอความแจงการจัดสรรงบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนาถึงคณะ
6 คณะ
4.1-5.1
หนังสือขอจัดตั้งศูนยพัฒนาทักษะวิศวกรรมไฟฟา, ศูนยทดสอบวัสดุทางดานวิศวกรรม
โยธา, ศูนยพัฒนาฝกอบรมเทคโนโลยีแมพิมพและชิ้นสวนอุตสาหกรรม
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หมายเลข
4.1-5.2
4.1-5.3
4.1-5.4
4.1-5.5
4.1-5.6
4.1-5.7
4.1-5.8
4.1-5.9
4.1-5.10
4.1-6.1
4.1-6.1
4.1-6.2
4.1-6.3
4.1-6.5
4.1-6.6
4.1-6.7
4.1-6.8
4.1-6.9
4.1-7.1
4.1-7.2
4.1-7.3
4.1-7.4
4.1-8.1
4.1-8.2
4.1-8.3

รายการเอกสารหลักฐาน
หองสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 4 ศูนย
เว็บไซตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ขอมูลการจัดแสดงงานสรางสรรคผานทางเว็บไซตของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เว็บไซตคณะศิลปศาสตร
ฐานขอมูลวิจัย เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา
ฐานขอมูลแหลงทุนวิจัย ผลงานวิจัยของคณะศิลปศาสตร
ประชุมวิชาการราชมงคล ครั้งที่ 3 (3rd RMUTCON) และการประชุมวิชาการนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2 (2nd RMUTIC) ( 4.1-5.4)
หนังสือเชิญบุคลากรเปนวิทยากร
รายงานผลการประชุมวิชาการเครือขายวิชาการ (EENET2011)
สรุปแบบประเมินการจัดหาทรัพยากร แหลงสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อ
การวิจัยหรืองานสรางสรรค คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
แบบบันทึกขอมูลการดําเนินงานวิจัยของนักวิจัย ปงบประมาณ 2553
ผลการวิเคราะหความพึงพอใจแหลงคนควาขอมูลงานวิจัย
ผลการวิเคราะหความพึงพอใจดานระบบสารสนเทศ
รายงานผลการประเมินการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย
รายงานการใชจายงบประมาณฯ สวนงานวิชาการและงานวิจัย ประจําเดือนเมษายน
2553 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ป 2553
(รอบ 12 เดือน)
หนังสือบันทึกขอความเรงรัดการเบิก – จายเงิน งบประมาณกองทุนสงเสริมงานวิจัยและ
งบประมาณแผนดิน ประจําป 2553-2554
แผนการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร
รายงานการประชุม คณะกรรมการวิจัยประจําคณะบริหารธุรกิจฯ
สรุปผลการประเมินการจัดหาทรัพยากร แหลงสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อ
การวิจัยหรืองานสรางสรรค
รายงานผลการประเมินการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย
แผนการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย 2554
สรุปผลโครงการที่คณะบริหารธุรกิจฯ มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น โดยรวมกับ
อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระบบสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอก, คําสั่งคณะ
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ที่ 192.4/2553 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
สงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกฯ
โครงการที่ไดรับงบประมาณจังหวัด ตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2554
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ตัวบงชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ
มีการ
ดําเนินการ

ขอ

เกณฑมาตรฐาน

1

มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ
มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด
มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจาก
ขอ 2 สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ
มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรอง
การใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน

2
3
4
5

มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : ....... ขอ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : ...5....ขอ
เปาหมายของปนี้ : ...5.... ขอ
เปาหมายปตอไป : ...5....ขอ








เกณฑประเมิน : ...... คะแนน
เกณฑประเมิน : ..5... คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : ..5... คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิท ยาลั ยมี ก ารสนั บ สนุน ทุนการเผยแพรง านวิจัย ในการประชุ ม วิ ชาการระดับ ชาติ และ
นานาชาติ โดยมีคณะกรรมการเปนกลไกการขับเคลื่อน (4.2-1.1) (4.2-1.2) โดยมีนโยบาย
สงเสริมใหนักวิจัยไปนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ (4.2-1.3) โดยกําหนดเปนนโยบายการ
ทําวิจัย การเผยแพรผลงานวิจัย การเขารวมประชุมดานวิชาการ การตีพิมพผลงานในวารสาร
ระดับชาติ หรือนานาชาติ (4.2-1.4) – (4.2-1.8) รวมทั้งสนับสนุนใหเขารวมนําเสนอผลงานทาง
วิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (4.2-1.9)-(4.2-1.15)
2. มหาวิทยาลัย มีระบบการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห สังเคราะหความรูจากงานวิจัย เพื่อใหเปน
องคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการ (4.2-2.1)-(4.2-2.8) และนําผล
การวิเคราะหสังเคราะหมาเปนองคความรูและเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงานในสังกัด เพื่อเปน
ฐานขอมูลความรูสําหรับบุคคลทั่วไป
3. มหาวิทยาลัยมีการเผยแพรความรูที่ไดจ ากการวิเคราะหสังเคราะหผานทางเว็บไซต (4.2-3.1)
เผยแพรทางจุลสาร งานวิจัย (ฉบับพิเศษ) ปการศึกษา 2553 (4.2-3.2) โดยประชาสัมพันธไปยัง
หนวยงานภายในและภายนอก (4.2-3.3)
4. คณะในสัง กัดมหาวิ ท ยาลัยเทคโนโลยี ร าชมงคลสุวรรณภูมิ ไดมีก ารนําผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และไดมีการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานภายนอกที่
นําไปใช (4.2-4.1)
5. มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร โดยมีรายละเอียด ขั้นตอน
มีแบบฟอรมการยื่นขอจดสิทธิบัตร และการยืนจดสิทธิบัตรใหทราบผานทางเว็บไซต (4.2-5.1) –
(4.2-5.8)
จุดแข็ง :
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในระดับชาติหรือนานาชาติ
2. มีงานวิจัยที่มีคุณภาพไดรับการนําเสนอในที่ประชุมระดับชาติและนานาชาติ
3. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
4. มีการนํางานวิจัยออกเผยแพรทั้งในประเทศและตางประเทศอยางตอเนื่อง
5. มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเผยแพรงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
แนวทางเสริมจุดแข็ง :
1. สงเสริมใหมีการเผยแพรหรือตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ
2. การใหงบประมาณสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัย
3. สรางแรงจูงใจใหแกผูนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในรูปรางวัลและประกาศนียบัตรเกียรติคุณ
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จุดออน :
1. ขาดแรงจูงใจ
2. ขาดเงินทุน
3. ควรพัฒนาระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชนตอไป
4. ขาดหนวยงานสนับสนุนการจดสิทธิบัตร
แนวทางปรับปรุงจุดออน :
1. สรางแรงจูงใจเปนคาตอบแทนใหแกนักวิจัยที่มีผลงานระดับชาติหรือนานาชาติ
2. สรางพันธกิจกับมหาวิยาลัยหรือองคกรภายนอกเพื่อเผยแพรและทําการวิจัย
3. สนับสนุนใหอาจารยนํางานวิจัยมาบูรณาการในงานการเรียนการสอน
4. สรางความเขาใจระบบการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคและกําหนดผูรับผิดชอบ
อยางชัดเจน
5. สรางเครือขายการวิจัยกับหนวยงานภายนอกเพิ่มขึ้น
6. จัดทําโครงการวิจัย เปนโครงการวิจัยชุดเพือ่ ขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
4.2-1.1
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 428/2550 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
4.2-1.2
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 959/2553 เรื่อง แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
4.1-1.3
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุน
บุคลากรเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ จากกองทุนสงเสริมการวิจัย
4.2-1.4
ระบบงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
4.2-1.5
ประกาศนโยบายการสนับสนุนการทําวิจัยและเผยแพรผลงานวิชาการ ประจําป 2551
4.2-1.6ปณิธาน วิสัยทัศน นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาคณะศิลปะศาสตร
4.2-1.7
หนาเว็บเพจเวทีการนําเสนอผลงานวิจัยและวิชาการ เว็บไซตคณะศิลปศาสตร
4.2-1.8
ประกาศคณะศิลปศาสตร เรื่อง นโยบายสงเสริมการทําผลงานทางวิชาการและบริหาร
วิชาการ
4.2-1.9
แผนการจัดทําโครงการการเผยแพรงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
4.2-1.10
ขออนุมัติเขารวมงานประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร ครั้งที่ 8 (PEC-8)
4.2-1.11
ฐานขอมูลงานวิจัยที่มีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการ
4.2-1.12
การนําเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ นายพิโชต พงษพานิช
4.2-1.13
รายงานการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
4.2-1.14
การนําเสนอผลงานในวารสารระดับชาติ
4.2-1.15
การนําเสนอผลงานในวารสารระดับนานาชาติ
4.2-2.1
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่
4.2-2.2
คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ที่ 287.1/2553 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหงานวิจัย
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หมายเลข
4.2-2.3
4.2-2.4
4.2-2.5
4.2-2.6
4.2-2.7
4.2-2.8
4.2-3.1
4.2-3.2
4.2-3.3
4.2-3.4
4.2-4.1
4.2-4.2
4.2-4.3
4.2-4.4
4.2-4.5
4.2-5.1
4.2-5.2
4.2-5.3
4.2-5.4
4.1-5.5
4.2-5.6
4.2-5.7
4.2-5.8

รายการเอกสารหลักฐาน
คําสั่งคณะศิลปศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการวิจัย
แนวทาง ขั้นตอนและหลักเกณฑการรวบรวมคัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก
งานวิจัย
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย คณะศิลปศาสตร
ระบบและกลไกการรวบรวมคัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค
คําสั่งคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ที่ 088/2553 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการวิจัยประจํา
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิจัยประจําคณะบริหารธุรกิจฯ
เว็บไซตฐานขอมูลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
เว็บไซตคณะศิลปศาสตร
เว็บไซตคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หนังสือขอสงจุลสารงานวิจัย (ฉบับพิเศษ) ปการศึกษา 2553
หนังสือรับรองจากหนวยงานภายนอกที่นํางานวิจัยไปใชประโยชน
รายงานการสงมอบรถเข็นคนพิการ หมูบานสหกรณบางกะป
เอกสารลงนามการรับ – สงมอบ อุปกรณและเครื่องมือชวยเหลือคนพิการ
การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน บริษัท เอส อี ซี.เอ็นจีเนียริ่ง แอนด อีควิปเมนท จก.
แบบรับรองการใชประโยชน
เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง การจดสิทธิบัตร
ประกาศคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม เรื่อง การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง การจดสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตร
หนาเว็บ สิทธิบัตรและอนุสิทธิบตั ร ในเว็บไซตคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
การจดสิทธิบัตรกับสถาบันทรัพยสินทางปญญาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นโยบายการสนับสนุนการวิจัยและการเผยแพรผลงานวิชาการและการจดสิทธิบัตร
ประกาศนโยบายการสนับสนุนการวิจัยและการเผยแพรผลงานวิชาการ
คําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
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ตัวบงชี้ที่ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
เกณฑการประเมิน : สกอ.
โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 - 5
คณะวิชาเลือกกลุมสาขาจาก 3 กลุมสาขา
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปตอคน
2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปตอคน
3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม
5 = 25,000 บาทขึ้นไปตอคน
สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =
ภายนอก
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก x 5
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
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ตารางเงินสนับสนุนงานวิจัยและ งานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รายการ
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน
สถาบัน (บาท) (นับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญา
รับทุนในปการศึกษา ปปฏิทินหรือปงบประมาณนั้น ๆ)
1. เงินรายไดของคณะวิชา
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก
สถาบัน (บาท) (นับจํานวนเงินที่มีการลงนาในสัญญา
รับทุนในปการศึกษา ปปฏิทินหรือปงบประมาณนั้น ๆ)
1 = แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช.
2=แหลงทุนตางประเทศ
3=หนวยงานรัฐ กระทรวง จังหวัด อบต อบจ
4= หนวยงานภาคเอกชน
5=แหลงอื่นๆ (โปรดระบุ)
รวมเงินสนับสนุนทั้งหมด
จํานวนอาจารยประจํา
จํานวนนักวิจัย
รวมจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
(ตามปการศึกษา ไมนับลาศึกษาตอ)
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอ
อาจารยประจําและนักวิจัย

จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงาน
สรางสรรค
ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ
52
53
54

658,200
2,278,270

10,453,006

13,389,476
422.5
2
424.5
31,541.76
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2. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงาน
สรางสรรค
ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ
52
53
54

รายการ

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน
สถาบัน (บาท) (นับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญา
รับทุนในปการศึกษา ปปฏิทินหรือปงบประมาณนั้น ๆ)
1. เงินรายไดของคณะวิชา
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก
สถาบัน (บาท) (นับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญา
รับทุนในปการศึกษา ปปฏิทินหรือปงบประมาณนั้น ๆ)
1 = แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช.
2=แหลงทุนตางประเทศ
3=หนวยงานรัฐ กระทรวง จังหวัด อบต อบจ
4= หนวยงานภาคเอกชน
5=แหลงอื่นๆ (โปรดระบุ)
รวมเงินสนับสนุนทั้งหมด
จํานวนอาจารยประจํา
จํานวนนักวิจัย
รวมจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
(ตามปการศึกษา ไมนับลาศึกษาตอ)
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอ
อาจารยประจําและนักวิจัย
ตารางสรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน
ลําดับที่

คณะ/สาขาวิชา

937,500
622,689

498,961.33

2,059,150
183
183
11,252.19

คะแนนที่ได

รวมคะแนน
คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกคณะ/กลุมสาขาวิชา
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ผลการประเมินตนเองปที่แลว : ............บาท
เกณฑประเมิน : ............... คะแนน
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 31,541.76 บาท
เกณฑประเมิน : ...2.63... คะแนน
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 11,252.19 บาท
เกณฑประเมิน : ...2.25... คะแนน
รวมมหาวิทยาลัย
เกณฑประเมิน : ...2.51... คะแนน
(13,389,476 x 5)
60,000

+ ( 2,059,150 x 5)
25,000

= 2.51

(424.5+183)
เปาหมายของปนี้ : 60,000 บาท
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
เปาหมายของปนี้ : 25,000 บาท
 ไมบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป : ....60,000...... บาท
เกณฑประเมิน : .............. คะแนน
เปาหมายปตอไป : ....25,000...... บาท
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
ในปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยฯ ไดจําแนกเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน
และภายนอกสถาบัน ตามสาขาวิชาเปน 2 กลุม ดังนี้คือ
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 13,389,476 บาท โดยมีจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
(ไมรวมอาจารยลาศึกษาตอ) จํานวนทั้งสิ้น 424.5 คน เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตออาจารย
ประจําและนักวิจัย เทากับ 31,541.76 บาทตอคน ซึ่งไดคะแนน 2.63
2. กลุม สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 2,059,150 บาท โดยมีจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
(ไมร วมอาจารยลาศึกษาตอ) จํานวนทั้ง สิ้น 183 คน เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตออาจารย
ประจําและนักวิจัย เทากับ 11,252.19 บาทตอคน ซึ่งไดคะแนน 2.25
3. มหาวิ ท ยาลั ย ได รั บ เงิ นสนั บ สนุ นงานวิ จั ย และงานสร า งสรรค จ ากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งสิ้น
จุดแข็ง :
1. มีงานวิจัยที่หลากหลาย สามารถเปนกลไกในการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
2. นักวิจัยของคณะฯ มีศักยภาพในการเสนอขอโครงการวิจัย
3. มีเงินสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น
4. มีกองทุนสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
แนวทางเสริมจุดแข็ง :
1. สนับสนุนและสงเสริมการทําวิจัยกับนักวิจัยหนาใหม
2. จัดอบรมสนับสนุนนักวิจัยหนาใหมของคระฯ ในการเสนอโครงการวิจัย
3. เพิ่มงบประมาณสนับสนุน เพื่อใหสามารถพัฒนางานวิจัยได
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จุดออน :
1. ไดรับทุนสนับสนุนจากภายนอกนอย
2. ควรจัดหาเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพิ่มขึ้น
3. นักวิจัยของคณะยังมีจํานวนนอยเมื่อเทียบกับคณาจารยทั้งหมดของคณะ
แนวทางปรับปรุงจุดออน :
1. สรรหาแหลงขอมูลที่ใหทุนวิจัยจากภายนอกสถาบัน
2. สงเสริมสนับสนุนใหนักวิจัยไดเสนอโครงการขอทุนจากภายนอก
3. ประชุมวางแผนกําหนดการจัดหาเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
4. จัดทําโครงการวิจัย เปนโครงการวิจัยชุดเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก
5. สงอาจารยของคณะเขารับการอบรมและสงเสริมการทําวิจัย
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
4.3-1.1
หนังสือจัดสรรงบประมาณจากเงินกองทุนสงเสริมงานวิจัย ป 2553
4.3-1.2
เอกสารการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ป 2553
4.3-1.3
ขอมูลสรุปจํานวนบุคลากรในมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2553
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
(การคิดรอบป : ใชปการศึกษาสําหรับทุกตัวบงชี้ของ
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ

ขอ
1
2

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ
มีการ
ดําเนินการ

มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน

3
4





มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย
มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ

การเรียนการสอนและการวิจัย
5
มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม

กับการเรียนการสอนและการวิจัย
ผลการประเมินตนเองปที่แลว : ....... ขอ
เกณฑประเมิน : ..5.... คะแนน
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : ...5....ขอ
เกณฑประเมิน : ..5... คะแนน
เปาหมายของปนี้ : ...5.... ขอ
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป : ...5....ขอ
เกณฑประเมิน : ..... คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิทยาลัยฯ มีพันธกิจดานการบริการวิชาการโดยกําหนดเปนภารกิจในประเด็นยุทธศาสตรหลักของ
มหาวิทยาลัย ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ป (พ.ศ.2550-2554) (5.1-1.1) ซึ่งสอดคลองกับแผน
ที่ยุท ธศาสตรของมหาวิท ยาลัย (5.1-1.2) โดยมีวัตถุประสงคใหมีผ ลงานการบริก ารทางวิชาการ
วิชาชีพที่มีคุณภาพและเพื่อพัฒนาทองถิ่น ชุมชน สังคม
การบริ ก ารทางวิ ช าการแก สั ง คมของมหาวิ ท ยาลั ย จะดํ า เนิ น การภายใต ร ะเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย (5.1-1.3)(5.1-1.4) และมหาวิทยาลัยยังกําหนดใหการบริการวิชาการสังคมเปนหนึ่งใน
พันธกิจหลักของคณะ/หนวยงานเทียบเทาที่ตองดําเนินการ โดยมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนดาน
งบประมาณและผลักดันใหอาจารยและบุคลากรเห็นความสําคัญของการบริการวิชาการ โดยกําหนด
เปนภาระงานของบุคลากร
การใหบริการวิชาการของคณะหรือหนวยงานเทียบเทา มีการแจงการจัดสรรงบประมาณ
(5.1-1.5) (5.1-1.6) การแตงตั้งคณะกรรมการ (5.1-1.6) (5.1-1.8) มีการกําหนดมาตรฐานขั้นตอนการ
ดําเนิ นการ (5.1-1.9) การกํา หนดแผนการดําเนินการประจําป (5.1-1.10) (5.1-1.11) และมี
คณะกรรมการของหนวยงานติดตามผลการดําเนินงานการใชจายงบประมาณ (5.1-1.12)
2. มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน โดยนําโครงการบริการ
วิชาการมาบูรณาการรวมกับการเรียนการสอน อาทิ
 นําโครงการประหยัดน้ําประหยัดไฟ...ไดรางวัล (5.1-2.1) มาบูรณาการกับการเรียนการสอน
ในวิชาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร (5.1-2.2) โดยนํานักศึกษาไปรวมทํากิจกรรมกับ
ผูแทนชุมชน (5.1-2.3)
 มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน โดยการดําเนินการเปน
โครงการพัฒนาและถายทอดองคความรู (5.1-2.4) – (5.1-2.17)
 บูรณาการโดยการนํานักศึกษาออกใหบริก ารวิชาการกับหนวยงานของภาคเอกชน (5.12.18)
 โครงการสอนวิชา computer Aided Drafting and Design ซึ่ง อ.ลือเดชไดนําปญหาพิเศษ
“เรื่องการออกแบบเปลือกชุ ดหัวเกง และแบบสั่ง ผลิตของรถปนจั่นตอกเสาเข็ม แบบล อ
ตีนตะขาบ” ของบริ ษัท ตรีปน จั่นโมบายจํ ากัด โดยนั ก ศึก ษานํ าปญ หามาวิ เ คราะห และ
ออกแบบ (5.1-2.19) – (5.1-2.20)
 จากผลของการบันทึก ขอตกลงความรวมมือ ระหวาง มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคล
สุวรรณภูมิ กับ บริษัท ตรีปน จั่น โมบาย จํากัด นํามาบูร ณาการใชในการเรียนการสอน
รายวิชา computer Aided Drafting and Design (5.1-2.21)
 งานบริการวิชาการแกสังคม โครงการ “การออกแบบเปลือกชุดหัวเกงและแบบสั่งผลิตของรถ
ปนจั่นตอกเสาเข็ม แบบลอตีนตะขาบ” นํามาบูร ณาการใชในการเรียนการสอนรายวิชา
computer Aided Drafting and Design (5.1-2.22) – (5.1-2.23)
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 การบูร ณาการสืบ เนื่องจากหลัก สูตร “การพัฒ นาบุคลากรเพื่อการจัดทําวิจัยตลาด” ใน
รายวิชา Marketing Research และระเบียบวิธีวิจัยตลาดเบื้องตน ผศ.บุญสง วงษฤทธิ์ โดย
มอบหมายใหนักศึกษาดําเนินโครงการวิจัย (5.1-2.24)
 นอกจากนี้มหาวิทยาลัย ยังจัดตั้งศูนยขาวสุวรรณภูมิขึ้น โดยนําความรูที่ไดไปบริการวิชาการ
แกสังคม นําปญหาและภูมิปญญาของชุมชนมาใชพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัย (5.12.25)

3. มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการวิจัย ในลักษณะของการนําองคความรู
จากงานวิจัยมาบูรณาการกับโครงการบริการวิชาการ อาทิ
 โครงการ จัดตั้งศูนยวิจัยเทอรโมอิเล็กทริกส และนาโนเทคโนโลยี (5.1-3.1)
 โครงการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

(5.1-2.4) – (5.1-2.17)
 โครงการการประชุมสัมมนาเรื่องเทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพและการใชพลังงานทดแทน
ของระบบไฟฟากําลัง ไดมีการนําความรูมาทําการวิจัยเรื่องของชุดควบคุมและปรับปรุง
คุณภาพไฟฟาของการผลิตกระแสไฟฟาดวยกังหันลมและใหความรูกับผูเขารับการสัมมนา
(5.1-3.2)
 โครงการวิจัย เรื่อง ศึกษาการเขียนคําขวัญตําบลบานเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา
จ. พระนครศรีอยุธยา (5.1-3.3) (5.1-3.4)
 โครงงานวิจัย (ITAP) เรื่อง“การออกแบบโครงสรางรถปนจั่นตอกเสาเข็ม แบบลอตีนตะขาบ”ทํา
การวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการวิเคราะหโครงสราง (5.1-3.5)
 สรุปโครงงานวิจัย (ITAP) เรื่อง “การออกแบบโครงสรางรถปนจั่นตอกเสาเข็ม แบบลอ
ตีนตะขาบ” (5.1-3.6)
 โครงการวิจัย “การออกแบบเปลือกและแบบการสั่ง ผลิต รถปนจั่นตอกเสาเข็ม แบบลอ
ตีนตะขาบ (5.1-3.7)
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4. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียน
การสอนและงานวิจัย ในสวนของคณะ/หนวยงานเทียบเทาจะมีการประเมินผลในลักษณะของการ
ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการ รายวิชาการเรียนการสอน (5.1-4.1) – (5.1-4.3) มีระบบ
การติดตามความกาวหนาการดําเนินโครงการแตละโครงการ (5.1-4.4) รวมทั้งโครงการที่มีการบูรณา
การงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนเละการวิจัย (5.1-4.5) ประกอบดวย การมีสวน
รวมของผูใหบริการ ผูรับบริการ และนักศึกษา ซึ่งเปนทั้งผูใหบริการและผูรับบริการ (5.1-4.6) มี
แผนการดําเนินงาน เปาหมาย และตัวบงชี้ที่ชัดเจน โดยการจัดทําโครงการวิจัยเรื่องการศึกษาการ
เขียนคําขวัญตําบลบานเกาะ อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (5.1-4.7) มีเอกสาร
แสดงความรวมมือรวมใจของบุคลากร การใหบริการที่สามารถนําไปใชประโยชนได (5.1-4.8) รวมถึง
การติดตามผลความสําเร็จของการบูรณาการงานวิชาการวาโครงการใดมีการดําเนินการหรือไมอยางไร
(5.1-4.9)
5. มหาวิทยาลัยมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการวิชาการทางสังคม โดยมี
การนําเสนอผลการประเมินกับผูบ ริหารของคณะ และผูบริหารของหนวยงานที่นําไปใชประโยชน
(5.5.1) เพื่อจะไดกําหนดลักษณะของโครงการที่ชัดเจนและสนองตอบความตองการและเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน และสามารถนํามาบูรณาการกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัยตอไป
(5.1-5.2)
จุดแข็ง :
1. มีการบริการวิชาการแกสังคมจํานวนมาก และหลากหลายสาขาวิชา
2. บุคลากรมีความพรอมที่จะบริการชุมชนและทําความรวมมือกับหนวยงานภายนอกและเอกชน
3. คณาจารยมีความรู ความสามารถในการถายทอดความรูไดหลากหลาย
4. หนวยงานของรัฐบาลที่สงเสริมและสนับสนุนในการถายทอดองคความรูตาง ๆ อยางแทจริง
5. นักศึกษาสามารถนําความรูไปปฏิบัติงานไดจริง
6. ผูรับบริการสามารถนําความรูไปใชประโยชนไดจริง
7. มีบุคลากรผูทรงคุณวุฒิสามารถใหบริการทางวิชาการแกสังคมควบคูกับการเรียนการสอนและ
งานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
8. มีการวางแผนการปฏิบัติการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยการจัดการประชุมตามวาระ
9. มีการสํารวจความตองการของชุมชนในการปฏิบัติงานดานการบริการวิชาการกอนและหลังการ
ออกใหบริการ โดยการบูรณาการการบริการวิชาการควบคูกับการเรียนการสอนและการวิจัย
แนวทางเสริมจุดแข็ง :
1. สนับสนุนการนําผลการวิจัยมาปรับปรุงและประยุกตใชกับสังคมและชุมชน
2. กําหนดกระบวนการสงเสริมและสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานใหบริการวิชาการแกสังคม
3. พัฒนาอบรมใหความรูแกบุคลากร
4. สงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในการทํากิจกรรมในการใหบริการวิชาการ
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จุดออน :
1. ควรมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย
2. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัยนอย
3. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัยนอย
4. ขาดการประสานงานที่ดี
แนวทางปรับปรุงจุดออน :
1. กําหนดตัวบงชี้ถึงการปฏิบัติงานการบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
ในการประเมินขั้นเงินเดือน
2. ควรมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัยและนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
3. สรางระบบติดตามการประเมินการใหบริการวิชาการอยางสม่ําเสมอ
4. ควรมีการจัดอบรมบุคลากรเพิ่มมากขึ้น
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
5.1-1.1
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2550-2554)
5.1-1.2
แผนที่ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
5.1-1.3
ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวาดวยโครงการบริการสังคมของหนวยงานใน
สถาบัน พ.ศ.2545
5.1-1.4
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการรับจายเงินงานรับจาง
พ.ศ. 2553
5.1-1.5
เอกสารแจงการจัดสรรงบประมาณการใหบริการวิชาการ
5.1-1.6
การขออนุมัติงบประมาณงานบริการวิชาการ
5.1-1.7
คําสั่งคณะเทคโนโลยีการกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ที่ 012/2553 เรี่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคม
5.1-1.8
คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ 45/2553 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
บริการวิชาการแกสังคม
5.1-1.9
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1-1.10
แผนพัฒนาการศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5.1-1.11
แผนปฏิบัติราชการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5.1-1.12
หนังสือติดตามผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ป 2553
5.1-2.1
รายงานการประเมินผล โครงการประหยัดน้ําประหยัดไฟ...ไดรางวัล
5.1-2.2
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
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หมายเลข
5.1-2.3
5.1-2.4 ถึง 5.12.17
5.1-2.18
5.1-2.195.1-2.20
5.1-2.21
5.1-2.22
5.1-2.23
5.1-2.24
5.1-2.25
5.1-3.1
5.1-2.4 ถึง 5.12.17
5.1-3.2
5.1-3.3
5.1-3.4
5.1-3.5
5.1-3.6
5.1-3.7
5.1-4.1 ถึง 5.14.3
5.1-4.4
5.1-4.5
5.1-4.6
5.1-4.7
5.1-4.8
5.1-4.9
5.1-5.1
5.1-5.2

รายการเอกสารหลักฐาน
หนังสือขออนุญาตนํานักศึกษาเขารวมโครงการโลกรอน
รายงานผลการดําเนินงานบริการวิชาการ
หนังสือขออนุมัติโครงการ เพื่อนํานักศึกษาออกใหบริการวิชาการกับหนวยงานของ
ภาคเอกชน
รายงานวิชาคอมพิวเตอรชวยในงานเขียนแบบและออกแบบ
โครงการ การออกแบบเปลือกและแบบสั่งผลิตของรถปนจั่นตอกเสาเข็มแบบลอ
ตีนตะขาบ
บันทึกขอตกลงความรวมมือ
รายงานสรุปผลการดําเนินการ โครงการการออกแบบเปลือก
บทคัดยอนําเสนอในที่ประชุม
รูปเลมรายงานในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยเบื้องตน
โครงการศูนยขาวสุวรรณภูมิ
โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยเทอรโมอิเล็กทริก และนาโนเทคโนโลยี
รายงานผลการดําเนินงานบริการวิชาการ
สรุปการจัดทําโครงการ
ขออนุมัติแผนการใชจายเงินและขอเบิกเงินงวดแรกในการดําเนินการวิจัย
หนังสือขอเชิญบุคลากรในสังกัดเปนกรรมการตัดสินการประกวดคําขวัญ
แบบคําขอรับการสนับสนุนดานการเงินของโครงการ ITAP
รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการออกแบบ
โครงสรางปนจั่น
โครงการ การออกแบบเปลือกและแบบสั่งผลิตของรถปนจั่นตอกเสาเข็มแบบลอ
ตีนตะขาบ
การประเมินผลรายวิชาการเรียนการสอน
รายงานผลการติดตามผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคม
ระบบติดตาม ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการ ผานเว็บไซตของคณะ
ขออนุมัติโครงการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น
ขอเสนอโครงการวิจัยจากเงินกองทุนสงเสริมงานวิจัย
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 96/2554 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานวันขาวโพดเทียน
บันทึกขอความ ติดตามผลความสําเร็จและขอความอนุเคราะหหลักฐานแสดงการ
เชื่อมโยงของการบูรณาการงานบริการวิชาการ
รายงานผลการดําเนินโครงการออกแบบเปลือกและแบบการสั่งผลิตฯ
บันทึกขอความผลการประชุมผูรับผิดชอบงานบริการวิชาการโครงการบริการวิชาการ
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ตัวบงชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ
มีการ
ดําเนินการ

ขอ

เกณฑมาตรฐาน

1

มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงาน
วิชาชีพ เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการ
ตามจุดเนนของสถาบัน
มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ
มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม

2
3





4

มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการ
ทางวิชาการ



5

มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน



ผลการประเมินตนเองปที่แลว : ...5.... ขอ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : ...5....ขอ
เปาหมายของปนี้ : ...5.... ขอ
เปาหมายปตอไป : .......ขอ

เกณฑประเมิน : ..5.... คะแนน
เกณฑประเมิน : ..5... คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : ..... คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิท ยาลัย แบงออกเปน 4 ศูนยพื้นที่ จึงกําหนดใหมีการบริการทางวิชาการซึ่งเปนการทํางาน
รวมกับชุมชน รวมทั้งมีการบูรณาการการทํางานรวมกับชุมชนเพื่อใหการใหบริการวิชาการเปนไปตาม
จุดเนนของสถาบันและตรงกับความตองการของชุมชน ภาคอุตสาหกรรม หรือหนวยงานตางๆ จึงมี
การกําหนดผูรับ ผิดชอบ โดยมีก ารแตง ตั้ง คณะกรรมการบริก ารวิชาการเพื่อกําหนดทิศทางและ
ประสานงานโครงการตางๆ (5.2-1.1) สํารวจความตองการของชุมชน เพื่อกําหนดแนวทางและวาง
แผนการจัดโครงการบริการวิชาการ(5.2-1.2) – (5.2-1.8)
2. มหาวิทยาลัย มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการ เพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนโดยมีความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ ใน
ลักษณะของเครือขายความรวมมือระดับหนวยงาน อาทิ
 การจัดโครงการพัฒนาอาชีพในชนบท (5.2-2.1) - (5.2-2.2)
 โครงการความรวมมือกับมูลนิธิพระดาบส (5.2-2.3) - (5.2-2.4)
 การออกหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน (5.2-2.5)-(5.2-2.6)
 โครงการคลินิกเทคโนโลยี ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (5.2-2.7)
 โครงการประหยัดน้ํา...ประหยัดไฟ (5.2-2.8)
 โครงการเปดโลกชางไทยกับการอนุรักษชางเพื่อเฉลิมพระเกียรติ (5.2-2.9)
 บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการพัฒนาการศึกษาดานวิทยาศาสตร (5.2-2.10)
 โครงการเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมและการเพิ่มมูลคาขาวโพดเทียนและขาวโพด
ขาวเหนียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (5.2-2.11)
 โครงการรวมมือการทําวิจัยกับสถานประกอบการเพื่อเพิ่มผลผลิต (5.2-2.12)
 โครงการบํารุงรักษารถยนต เพื่อการขับขี่ (5.2-2.13)
 โครงการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้นแกราษฎรในหมูบานชนบททั่วไป (5.2-2.14)
 โครงการตนแบบพัฒนาการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจสูความยั่งยืน (5.2-2.15)
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3. มหาวิทยาลัย มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการแกสังคมในลักษณะ
ของการประเมินผลโครงการ การประเมินความพึงพอใจ และจัดทําเปนโครงการติดตามประเมินผล
อาทิ
 การประเมินผลโครงการพัฒนาอาชีพในชนบท (5.2-3.1)
 การติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรม โครงการคลินิกเทคโนโลยี (5.2-3.2)
 การติดตามประเมินผลโครงการ ฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้นแกราษฎรในหมูบานชนบททั่วไป
(5.2-3.3) - (5.2-3.5)
 สรุปผลการดําเนินการโครงการอุตสาหกรรมสัมพันธ (5.2-3.6)
 การสรุปผลการติดตามและประเมินผล หลังการฝกอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑใน
ครัวเรือน (5.2-3.7)
 รายงานผลการดําเนินโครงการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น (5.2-3.8)

4. มหาวิทยาลัย มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบกลไก โดยมีการรายงานผลการดําเนิน
โครงการและนําผลการประเมินนําเสนอแกผูบริหาร เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการวิชาการ (5.2-4.1) - (5.2-4.4) และนําไปจัดทําแผนการขออนุมัติโครงการในปตอไป (5.24.7) - (5.2-4.8)
5. มหาวิทยาลัย มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการวิชาการ และถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน ในลักษณะของฐานขอมูลผานทางเว็บไซตของหนวยงาน (5.25.1) - (5.2-5.8) โดยมีการรวบรวมงานบริการวิชาการในรูปของบทเรียนออนไลนใหความรูเกี่ยวกับ
โครงการบริก ารวิชาการ โครงการสุวรรณภูมิไฮโดรฟารม เพื่อเผยแพรใหกับ บุคลากรภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (5.2-5.9) รวมถึงมีการเผยแพรเปนเอกสารใหบุคลากรในหนวยงานทราบ
จุดแข็ง :
1. มีกระบวนการและแผนการบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน
2. บุคลากรมีความพรอมที่จะบริการชุมชน และทําความรวมมือกับหนวยงานภายนอกและเอกชน
3. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ
เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการและมีความรวมมือ
รวมกัน
4. มีความรวมมือกับหนวยงานภายนอกอยางตอเนื่อง
5. บุคลากรผูทรงคุณวุฒิสามารถใหบริการทางวิชาการแกสังคมควบคูกับการเรียนการสอนและ
งานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. มีการวางแผนการปฏิบัติการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยการจัดการประชุมตามวาระ
7. มีการสํารวจความตองการของชุมชนในการปฏิบัติงานดานการบริการวิชาการกอนและหลังการ
ออกใหบริการ โดยการบูรณาการการบริการวิชาการควบคูกับการเรียนการสอนและการวิจัย
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แนวทางเสริมจุดแข็ง :
1. สนับสนุนความรวมมือกับทองถิ่นในการเผยแพรความรูและการบริการทางวิชาการ
2. กําหนดกระบวนการสงเสริมและสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานใหบริการวิชาการแกสังคม
3. พัฒนาอบรมใหความรูแกบุคลากร
4. สงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานของภาคเอกชนกับคณะ
จุดออน :
1. ขาดเงินทุนวิจัย
2. ควรมีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ
เพื่อกําหนดทิศทางการจัดโครงการ
3. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบัน
และเผยแพรสูสาธารณชนนอยมาก
4. ขาดการผลการประเมินมาปรับปรุงแนวทางการใหบริการวิชาการ
5. ขาดการประสานงานที่ดี
แนวทางปรับปรุงจุดออน :
1. สํารวจความตองการของชุมชนหรือหนวยงานของรัฐเพื่อสนับสนุนใหผลิตงานวิจัยและบริการ
วิชาการที่ตอบสนองตรงตามความตองการ
2. กําหนดแผนและระยะเวลาในการดําเนินการสํารวจความตองการของคณะ
3. ควรมีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพรสูสาธารณชนไดมากกวาเดิม
4. สรางระบบติดตามการประเมินการใหบริการวิชาการอยางสม่ําเสมอ
5. ควรมีการจัดอบรมบุคลากรเพิ่มมากขึ้น
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
5.2-1.1
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ
5.2-1.2
หนังสือประชาสัมพันธการจัดฝกอบรมวิชาชีพ ประจําปงบประมาณ 2553
5.2-1.3
รายงานการดําเนินงานโครงการพัฒนาและถายทอดความรูดานอุตสาหกรรมฯ โครงการ
ยอยที่ 1, 2
5.2-1.4
รายงานการดําเนินงานโครงการพัฒนาและถายทอดความรูดานอุตสาหกรรมฯ โครงการ
ยอยที่ 3
5.2-1.5
รายงานการดําเนินงานโครงการพัฒนาและถายทอดความรูดานอุตสาหกรรมเกษตร
พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง
5.2-1.6
แบบสํารวจความตองการในการใหบริการวิชาการ
5.2-1.7
รายงานการสํารวจความตองการของชุมชนบานเกาะ
5.2-1.8
แบบสํารวจความตองการ, สรุปแบบสํารวจความตองการ
5.2-2.1
หนังสือขอฝกวิชาชีพ จาก กศน.อําเภอบางซาย
5.2-2.2
หนังสือขอความอนุเคราะหจัดฝกอบรมวิชาชีพ จาก กศน.อําเภอผักไห
5.2-2.3
หนังสือเชิญรวมงานบริการวิชาการแกสังคม โครงการพระดาบสสัญจรประจําเดือน
กุมภาพันธ 2553
5.2-2.4
รายงานโครงการพระดาบสสัญจร ประจําเดือนกุมภาพันธ 2553
5.2-2.5
แจงกําหนดการออก “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน” (จังหวัด
เคลื่อนที)่ ประจําเดือนมีนาคม 2553
5.2-2.6
รายงานผลการเขารวมกิจกรรมออกหนวยบริการจังหวัดเคลื่อนที่
5.2-2.7
โครงการคลินิกเทคโนโลยี
5.2-2.8
รายงานการประเมินผล โครงการประหยัดน้ําประหยัดไฟ...ไดรางวัล
5.2-2.9
โครงการเปดโลกชางไทยกับการอนุรักษชางเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
5.2-2.10
บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการพัฒนาการศึกษาดานวิทยาศาสตร
5.2-2.11
รายงานผลการดําเนินงาน โครงการเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมและการเพิ่มมูลคา
ขาวโพดเทียนและขาวโพดขาวเหนียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5.2-2.12
โครงการรวมมือการทําวิจัยกับสถานประกอบการเพื่อเพิ่มผลผลิต
5.2-2.13
รายงานโครงการบํารุงรักษารถยนตเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย
5.2-2.14
สรุปผลดําเนินการงานบริการวิชาการ โครงการฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นแก
ราษฎรในหมูบานชนบททั่วไป
5.2-2.15
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโครงการ “โครงการตนแบบพัฒนาการบริหารจัดการกลุม
วิสาหกิจชุมชนสูความยั่งยืน” และสรุปโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร “การประกอบ
เครื่องคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ
5.2-3.1
การประเมินความพึงพอใจของโครงการพัฒนาอาชีพในชนบท
5.2-3.2
การติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรมโครงการคลินิกเทคโนโลยี
5.2-3.3
โครงการ การติดตามผล “โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น”
5.2-3.4
สรุปผลการดําเนินการ โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
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หมายเลข
5.2-3.5
5.2-3.6
5.2-3.7
5.2-3.8
5.2-4.1
5.2-4.2
5.2-4.3
5.2-4.4
5.2-4.5
5.2-4.6
5.2-5.1
5.2-5.2
5.2-5.3
5.2-5.4
5.2-5.5
5.2-5.6
5.2-5.7
5.2-5.8
5.2-5.9

รายการเอกสารหลักฐาน
สรุปผลการดําเนินการ โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแกราษฎรในหมูบาน
ชนบททั่วไป
สรุปผลการดําเนินการ โครงการอุตสาหกรรมสัมพันธ
สรุปผลการติดตามและประเมินผลหลังการฝกอบรมการใหบริการทางวิชาการ โครงการ
การพัฒนาผลิตภัณฑที่ใชในครัวเรือน
รายงานผลการดําเนินโครงการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น
รายงานการประชุมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง สรุปผลการดําเนินโครงการ
ประจําปงบประมาณ 2553
การจัดงานแถลงขาว โครงการเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมและการเพิ่มมูลคาขาวโพด
ขาวเหนียวและขาวโพดเทียน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ “การออกแบบเปลือกและแบบการสั่งผลิต รถปนจั่น
ตอกเสาเข็มแบบลอตีนตะขาบ”
แบบติดตามและประเมินผลหลังการฝกอบรม
แผนการขออนุมัติโครงการในปงบประมาณ 2554
แผนการดําเนินงาน, สรุปผลการประเมิน, แผนการดําเนินโครงการบริการวิชาการ
เว็บไซตคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
โครงการเสวนาเวทีชาวบาน เรื่อง “รวมคิด รวมทํา คนหาความจริงในขบวนการปลูก
ขาว”
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวางแผนปรับปรุงการลดตนทุนการผลิตขาว”
ฐานขอมูลชื่อหลักสูตรการบริการวิชาการแกสังคม
ผลการประกวดคําขวัญตําบลบานเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ขอเสนอโครงการวิจัยเรื่อง ศึกษาการเขียนคําขวัญตําบลบานเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
ฐานขอมูลงานบริการวิชาการบนเว็บไซตคณะศิลปศาสตร
เอกสารประกอบการสอนและเผยแพร หัวขอ การพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย :
การกําหนดขนาดตัวอยาง
เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ขอ

ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1

มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด
มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน การ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา
มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน
มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงาน
เปนที่ยอมรับในระดับชาติ

2
3
4
5
6

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 5 ขอ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 5 ขอ
เปาหมายของปนี้ : 5 .. ขอ
เปาหมายปตอไป : 5 ขอ

มีการ
ดําเนินการ






เกณฑประเมิน: 5 คะแนน
เกณฑประเมิน: 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน: 5. คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับพันธกิจ ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จึงไดกําหนด
นโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม(6.1-1.1)ไวดังนี(้ 1)มุงสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สรางจิตสํานึก
ความภาคภูมิใจ การธํารงรักษาซึ่งประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ภาษา และเอกลักษณของชาติและทองถิ่น
เพื่อใหนักศึกษาเรียนรูและปฏิบัติอยางสม่ําเสมอจนเกิดการซึมซับ (2)สนับสนุน ใหนักศึกษา อาจารย และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ดําเนินกิจกรรม ดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอยางเปนรูปธรรมเพื่อสามารถนํา
ขนบธรรมเนียม และประเพณีที่ดีงามไปปฏิบัติไดในชีวิตจริงเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. 2553 (โครงการทํานุบํารุง ศิล ปวัฒนธรรม)งบประมาณ
1,950,000 บาท(6.1-1.2)โดยมีงานศิลปวัฒนธรรม สังกัดกองกลางเปนหนวยงานที่รับผิดชอบ
2. มหาวิทยาลัยมีการนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการรวมกับการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา โดยการผสมผสานกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรมเขากับกิจกรรมการเรียนการสอน
และกิจ กรรมนัก ศึก ษา ในรูป แบบของการจัดโครงการที่นัก ศึก ษาเขามามีสวนรวมเชน โครงการเขาคาย
คุณธรรม จริยธรรม (6.1-2.1) และโครงการอบรมสอนแทรกคุณธรรม จริยธรรม (6.1-2.2)
3. มหาวิทยาลัยมีพิพิธภัณฑดนตรีไทย (6.1-3.1) ที่จัดแสดงเครื่องดนตรีไทย การสอนดนตรีไทยและ
พิพิธภัณฑนาฏศิลปไทย (6.1-3.2)ที่จัดแสดงชุดที่ใชในการแสดงนาฏศิลปไทยในภาคตางๆของประเทศไทย
การสอนรําไทย เพื่อเผยแพรและใหบริการแกนักศึกษา คณาจารย และบุคคลภายนอกเขามาเยี่ยมชม ดานศิลปะ
และวัฒ นธรรม นอกจากนี้มี การจั ดโครงการแลกเปลี่ ยนวัฒนธรรมสร างเครื อข าย โดยมี วัตถุประสงค เพื่ อ
แลกเปลี่ยนและสรางเครือขายทางดานศิลปะและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เมื่อวันที่
19 - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2553 (6.1-3.3) และมีการนํานักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสรางเครือขายในงานมรดก
โลกบานเชียง จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 (6.1-3.4)
4. มหาวิท ยาลัยมีก ารติ ดตามผลการดําเนินงานและผลสําเร็จ ของโครงการเขาคายคุณธรรม
จริยธรรมและโครงการอบรมสอนแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยใหห นวยงานที่รับผิดชอบโครงการทําการ
ประเมินผลการดําเนินงานและผลสําเร็จรายงานมหาวิทยาลัย ดังนี้
4.1 โครงการเขาคายคุณธรรม จริยธรรม ผลประเมินจากผูเขารวมโครงการ (6.1-4.1)
(1) ประโยชนที่ผูเขารวมโครงการไดรับ ผลประเมิน 4.55
(2) ความรูความเขาใจในศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ที่ผูเขารวมโครงการไดรับผลประเมิน 4.34
4.2 โครงการอบรมสอนแทรกคุณธรรม จริยธรรม ผลประเมินจากผูเขารวมโครงการ (6.1-4.2)
(1) ประโยชนที่ผูเขารวมโครงการไดรับ ผลประเมิน 4.31
(2) ความรูความเขาใจในศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ที่ผูเขารวมโครงการไดรับผลประเมิน 4.32
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5. มหาวิทยาลัยมีการนําผลการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ตามโครงการเขาคายคุณธรรม จริยธรรม และโครงการอบรมสอนแทรกคุณธรรม จริยธรรม
รวมถึงโครงการอื่นๆตามแผนงบประมาณประจําป 2553 ที่ไดรับจัดสรรมาพิจารณาผลประเมิน(6.1-5.1)ไป
ปรับปรุงโดยเฉพาะโครงการการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา ควร
ปรับปรุงดังนี้(1) โครงการมีนอยเกินไปควรจะเพิ่มการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียน การสอนและกิจกรรมนักศึกษาใหมากขึ้นในปตอไป (2)ใหกําหนดตัวบงชี้ที่ใชวัดผลสําเร็จของ
โครงการใหชัดเจน
จุดแข็ง :
5. การดําเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีความหลากหลายและตอเนื่อง
6. ผูบริหารเห็นความสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
แนวทางเสริมจุดแข็ง :
1. .ตองวางหลักเกณฑใหนักศึกษาเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย
2. ตองสนับสนุนใหมีบุลากรทางดานเทคโนโลยีทําเวปไซคเพื่อประชาสัมพันธงาน
จุดออน :
1. นักศึกษาไมเห็นความสําคัญของงานศิลปวัฒนธรรม
แนวทางปรับปรุงจุดออน :
1. ปรับรูปแบบกิจกรรมใหนาสนใจเหมาะกับผูเขารวมโครงการมากขึ้น
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
(6.1-1.1) นโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(6.1-1.2) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2553
(6.1-2.1) โครงการเขาคายคุณธรรม จริยธรรม
(6.1-2.2) โครงการอบรมสอนแทรกคุณธรรม จริยธรรม
(6.1-3.1) รูปพิพิธภัณฑดนตรีไทย
(6.1-3.2) รูปพิพิธภัณฑนาฏศิลปไทย
(6.1-3.3) โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสรางเครือขาย ป2553
(6.1-3.4) โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสรางเครือขาย ป2554
(6.1-4.1) สรุปแบบประเมินผลโครงการเขาคายคุณธรรม จริยธรรม
(6.1-4.2) สรุปแบบประเมินผลโครงการอบรมสอนแทรกคุณธรรม จริยธรรม
(6.1-5.1) รายงานการประชุมผลการดําเนินงานของงานศิลปวัฒนธรรม
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ
4 หรือ 5 ขอ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ
มีการ
ดําเนินการ

ขอ

เกณฑมาตรฐาน

1

สภาสถาบันปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา
ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศ
เปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน
ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจ
ในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม



5

ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงคของสถาบันเต็มตามศักยภาพ



6

ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมี
สวนไดสวนเสีย
สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม



2
3
4

7

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : - ขอ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 7 ขอ
เปาหมายของปนี้ : 6 ขอ
เปาหมายปตอไป : 7 ขอ







เกณฑประเมิน : - คะแนน
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. สภามหาวิทยาลัยดําเนินการตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยที่กําหนดไวใน มาตรา 17
แหงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 (7.1-1.1) ดังนี้
1.1 มาตรา 17 (1) วางนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย ฯลฯ เชน เรื่อง พิจารณา (ราง)
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2553-2556 (7.1-1.2)
1.2 มาตรา 17 (2) วางระเบียบ ออกขอบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย ฯลฯ เชน เรื่อง พิจารณา
(ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ..... (7.1-1.3)
1.3 มาตรา 17(3) กํากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา เชน เรื่อง พิจารณา
อนุมัติแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2553 (ปงบประมาณ 2554) (7.1-1.4)
1.4 มาตรา 17(4) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิท ยาลัย เชน เรื่อง รายงาน
ความกาวหนาการดําเนินงานโครงการศูนยขาวสุวรรณภูมิ ประจําเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ 2554 (7.11.5)
1.5 มาตรา 17(5) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา ฯลฯ เชน เรื่อง พิจารณาอนุมัติ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรใหม พ.ศ.2553) (7.1-1.6)
1.6 มาตรา 17(6) พิจารณาการจัดตั้ง รวบรวม และการยุบเลิก สํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย ฯลฯ
เชน เรื่อง พิจารณาการยุบรวมหนวยงานที่จัดตั้งภายในสํานักงานอธิการบดี 3 หนวยงาน (7.1-1.7)
1.7 มาตรา 17(7) อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ฯลฯ เชน เรื่อง พิจารณาอนุมัติ
รายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2553 (7.1-1.8)
1.8 มาตรา 17(8) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง และสถาบันอื่นเขาสมทบ ฯลฯ เชน เรื่อง
พิจารณาอนุมัติโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครสวรรค (7.1-1.9)
1.9 มาตรา 17(9) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและถอดถอนนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ฯลฯ เชน เรื่อง พิจารณาอนุมัติรายชื่อผูที่ไดรับการเสนอชื่อ
ใหดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (7.1-1.10)
1.10 มาตรา 17(10) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ฯลฯ
เชน เรื่อง พิจารณาเลือกและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงคณบดี (7.1-1.11)
1.11 มาตรา 17(11) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย เชน เรื่อง พิจารณา
อนุมัติงบประมาณเงินรายไดประจําป พ.ศ.2554 (7.1-1.12)
1.12 มาตรา 17(12) วางระเบียบและออกขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย ฯลฯ เชน เรื่อง พิจารณาอนุมัติรางระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการ
บริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 (7.1-1.13)
1.13 มาตรา 17(13) พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ฯลฯ เชน
เรื่อง พิจารณาอนุมัติการกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ให
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 4 ราย (7.1-1.14)
1.14 มาตรา 17(14) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ฯลฯ เชน เรื่อง พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (7.1-1.15)
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1.15 มาตรา 17(15) พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่
อธิการบดีเสนอ ฯลฯ เชน เรื่อง พิจารณาขอเสนอของนายกเทศมนตรี ตําบลหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ใหจัดตั้ง
มทร.สุวรรณภูมิ บนที่ดินสาธารณประโยชน (7.1-1.16)
1.16 มาตรา 17(16) สงเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพื่อพัฒนาความกาวหนาของมหาวิทยาลัย
เชน เรื่อง รายงานการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
กับคณะกรรมการหมูบานกระทุมดาน อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี และกับบริษัท ตรีปนจั่น โมบาย
จํากัด (7.1-1.17)
1.17 มาตรา 17(17) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใด
โดยเฉพาะ เชน เรื่อง รายงานการไดรับเข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกลาของอธิการบดี (7.1-1.18)
นอกจากนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่ระบุหนาที่
ของสภามหาวิทยาลัยไว เชน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการบริหารการเงิน
และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 กําหนดให สภามหาวิทยาลัยเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหารการเงิน
และทรั พ ย สิ น มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ (7.1-1.19 ถึ ง 7.1-1.21) , ตามข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 กําหนดให กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทุกทานปฏิบัติหนาที่ตามขอบังคับ (7.1-1.22) เปนตน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีการประเมินตนเองตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย โดยใช
แบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุมสภา มทรส. ครั้งที่ 9/2553
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553 (7.1-1.23) และมีการรายงานผลการประเมินตนเองตามหนาที่และบทบาทของ
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภา มทรส. ครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2553 (7.1-1.24)
2. ผูบริหารมีการกําหนดวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และมีการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2550 - 2554) (7.1-2.1) และมีการถายทอดแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
โดยมอบกองนโยบายและแผนนําขึ้นเว็บไซต เพื่อใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยรับทราบ (7.1-2.2) มีการนําขอมูลสารสนเทศ
มาใชเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหนวยงานใหเกิดการทํางานที่รวดเร็วและมีความคลองตัวมากขึ้น เชน
ฐานขอมูลบุคลากร อยูในระบบสารสนเทศ (FIS) (7.1-2.3) และระบบบริหารงานบุคคล (HRD) ซึ่งเปนระบบที่
บริหารจัดการบุคลากร เริ่มตั้งแต รับสมัคร ไปจนถึงเกษียณอายุ (7.1-2.4) มีการนําผลการประเมินของบุคคล
ไปใชในการขึ้นเงินเดือน และพัฒนาสมรรถนะ (7.1-2.4.1) , ฐานขอมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (E-doc)
ใชในการ รับ-สงหนังสืออิเล็กทรอนิกส (7.1-2.5) , ระบบแจงซอมออนไลน ใชในการแจงซอมออนไลน เมื่อเครื่อง
คอมพิวเตอรหรืออุปกรณคอมพิวเตอรเกิดปญหา (7.1-2.6)
3. ผูบริหารมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและ
การใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 (7.1-3.1) มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน ทั้ง 4 พันธกิจ
(7.1-3.2) และสรุปรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาสเสนอตอผูบริหาร (7.1-3.3) และรายงานสภามหาวิทยาลัย
เพื่อรับทราบ (7.1-3.3.1) พรอมทั้งมีการประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจาย เงินงบประมาณ เพื่อให
เปนไปตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนดไว (7.1-3.4) และมีการสื่อสารผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ
ไปยังบุคลากร โดยมอบกองนโยบายและแผน นําขึ้นเว็บไซต เพื่อใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยรับทราบ (7.1-3.5)
4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการบริหารจัดการ เชน การเขารวมประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554, ครั้งที่ 4/2554, ครั้งที่ 5/2554 (7.1-4.1- ถึง 7.1-4.3), การ
ประชุมคณะกรรมการบริหารรวมกับหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี (7.1-4.4- ถึง 7.1-4.6), การประชุม
นโยบายการกระจายอํานาจของมหาวิทยาลัยในการบริหาร งานพัสดุและการบริหารงบประมาณ (7.1-4.7)
เปนตน รวมทั้งสามารถติดตออธิการบดีผานทางอีเมล consultation@rmutsb.ac.th (7.1-4.8) นอกจากนี้
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อธิการบดีไดมอบอํานาจในการสั่งหรือปฏิบัติราชการแทน เชน มอบอํานาจใหรองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดี (7.1-4.9 ถึง 7.1-4.10) , มอบอํานาจใหผูชวยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (7.1-4.11) เปนตน
5. ผูบริหารมีการถายทอดความรู เชน อธิการบดีเปนวิทยากรในการถายทอดความรู เรื่อง การกําหนด
ภารกิจความรับผิดชอบของตําแหนงรองคณบดีประจําศูนย ในโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
การพัฒนาผูบริหารของมหาวิทยาลัย “การพัฒนาทีมงานสูความสําเร็จ ” เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2554
ณ ธัญญเทวีรีสอรท อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี (7.1-5.1 ถึง 7.1-5.2) และ (7.1-5.1.1) นอกจากนี้ ผูบริหารมีการสงเสริม
พัฒนาผูรวมงาน โดยการสงบุคลากรเขารวมอบรมพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ เพื่อใหสามารถทํางาน
บรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานเต็มตามศักยภาพ (7.1-5.3) เชน การสงบุคลากรเขารวมอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาผูบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.) รุนที่ 22 และรุนที่ 23 (7.1-5.4 ถึง 7.1-5.5) , การสงบุคลากรเขา
รวมอมรมหลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง” รุนที่ 2 รุนที่ 3 รุนที่ 6 และรุนที่ 7 (7.1-5.6 ถึง
7.1-5.8)
6. ผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ บริหารงานภายใตหลักธรรมาภิบาล ดังนี้
6.1 หลักประสิทธิผล มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 (7.1-6.1) ระหวางเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษากับอธิการบดี
โดยกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย และมอบกองนโยบายและแผน นําขึ้นเว็บไซต เพื่อใหบุคลากรในมหาวิทยาลัย
รับทราบ (7.1-6.1.1) เพื่อใชในการควบคุมการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิผล
6.2 หลักประสิทธิภาพ ผูบริหารมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน ทั้ง 4 พันธกิจ (7.1-3.2) และสรุป
รายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาสเสนอตอผูบริหาร (7.1-3.3) พรอมทั้งมีการประชุมคณะกรรมการเรงรัด
ติดตามการใชจาย เงินงบประมาณ เพื่อใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนดไว (7.1-3.4) นอกจากนี้ มีการใช
ระบบบริหารงานบุคคล (HRD) เปนระบบที่บริหารจัดการบุคลากร เริ่มตั้งแต รับสมัคร ไปจนถึงเกษียณอายุ (7.1-2.4),
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (E-doc) ใชในการรับ-สงหนังสืออิเล็กทรอนิกส (7.1-2.5) ซึ่งกอใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
6.3 หลักการตอบสนอง ผูบริหารมหาวิทยาลัยมีการกําหนดระยะเวลาในการใหบริการในงานตางๆ
เชน งานสภามหาวิทยาลัย กองกลาง มีการกําหนดระยะเวลาในการสงวาระการประชุมใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย
7 วัน กอนการประชุม (7.1-6.2)
6.4 หลักภาระรับผิดชอบ ผูบริหารมหาวิทยาลัยมีความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงานตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการที่ใหไวกับเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (7.1-6.1)
6.5 หลักความโปรงใส ผูบริหารมหาวิทยาลัยมีการกําหนดใหหนวยงานในมหาวิทยาลัยเปดเผยขอมูล
ผานทางเว็บไซต เชน มีการประกาศจัดซื้อจัดจาง (7.1-6.3) , มีการเปดเผยประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัย
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย และระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ของมหาวิทยาลัยฯ (7.1-6.4) ซึ่งแสดงถึงความ
โปรงใสในการทํางาน
6.6 หลักการมีสวนรวม ผูบริหารมหาวิทยาลัยมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เพื่อรวมกันพิจารณาใหขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เชน
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554 , ครั้งที่ 4/2554 , ครั้งที่ 5/2554 (7.1-4.1 ถึง
7.1-4.3), การประชุมคณะกรรมการบริหารรวมกับหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี (7.1-4.4- ถึง 7.1-4.6),
การประชุมนโยบายการกระจายอํานาจของมหาวิทยาลัยในการบริหาร งานพัสดุและการบริหารงบประมาณ
(7.1-4.7) เปนตน ซึ่งแสดงถึงการมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงาน
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6.7 หลักการกระจายอํานาจ อธิการบดีไดมอบอํานาจในการสั่งหรือปฏิบัติราชการแทน เชน มอบ
อํานาจใหรองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (7.1-4.9 ถึง 7.1-4.10), มอบอํานาจใหผูชวยอธิการบดีปฏิบัติ
ราชการแทนอธิการบดี (7.1-4.11) เปนตน ซึ่งแสดงถึงการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ
6.8 หลักนิติธรรม ผูบริหารมหาวิทยาลัยบริหารงานโดยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ
เชน การดําเนินงานตามขอบเขตอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2548 (7.1-1.1) , การสรรหาอธิการบดี มีวิธีการสรรหา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ วาดวยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2552 (7.1-6.5) ซึ่งเปนไปตามหลักนิติธรรม
6.9 หลักความเสมอภาค ผูบริหารมหาวิทยาลัยยึดหลักความเสมอภาคในการปฏิบัติราชการไมเลือก
ปฏิบัติ เชน การชวยเหลืองานฌาปนกิจ กรณีขาราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว ฯลฯ โดยจายเงินชวยเหลือ
ในอัตราเดียวกันใหแกทายาทโดยชอบธรรมเปนผูรับเงิน ซึ่งเปนไปตามหลักความเสมอภาค (7.1-6.6)
6.10 หลักมุงเนนฉันทามติ ผูบริหารมหาวิทยาลัย ใชหลักฉันทามติในการบริหารงาน เชน ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554 ในเรื่องการวิเคราะหภาระงานสายสนับสนุน ซึ่งที่ประชุมได
พิจารณารวมกัน โดยมติที่ประชุม คือ เห็นชอบ (7.1-4.1) ซึ่งเปนไปตามหลักฉันทามติ
7. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี พ.ศ.2551 (7.1-7.1) โดยคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจากสภามหาวิทยาลัยตามคําสั่งที่ 296/2552
ลงวันที่ 1 เมษายน 2552 จํานวน 5 ทาน (7.1-7.2) โดยสรุปประเด็นการประเมิน ใน 9 ประเด็น ดังนี้
1. ภาวะผูนําและวิสัยทัศนของผูบริหาร
4.80
2. ผลสําเร็จในการปฏิบัติงานดานการผลิตบัณฑิต
4.00
3. ผลสําเร็จในการปฏิบัติงานดานการพัฒนานักศึกษา
4.20
4. ผลสําเร็จในการปฏิบัติงานดานการพัฒนาและสงเสริมทรัพยากรบุคคล
4.40
5. ผลสําเร็จในการปฏิบัติงานดานการวิจัย
3.60
6. ผลสําเร็จในการปฏิบัติงานดานการใหบริการวิชาการ
4.80
7. ผลสําเร็จในการปฏิบัติงานดานการทํานุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 4.20
8. ผลสําเร็จในการปฏิบัติงานดานการบริหารและการจัดการ
4.80
9. ผลสําเร็จในการปฏิบัติงานดานความรวมมือกับหนวยงาน/สถาบันการศึกษา 4.20
ทั้งในและตางประเทศ
คาเฉลี่ยของผลการประเมินตามประเด็น 9 ขอ
4.33
โดยมีขอเสนอแนะที่สําคัญ ดังนี้
1. ควรเพิ่มความเขมแข็งในเชิงวิชาการใหมากขึ้น โดยการจัดงบประมาณสนับสนุนและจัดอบรมใหกับ
อาจารย สําหรับการทําผลงานทางวิชาการ จัดสรรทุนใหคณาจารยไปอบรมตางประเทศอยางเปนรูปธรรมและ
เปนระบบที่ชัดเจน
2. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มจํานวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติให
มากขึ้น
3. ควรปรับกลยุทธการใหบริการทางวิชาการแกสังคม/ชุมชน เพื่อชวยสนับสนุนใหบุคลากรซึ่งมี
ศักยภาพ สามารถรับงานจากภายนอกไดมากขึ้น (7.1-7.3)

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2553 |

171

บทที่ 2 สวนสําคัญ
และอธิการบดีไดนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน โดยจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2553 (7.1-7.4) โดยกําหนดคาเปาหมายเพื่อใชในการกํากับติดตาม ผลการดําเนินงานใหเปนไป
ตามแผนการปฏิบัติราชการที่กําหนด (7.1-6.1)
จุดแข็ง :
1. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายกําหนดครบถวน และมีการประเมินตนเองตามหนาที่และ
บทบาทของสภามหาวิทยาลัย
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน มีการกํากับดูแลติดตามผลการดําเนินงาน สนับสนุนบุคลากรใหมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ
3. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมภิบาล
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
7.1-1.1
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548
7.1-1.2
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 8/2553 วาระที่ 4.1.2 พิจารณา (ราง)
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2553-2556
7.1-1.3
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4/2554 วาระที่ 4.2.1 พิจารณา (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .....
7.1-1.4
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2554 วาระที่ 4.1.2 พิจารณาอนุมัติแผนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2553 (ปงบประมาณ 2554)
7.1-1.5
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4/2554 วาระที่ 1.2.8 รายงานความกาวหนา
การดําเนินงานโครงการศูนยขาวสุวรรณภูมิ ประจําเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ
2554
7.1-1.6
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 9/2553 วาระที่ 4.4.1 พิจารณาอนุมัติหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรใหม พ.ศ.2553)
7.1-1.7
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 9/2552 วาระที่ 4.1.3 พิจารณาการยุบรวม
หนวยงานที่จัดตั้งภายในสํานักงานอธิการบดี 3 หนวยงาน
7.1-1.8
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 10/2553 วาระที่ 4.5.2 พิจารณาอนุมัติรายชื่อ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2553
7.1-1.9
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2553 วาระที่ 4.1.4 พิจารณาอนุมัติโครงการ
ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครสวรรค
7.1-1.10
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 7/2553 วาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติรายชื่อ
ผูที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
7.1-1.11
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2554 วาระที่ 4.3.1 พิจารณาเลือกและแตงตั้ง
บุคคลใหดํารงตําแหนงคณบดี
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บทที่ 2 สวนสําคัญ
หมายเลข
7.1-1.12
7.1-1.13
7.1-1.14
7.1-1.15
7.1-1.16
7.1-1.17

7.1-1.18
7.1-1.19
7.1-1.20
7.1-1.21
7.1-1.22
7.1-1.23
7.1-1.24
7.1-2.1
7.1-2.2
7.1-2.3
7.1-2.4

รายการเอกสารหลักฐาน
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 8/2553 วาระที่ 4.1.1 พิจารณาอนุมัติงบประมาณ
เงินรายไดประจําป พ.ศ.2554
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5/2551 วาระที่ 4.2.4 พิจารณาอนุมัติราง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการบริหารการเงินและทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 9/2553 วาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติการกําหนด
ตําแหนงและแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 4 ราย
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2554 วาระที่ 4.3.2 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 9/2553 วาระที่ 4.1.1 พิจารณาขอเสนอของ
นายกเทศมนตรี ตําบลหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ใหจัดตั้ง มทร.สุวรรณภูมิ บนที่ดิน
สาธารณประโยชน
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4/2554 วาระที่ 1.2.4 รายงานการลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกับคณะกรรมการ
หมูบานกระทุมดาน อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี และกับบริษัท ตรีปนจั่น โมบาย
จํากัด
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 8/2552 วาระที่ 1.2.3 รายงานการไดรับเข็ม
กิตติคุณสถาบันพระปกเกลาของอธิการบดี
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการบริหารการเงินและ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2554 วาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติ
การแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเปนประธานกรรมการ/กรรมการ
ในคณะกรรมการชุดตางๆ แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิชุดเดิม
คําสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ ที่ 109/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย
พ.ศ.2551
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 9/2553 วาระที่ 4.1.3 พิจารณาประเมิน
ตนเองตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. ป 2553
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 10/2553 วาระที่ 1.2.4 รายงานผลการประเมิน
ตนเองตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. ป 2553
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2550-2554)
(ฉบับปรับปรุง เมื่อ ตุลาคม 2551)
เว็บไซตกองนโยบายและแผน (แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2550-2554))
www.rmutsb.ac.th (บุคลากร ระบบสารสนเทศ (FIS))
www.rmutsb.ac.th (บุคลากร  ระบบบริหารงานบุคคล (HRD))
รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2553 |
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บทที่ 2 สวนสําคัญ
หมายเลข
7.1-2.4.1
7.1-2.5
7.1-2.6
7.1-3.1
7.1-3.2
7.1-3.3
7.1-3.3.1
7.1-3.4
7.1-3.5
7.1-4.1
7.1-4.2
7.1-4.3
7.1-4.4
7.1-4.5
7.1-4.6
7.1-4.7
7.1-4.8
7.1-4.9
7.1-4.10
7.1-4.11
7.1-5.1
7.1-5.1.1

รายการเอกสารหลักฐาน
ตัวอยางสรุปรายงานผลการคํานวณ และตัวอยางรายงานผลการประเมินรายบุคคล
www.rmutsb.ac.th (บุคลากร  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (E-doc))
www.rmutsb.ac.th (บุคลากร  ระบบแจงซอมออนไลน)
คําสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ ที่ 378/2553 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ พ.ศ.2553 ไตรมาส 1,2,3 และ 4
รายงานผลการดําเนินงานฯ พ.ศ.2553 ไตรมาส 1,2,3,4
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2553 วาระที่ 1.2.12 , ครั้งที่ 3/2553 วาระ
ที่ 1.2.7 , ครั้งที่ 6/2553 วาระที่ 1.2.4 , ครั้งที่ 10/2553 วาระที่ 1.2.5
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ พ.ศ.2553
เว็บไซตกองนโยบายและแผน (รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันอังคารที่
1 มีนาคม 2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันอังคารที่
12 เมษายน 2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันจันทรที่
18 เมษายน 2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารรวมกับหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี
เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2553
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารรวมกับหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี
เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2553
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารรวมกับหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี
เมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2553
รายงานการประชุมนโยบายการกระจายอํานาจของมหาวิทยาลัยในการบริหาร งานพัสดุ
และการบริหารงบประมาณ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553
www.rmutsb.ac.th (การติดตออธิการบดีทางอีเมล consultation@rmutsb.ac.th)
คําสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ ที่ 856/2553 สั่ง ณ วันที่ 15 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอํานาจ
ใหรองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
คําสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ ที่ 252/2554 สั่ง ณ วันที่ 12 เมษายน 2554 เรื่อง มอบอํานาจ
ใหรองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
คําสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ ที่ 253/2554 สั่ง ณ วันที่ 12 เมษายน 2554 เรื่อง มอบอํานาจ
ใหผูชวยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
หนังสือบันทึกขอความ กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0585.05/949 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม
2554 เรื่อง ขอเรียนเชิญเปนวิทยากร
หนังสือบันทึกขอความ กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0585.05/924 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม
2554 เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนา
ผูบริหารของมหาวิทยาลัย “การพัฒนาทีมงานสูความสําเร็จ”
รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2553 |
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บทที่ 2 สวนสําคัญ
หมายเลข
7.1-5.2
7.1-5.3
7.1-5.4
7.1-5.5
7.1-5.6
7.1-5.7
7.1-5.8
7.1-6.1
7.1-6.1.1
7.1-6.2
7.1-6.3
7.1-6.4
7.1-6.5
7.1-6.6
7.1-7.1
7.1-7.2
7.1-7.3
7.1-7.4

รายการเอกสารหลักฐาน
หนังสือบันทึกขอความ กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0585.05/งอ. ลงวันที่ 8 มิถุนายน
2554 เรื่อง รายงานสรุปหลักการแตงตั้งและการกําหนดอํานาจหนาที่ของรองคณบดี
ประจําศูนย
ตารางสรุปจํานวนบุคลากรที่เขารับการอบรมพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ
ประจําป 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554)
หนังสือ มทร.สุวรรณภูมิ ดวนที่สุด ที่ ศธ 0585.05/2034 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2553 เรื่อง
ขอสงรายชื่อผูเขารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย(นบม.)
รุนที่ 22
หนังสือ มทร.สุวรรณภูมิ ดวนที่สุด ที่ ศธ 0585.05/827 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2554 เรื่อง
การตอบรับและยืนยันรายชื่อผูเขารับการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผูบริหารระดับสูง
มหาวิทยาลัย (นบม.) รุนที่ 23”
หนังสือ มทร.สุวรรณภูมิ ที่ ศธ 0585.05/1704 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 เรื่อง ขอสง
รายชื่อผูเขารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง” รุนที่ 2
หนังสือ มทร.สุวรรณภูมิ ที่ ศธ 0585.05/1019 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 เรื่อง ขอสง
รายชื่อผูเขารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง” รุนที่ 3
หนังสือ มทร.สุวรรณภูมิ ที่ ศธ 0585.05/2385 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 เรื่อง ขอสง
รายชื่อผูเขารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง”
(รุนที่ 6 และ รุนที่ 7)
คํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553
เว็บไซตกองนโยบายและแผน (รายงานผลการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.))
ตารางสรุปการสงวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปการศึกษา 2553
www.rmutsb.ac.th (หนาหลัก  จัดซื้อจัดจาง)
www.rmutsb.ac.th (คณะผูบริหาร สภามหาวิทยาลัย รายชื่อกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ระเบียบขอบังคับ)
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการสรรหาอธิการบดี
พ.ศ.2552
ระเบียบสวัสดิการขาราชการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา
หันตรา วาดวยหลักเกณฑการใหการสนับสนุนและชวยเหลือขาราชการ พ.ศ.2543
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ.2551
คําสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ ที่ 296/2552 สั่ง ณ วันที่ 1 เมษายน 2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6/2552 วาระที่ 5.1 รายงานการประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553
รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2553 |
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บทที่ 2 สวนสําคัญ

ตัวบงชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ
มีการ
ดําเนินการ

ขอ

เกณฑมาตรฐาน

1

มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับ
แผนกลยุทธของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและ
ดานการวิจัย
กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิต
และดานการวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง
(tacit knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด
มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล
และแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดย
เผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge)
มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่
ผานมาที่เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของ
ผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการ
ปฏิบัติงานจริง

2
3
4
5

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : ....... ขอ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 5 ขอ
เปาหมายของปนี้ : 5 ขอ
เปาหมายปตอไป : 5 ขอ








เกณฑประเมิน : ...... คะแนน
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ
ของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
ในปงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยคณะกรรมการจัดการ
ความรู ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่ 600/2553 เรื่องแตงคณะกรรมการการจัดการ
ความรูในองคกร (7.2-1.1) ไดพิจ ารณาทบทวนรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูของ
มหาวิท ยาลัย และการดํา เนินการจัดการความรูข องหนว ยงานตางๆ ในมหาวิท ยาลัย ที่ไดดํ าเนิน การใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในภาพรวม ประกอบกับพิจารณาประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคและกลยุทธตางๆ
มาจัดทําแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (7.2-1.2) เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2550-2554) (ฉบับปรับปรุงเมื่อ ตุลาคม 2551)
(7.2-1.3) พรอมทั้งเสนอตออธิการบดี เพื่อพิจารณาและไดรับอนุมัติแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2553
แผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมาย
ของการจัดการความรู โดยแบงออกเปน 2 แผนคือ แผนที่1 สําหรับหนวยงานสายวิชาการกําหนดประเด็น
ความรูและเปาหมาย 6 ดาน ประกอบดวย 1) ดานการเรียนการสอน 2) ดานพัฒนานักศึกษา 3) ดานวิจัย 4)
ดานบริการวิชาการ 5) ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 6) ดานบริหารจัดการ และแผนที่ 2 สําหรับหนวยงาน
สายสนับสนุน กําหนดประเด็นความรูและเปาหมายตามภารกิจหลักของหนวยงาน (7.2-1.4)
2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการ
วิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
แผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีการกําหนดกลุมเปาหมายของการจัดการ
ความรู ในแตละแผนดังนี้
แผนที่ 1 สําหรับหนวยงานสายวิชาการ บุคลากรกลุมเปาหมายคือ อาจารย
แผนที่ 2 สําหรับหนวยงานสายสนับสนุน บุคลากรกลุมเปาหมายคือ บุคลากรสายสนับสนุน
(7.2-2.1)
3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit
knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากร
กลุมเปาหมายที่กําหนด
มหาวิท ยาลัยไดจัดโครงการการจัดความรูเ พื่ อใหบุคลากรมีโ อกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ
และองคความรู จัดใหมีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนที่ 1 ดังนี้
1. โครงการสงเสริมและสนับสนุนคณาจารยคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมสูการเปนนักวิจัยมืออาชีพ
(7.2-3.1)
2. โครงการการสอนยุคใหมที่เนนผูเรียนดวยการพัฒนาทักษะและประสบการณ (7.2-3.2)
3. โครงการสงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ (7.2-3.3)
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําฐานขอมูลงานวิจัยของนักวิจัยและวิเคราะหศักยภาพของ
งานวิจัย (7.2-3.4)
5. โครงการการพั ฒ นาตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ ค ณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (7.2-3.5)
6. โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพรอมอาจารยและบุคลากร ในการจัดทําหลักสูตรมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ TQF (7.2-3.6)
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7. โครงการอบรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการภายใตฐานสมรรถนะ (7.2-3.7)
8. โครงการเสริมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาบุคลากร (7.2-3.8)
9. โครงการอบรมสอนแทรกคุณธรรมจริยธรรม (7.2-3.9)
10. โครงการศิลปศาสตรชี้แนะทางเลือกใหมกอนกาวไปสมัครงาน (7.2-3.10)
11. โครงการฝก อบรมเชิง ปฏิบัติ ก าร “การเขียนโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณสนั บ สนุ น
งานวิจัย” (7.2-3.11)
12. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “งานวิจัยในชั้นเรียนพัฒนาศักยภาพผูเรียนผูสอน” (7.2-3.12)
13. โครงการอบรมพัฒนาความรูศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น (7.2-3.13)
จัดใหมีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนที่ 2 ดังนี้
1. โครงการอบรมพัฒนาระบบสารบรรณ (7.2-3.14)
2. โครงการฝกอบรมปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหมสายวิชาการและสายสนับสนุน (7.2-3.15)
3. โครงการอบรม เรื่อง การบริหารงานบุคคล (7.2-3.16)
4. โครงการสัมมนา เรื่อง ระเบียบสวัสดิการแกบุคลากรมหาวิทยาลัย (7.2-3.17)
5. โครงการประชุมสัมมนาและการจัดทําคําเสนองบประมาณรายจาย (7.2-3.18)
6. โครงการประชุมสัมมนาและการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานและการบริหารงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 (7.2-3.19)
7. การประชุมสัมมนาการจัดทําและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณพ.ศ.2553 (7.2-3.20)
8. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การกําหนดตัวบงชี้คุณภาพและเกณฑมาตรฐานหนวยงานสนับสนุน
(7.2-3.21)
9. โครงการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส (7.2-3.22)
10. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยในหนวยงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน" (7.2-3.23)
11. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการออกแบบเว็บไซตโดยใชโปรแกรม Joomla (7.2-3.24)
12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศหองสมุด (7.2-3.25)
13. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชระบบการเรียนการสอน เรื่อง การผลิตสื่อประเภทวีดีทัศน
(7.2-3.26)
14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตั้งและบริหารจัดการเครือขาย (7.2-3.27)
15. โครงการอบรมเชิง ปฏิบั ติก ารการออกแบบและพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อการบริห าร
หนวยงาน (7.2-3.28)
16. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชระบบ Unified Communication (7.2-3.29)
17. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาฐานขอมูล (7.2-3.30)
4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลง
เรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณ
อักษร (explicit knowledge)
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิไดจัดทําเอกสารเพื่อ
เผยแพรองคความรูและใชในการปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เปนเอกสาร หนังสือ คูมือ
พรอมทั้งเผยแพรในชองทางการสื่อสารตางๆ เชน เว็บไซตของหนวยงาน มุมการจัดการความรูและระบบ
บริหารจัดการความรู (KMS) (7.2-4.1 ถึง 7.2-4.32)
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5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่เปน
ลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit
knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการนําความรูที่ไดจากการดําเนินงานตามแผนการ
จัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันและปการศึกษาที่ผานมา มาเปนแนวปฏิบัติที่ดีและสามารถปรับใชในการ
ปฏิบัติงานได ดังนี้
1. บุคลากรสายวิชาการสามารถใชคูมือหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ TQF ใน
การจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ครบถวน และสามารถใชในการปรับหลักสูตรการเรียนการ
สอนทุกคณะ/สาขา จํานวน 34 หลักสูตร(7.2-5.1 ถึง 7.2-5.2)
2. มหาวิท ยาลัยฯ ไดจัดใหมีการดําเนินงานระบบบริห ารทรัพยากรบุคคล (HRD) เกี่ยวกับ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (7.2-5.3 ถึง 7.2-5.4)
3. มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดมีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสเพื่อการดําเนินงานดานเอกสาร ทั้งนี้ เพื่อให
เกิดความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลารวมถึงทรัพยากรที่เกี่ยวของอื่นๆ
4. มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการประชุมและจัดทําคูมือตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสําหรับหนวยงานสายสนับสนุน ซึ่งสามารถนํามาใชในการเขียนรายงานประจําปที่เปนรายงานการ
ตนเองประจําปการศึกษา 2553
5. มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดใหมีโครงการประชุมสัมมนาเรื่องการจัดทําคําเสนองบประมาณรายจายและ
จัดทําคูมือการจัดทําแผนและงบประมาณประจําปง บประมาณพ.ศ.2552 ผลจากการดําเนินงานดัง กลาว
มหาวิทยาลัยฯ โดยกองนโยบายและแผนไดสรุปเปนเอกสารจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2553 เพื่อใชในการดําเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณภายในมหาวิทยาลัยไดอยางครบถวน
จุดแข็ง : แนวทางเสริมจุดแข็ง : จุดออน : แนวทางปรับปรุงจุดออน : -
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บทที่ 2 สวนสําคัญ
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
7.2-1.1
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่ 600/2553 เรื่องแตงคณะกรรมการการ
จัดการความรูในองคกร
7.2-1.2
แผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ
7.2-1.3
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2550-2554)
7.2-1.4
สรุปทะเบียนรายการความรูที่ไดรับการบงชี้ความรูประจําป 2553
7.2-2.1
แผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ
7.2-3.1
รายงานสรุ ป ผลการดํ าเนิ น โครงการส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น คณาจารยค ณะครุ ศาสตร
อุตสาหกรรมสูการเปนนักวิจัยมืออาชีพ
7.2-3.2
ใบเสนอของบประมาณโครงการการสอนยุคใหมที่เ นนผูเรียนดวยการพัฒ นาทัก ษะและ
ประสบการณ
7.2-3.3
ใบเสนอของบประมาณโครงการสงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
7.2-3.4
ใบเสนอของบประมาณโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําฐานขอมูลงานวิจัยของนักวิจัย
และวิเคราะหศักยภาพของงานวิจัย
7.2-3.5
ใบเสนอโครงการการพัฒ นาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับ อุดมศึก ษาแหง ชาติคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
7.2-3.6
สรุปผลการประเมินโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพรอมอาจารยและบุคลากร ในการจัดทํา
หลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ TQF
7.2-3.7
สรุปผลการประเมินโครงการอบรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการภายใตฐานสมรรถนะ
7.2-3.8
สรุปผลการประเมินโครงการเสริมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาบุคลากร
7.2-3.9
ภาพบรรยากาศการจัดโครงการอบรมสอนแทรกคุณธรรมจริยธรรม
7.2-3.10
ภาพบรรยากาศการจัดโครงการศิลปศาสตรชี้แนะทางเลือกใหมกอนกาวไปสมัครงาน
7.2-3.11
เอกสารโครงการฝก อบรมเชิง ปฏิบัติก าร “การเขียนโครงการวิ จัยเพื่อของบประมาณ
สนับสนุนงานวิจัย”
7.2-3.12
เอกสารโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “งานวิจัยในชั้นเรียนพัฒนาศักยภาพผูเรียนผูสอน”
7.2-3.13
สรุปผลการประเมินโครงการอบรมพัฒนาความรูศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น
7.2-3.14
สรุปผลการประเมินโครงการอบรมพัฒนาระบบสารบรรณ
7.2-3.15
สรุปผลการดําเนินงานโครงการฝกอบรมปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหมสายวิชาการและสาย
สนับสนุน
7.2-3.16
สรุปผลการดําเนินงานโครงการอบรม เรื่อง การบริหารงานบุคคล
7.2-3.17
สรุปผลการดําเนินงานโครงการสัมมนา เรื่อง ระเบียบสวัสดิการแกบุคลากรมหาวิทยาลัย
7.2-3.18
รายงานผลการดําเนินงานโครงการประชุม สัม มนาและการจัดทําคําเสนองบประมาณ
รายจาย
7.2-3.19
บัน ทึ ก ข อ ความ กองนโยบายและแผน ที่ ศธ 0585.04/27 เรื่ อ งขออนุ มั ติ โ ครงการ
ประชุมสัมมนาและการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานและการบริหารงบประมาณประจําป
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บทที่ 2 สวนสําคัญ
หมายเลข
7.2-3.20
7.2-3.21
7.2-3.22
7.2-3.23
7.2-3.24
7.2-3.25
7.2-3.26
7.2-3.27
7.2-3.28
7.2-3.29
7.2-3.30
7.2-4.1
7.2-4.2
7.2-4.3
7.2-4.4
7.2-4.5
7.2-4.6
7.2-4.7
7.2-4.8
7.2-4.9

รายการเอกสารหลักฐาน
งบประมาณ พ.ศ.2553 ลงวันที่ 15 มกราคม 2553
บันทึกขอความ กองนโยบายและแผน ที่ ศธ 0585.04/110 เรื่อง ขอเชิญประชุมสัมมนาการ
จั ด ทํ า และรายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป
งบประมาณพ.ศ.2553 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2553
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การกําหนดตัวบงชี้คุณภาพและเกณฑมาตรฐานหนวยงาน
สนับสนุน
บันทึกขอความ สํานักคุณภาพการศึกษา ที่ ศธ 0585.23/196 เรื่อง ขออนุมัติโครงการตรวจ
ประเมินกิจกรรม 5ส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2551
รายงานผลการประเมินโครงการอบรมสัม มนาเชิงปฏิบัติก าร "การวิจัยในหนวยงานของ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน"
รายงานผลการประเมินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการออกแบบเว็บไซตโดยใชโปรแกรม
Joomla
รายงานผลการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศหองสมุด
รายงานผลการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชระบบการเรียนการสอน เรื่อง การ
ผลิตสื่อประเภทวีดีทัศน
รายงานผลการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตั้งและบริหารจัดการเครือขาย
รายงานผลการดํ า เนิ น โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการออกแบบและพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารหนวยงาน
รายงานผลการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชระบบ Unified Communication
รายงานผลการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาฐานขอมูล
Print out หนาเว็บไซตโครงการการสอนยุคใหมที่เนนผูเรียนดวยการพัฒนาทักษะและ
ประสบการณ (www.agri.rmutsb.ac.th/agri)
Print out หนาเว็บไซตโครงการสงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
(www.agri.rmutsb.ac.th/agri)
Print out หนาเว็บไซตโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําฐานขอมูลงานวิจัยของนักวิจัย
และวิเคราะหศักยภาพของงานวิจัย (www.agri.rmutsb.ac.th/agri)
Print out หนาเว็บไซตโครงการการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
(www.agri.rmutsb.ac.th/agri)
Print out หนาเว็บ ไซตการจัดการความรูคณะบริห ารธุรกิจ และเทคโนโลยีส ารสนเทศ
(http://bait.rmutsb.ac.th/bait/km/index.php)
Print out หนาเว็บไซตการจัดการความรูคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
(http://www.eng.rmutsb.ac.th)
Print out หน า เว็ บ ไซต เ อกสารประกอบโครงการฝ ก อบรมคณะศิ ล ปศาสตร
(http://www.arts.rmutsb.ac.th/content.php?page=km)
คูมือการใชงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (เอกสารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
บันทึก ขอความ กองกลาง ที่ ศธ.0585.02/ว 1337 เรื่องการจัดทําหนัง สือราชการของ
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บทที่ 2 สวนสําคัญ
หมายเลข
7.2-4.10
7.2-4.11
7.2-4.12
7.2-4.13
7.2-4.14
7.2-4.15
7.2-4.16
7.2-4.17
7.2-4.18
7.2-4.19
7.2-4.20
7.2-4.21
7.2-4.22
7.2-4.23
7.2-4.24
7.2-4.25
7.2-4.26
7.2-4.27
7.2-4.28
7.2-4.29
7.2-4.30
7.2-4.31

รายการเอกสารหลักฐาน
มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 16 กันยายน 2553 (เอกสารกองกลาง)
Print out หนาเว็บไซตขั้นตอนการรับสงหนังสือราชการ
(http://gad.rmutsb.ac.th/2010/book.html)
เอกสารการอบรมเรื่องเสนทางความกาวหนาในอาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย (เอกสาร
กองบริหารงานบุคคล)
Print out หนาเว็บไซตการเผยแพรความรู (KM) กองบริหารงานบุคคล
(http://personnel.rmutsb.ac.th/KM.html)
คูมือการจัดทําแผนและงบประมาณประจําปงบประมาณพ.ศ.2552 (เอกสารกองนโยบาย
และแผน)
คูมือติดตามผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณพ.ศ.2552 (เอกสารกองนโยบาย
และแผน)
แนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติร าชการประจําป
งบประมาณพ.ศ.2553 (เอกสารกองนโยบายและแผน)
คูมือการใชงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (เอกสารกองบริหารงานบุคคล)
คูมือตัวบงชี้และเกณฑก ารประเมินคุณภาพภายในสําหรับ หนวยงานสนับ สนุน (เอกสาร
สํานักคุณภาพการศึกษา)
คูมือมาตรฐาน 5ส (เอกสารสํานักคุณภาพการศึกษา)
คูมือขั้นตอนการทํางานบริการวิชาการ (สถาบันวิจัยและพัฒนา)
ขั้นตอนการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ตางประเทศ (สถาบันวิจัยและพัฒนา)
คูมือการใชงานโปรแกรม ระบบบริหารงานวิจัยแหงชาติแบบ online (สถาบันวิจัยและพัฒนา)
ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการรับจายเงินรับจาง พ.ศ. 2553 (สถาบันวิจัยและพัฒนา)
คูมือการปฏิบัติงาน เรื่องการตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตร (สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน)
องคความรูเรื่องการลงทะเบียนออนไลน สําหรับเจาหนาที่ (สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน)
Print out หนาเว็บไซตเอกสารเผยแพรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(www.register.rmutsb.ac.th)
คูมือการใชสืบคนทรัพยากรสารสนเทศหองสมุด (เอกสารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
คูมือการผลิตสื่อประเภทวีดีทัศน (เอกสารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
คูมือขั้นตอนการตรวจสอบระบบเครือขายและคอมพิวเตอรแมขาย (เอกสารสํานัก วิท ย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
คูมือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศหองสมุด (เอกสารสํานักวิท ยบริก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
คูมือการใชระบบ Unified Communications (เอกสารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
คูมือการสํารองขอมูล (เอกสารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
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หมายเลข
7.2-4.32
7.2-4.33
7.2-5.1
7.2-5.2
7.2-5.3
7.2-5.4
7.2-5.5
7.2-5.6
7.2-5.7
7.2-5.8
7.2-5.9
7.2-5.10
7.2-5.11
7.2-5.12

รายการเอกสารหลักฐาน
ภาพถายมุมจัดการความรู (KM)
Print out ระบบบริหารจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
Print out หนาเว็บไซตการจัดการความรูคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
(http://www.eng.rmutsb.ac.th)
รายชื่อหลักสูตรทั้งหมดที่จัด TQF
คูมือการใชงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
Print out ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คูมื อ การใช ง านสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิก ส (เอกสารสํ า นัก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
Print out ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผลการประเมินความพึงพอใจระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
คูมือตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายในสําหรับหนวยงานสนับสนุน
รายงานการประเมินตนเองประจําการศึก ษา 2553 สํานัก งานอธิก ารบดีม หาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โครงการประชุมสัมมนาและการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานและการบริหารงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553
คูมือการจัดทําแผนและงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2553ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
เกณฑการประเมิน : สกอ.7.3
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ3
1 ขอ
2 ขอ
ขอ

ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ครบ 5 ขอ
มีการ
ดําเนินการ

เกณฑมาตรฐาน

1

มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)

2

มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
โดยอยางนอยตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ
และการเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ
มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด

3
4
5

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : ...-.... ขอ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : ...5....ขอ
เปาหมายของปนี้ : ...5....ขอ
เปาหมายปตอไป : ...5....ขอ







เกณฑประเมิน: ...-...คะแนน
เกณฑประเมิน: ...5...คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน: ...5...คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (information system plan)
มหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยี ร าชมงคลสุ วรรณภู มิ ได จัดทํ าแผนระบบสารสนเทศ (7.3-1.1) ที่
สอดคลองกับแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป 2550 – 2554 ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 วาดวย
การเปนผูนําในการใช ICT เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการ (e-management) (7.3-1.2)
และ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2550 – 2554 ในแผนพัฒนาดานบริหาร
จัดการ: การพัฒนาดานเทคโนโลยีส ารสนเทศและวิท ยบริการ (7.3-1.3, 7.3-1.4) โดยจัดทําคําสัง แตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนระบบสารสนเทศใหมีหนาที่ในการวางแผนออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย (7.3-1.5)
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดดําเนินการจัดวางระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจโดยเปนสารสนเทศที่ใหผูบริหารสามารถใชในการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยไดอยางครบถวน ทั้งดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การเงิน การบริหารจัดการดาน
อื่นๆ รวมทั้งเปนขอมูลเพื่อใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาดังตารางความสัมพันธ (7.3-2.1) อาทิ
เชน
2.1 ระบบทะเบียนและประมวลผล เปนระบบที่ใชในงานประกันคุณภาพดานการจัดการเรียน
การสอน เชน หลักสูตร การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา ระบบกลไกการจัดการ
เรียนการสอน เปนตน
2.2 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เปนระบบที่ใชในงานประกันคุณภาพดานการบริหารจัดการ
บุคลากร เชน อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก อาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ การประเมินผล
การปฏิบัติราชการรายบุคคลเพื่อใชในการปรับขึ้นเงินเดือน เปนตน
2.3 ระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสืบคน ระบบที่ใชในงานประกันคุณภาพดานงานวิจัย
เชน ระบบกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค เปนตน
2.4 ระบบงบประมาณ ระบบที่ใชในงานประกันคุณภาพดานการเงิน เชน การเงินและงบประมาณ
เปนตน (7.3-2.2 ถึง 7.3-2.3)
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดทําการประเมินความพึง พอใจของผูใชร ะบบ
สารสนเทศ ปการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยกําหนดวัตถุประสงคการประเมินและกลุมเปาหมายไวอยางชัดเจน
ปรากฏผลการประเมินดังนี้
3.1 เว็บไซต มหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจรอยละ 77.80
3.2 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส มีความพึงพอใจรอยละ 76.40
3.3 ระบบ จดหมายอิเล็กทรอนิกส (Webmail) มีความพึงพอใจรอยละ 77.00
3.4 ระบบแจงซอมออนไลน มีความพึงพอใจรอยละ 78.60
3.5 ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ (FIS) มีความพึงพอใจรอยละ 76.60
3.6 ระบบบริหารจัดการความรู (KMS) มีความพึงพอใจรอยละ 78.60
3.7 ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสืบคน มีความพึงพอใจรอยละ 78.00
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3.8 ระบบงานทะเบียนนักศึกษา มีความพึงพอใจรอยละ 77.80
จากผลการประเมินพบวา ทุกระบบมีผลการประเมินความพึงพอใจอยูในเกณฑพึงพอใจมาก แต
จากการปฏิบัติงานจริงงานบริการสารสนเทศพบวามีการแจงความขัดของของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
จากเจาหนาที่สารบรรณประจําหนวยงานบอยครั้ง จึงเห็นควรใหทําการปรับปรุงแกไขและพัฒนาอยางเรงดวน
อีกทั้งยังเห็นควรใหปรับปรุง เว็บไซตมหาวิทยาลัยเพื่อใหมีรูปลักษณที่สวยงามทันสมัยและมีความเปนสากล
มากยิ่งขึ้น (7.3-3.1)
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดมีการนําผลประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ
มาทําการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ไดแก ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
และเว็บไซตมหาวิทยาลัย โดยนําเสนอเขาวาระการประชุมของงานบริการสารสนเทศจํานวน 3 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 20 เมษายน 2554 แจงผลการประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศวา
อยูในระดับความพึงพอใจมาก และกําหนด ระบบที่ตองทําการพัฒนาปรับปรุงแกไข ไดแก ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส และ เว็บไซตมหาวิทยาลัย เนื่องจากพบวาในการปฏิบัติ งานบริการสารสนเทศพบวามีการแจง
ความขัดของของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสจากเจาหนาที่สารบรรณประจําหนวยงานบอยครั้ง จึงเห็นควร
ใหทําการปรับปรุงแกไขและพัฒนาอยางเรงดวนอีกทั้งยังเห็นควรใหปรับปรุง เว็บไซตมหาวิทยาลัยเพื่อใหม ี
รูปลักษณที่สวยงามทันสมัยและมีความเปนสากลมากยิ่งขึ้น (7.3-4.1)
ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ประชุมชี้แจงการทํางานและติดตามความกาวหนาใน
การปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส และ เว็บไซตมหาวิทยาลัย (7.3-4.2)
ครั้ง ที่ 3/2554 วันที่ 20 มิถุนายน 2554 ประชุม เพื่อติดตามความกาวหนาในการปรับ ปรุง
เว็บไซตมหาวิทยาลัย (7.3-4.3)
5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการจัดสงขอมูลผานระบบเครือขายของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึก ษา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึก ษากําหนด ไดแก การแตง ตั้ง
ผูรับผิดชอบในการจัดทําฐานขอมูล (7.3-5.1) การรายงานฐานขอมูลทั้ง 5 ไดแก ฐานขอมูลนักศึกษา ฐานขอมูล
บุ ค ลากร ฐานข อ มู ล หลั ก สู ต ร ฐานข อ มู ล การเงิ น ฐานข อ มู ล ภาวะการมี ง านทํ า ผ า นเว็ บ ไซต
www.data.mua.go.th และ www.job.mua.go.th (แตเนื่องจากระบบบันทึกขอมูลเกิดความขัดของจึงทํา
การสงขอมูลทาง e-mail แทน) (7.3-5.2), ระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ผานระบบ CHE QA online (7.3-5.3)
จุดแข็ง :
1. การพัฒนาและใชงานระบบสารสนเทศเปนไปอยางตอเนื่อง
2. ผูบริหารมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
แนวทางเสริมจุดแข็ง :
1. พัฒนาระบบสารสนเทศใหครอบคลุมการทํางานทางดานการบริหารจัดการ
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จุดออน :
1. จํานวนระบบสารสนเทศไมสอดคลองกับจํานวนทรัพยากรเครื่องแมขาย
2. การพัฒนาระบบเปนการวาจางบริษัทดําเนินการ เจาหนาที่ยังไมชํานาญในการพัฒนาโปรแกรม
แนวทางปรับปรุงจุดออน :
1. จัดหาทรัพยากรเครื่องแมขายใหสอดรับกับจํานวนระบบสารสนเทศที่เพิ่มมากขึ้น
2. พัฒนาเจาหนาที่ใหมีความชํานาญในการพัฒนาโปรแกร
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
7.3-1.1
แผนระบบสารสนเทศ
7.3-1.2
แผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.3-1.3
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5ป พ.ศ. 2550 - 2554
7.3-1.4
แผนที่ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
7.3-1.5
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนระบบสารสนเทศ
7.3-2.1
ตารางแสดงความสัมพันธระหวางระบบสารสนเทศและงานประกันคุณภาพ
7.3-2.2
ระบบสารสนเทศที่สัมพันธกับงานประกันคุณภาพ
7.3-2.3
ฐานขอมูลของระบบสารสนเทศ
7.3-3.1
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบผานเว็บไซต
7.3-4.1
รายงานผลการประชุมงานบริการสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 20 เมษายน 2554
7.3-4.2
รายงานผลการประชุมงานบริการสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 30 พฤษภาคม 2554
7.3-4.3
รายงานผลการประชุมงานบริการสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 20 มิถุนายน 2554
7.3-5.1
รายชื่อคณะทํางานผูรับผิดชอบการจัดทําฐานขอมูล
7.3-5.2
การรายงานฐานขอมูลแกคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7.3-5.3
ฐานขอมูล CHE QA online
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ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ
มีการ
ดําเนินการ

ขอ

เกณฑมาตรฐาน

1

มีก ารแตง ตั้ง คณะกรรมการหรือคณะทํางานบริห ารความเสี่ยง โดยมีผูบ ริห าร
ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการ
หรือคณะทํางาน
มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3
ดาน ตามบริบทของสถาบัน ตัวอยางเชน
1) ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานที)่
2) ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน
3) ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน
5) ความเสี่ยงดานบุคลากรและและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล
6) ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
7) ความเสี่ยงอื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน
มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลํากับความเสี่ยงที่ได
จากการวิเคราะหในขอ 2
มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผน

2

3
4
5

มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานสภาสถาบันเพื่อ
พิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง

6

มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผน
หรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : - ขอ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 4 ขอ
เปาหมายของปนี้ : 6 ขอ
เปาหมายปตอไป : 6 ขอ








เกณฑประเมิน : - คะแนน
เกณฑประเมิน : 3 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิทยาลัยฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 588/2552 (7.4-1.1) ประกอบดวยอธิการบดี เปนประธาน รองอธิการบดี
ผูชวย
อธิการบดี คณบดีทุกคณะ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผูอํานวยการสํานัก สง เสริม วิชาการและงานทะเบียน ผูอํานวยการสํานัก งานอธิก ารบดี เปน
กรรมการ และผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน เปนกรรมการและเลขานุการ โดยคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง มีหนาที่ดังนี้
1.1 กําหนดนโยบายและแนวทางในการดําเนินการบริห ารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ใหครอบคลุมความเสี่ยงในการบริหารสถาบันอุดมศึกษา 4 ดานคือ (1) ความ
เสี่ยงดานกลยุทธ (2) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (3) ความเสี่ยงดานการเงิน (4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ
1.2 วิเคราะห ระบุปจจัยเสี่ยงและลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง
1.3 กําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2553 มีมติ
มอบใหคณะและหนวยงานสายสนับ สนุนไปดํา เนินการวิเ คราะหความเสี่ย งของหนวยงาน และใหนําส ง
สํานักงานตรวจสอบภายใน ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 รายละเอียดดัง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2553 (7.4-2.1)
คณะกรรมการบริห ารความเสี่ยง นําขอมูลความเสี่ยงจากคณะและหนวยงานสายสนับ สนุนที่มี
ผลกระทบตอการบริหารงานของมหาวิทยาลัย มาดําเนินการวิเคราะห ระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิด
ความเสี่ยง โดยผลการวิเคราะหครอบคลุมความเสี่ยง 4 ดาน คือ (1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ (2) ความเสี่ยงดาน
การปฏิบัติงาน (3) ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ (4) ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน
งบประมาณ เทคโนโลยีสารสนเทศ) รายละเอียดดังแบบสรุปผลการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง ประจําป
การศึกษา 2553 (7.4-2.2)
3. คณะกรรมการบริหาร นํารายละเอียดผลการวิเคราะหความเสี่ยงตามขอ 2 มาดําเนินการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง โดยใชหลักการประเมินความเสี่ยงเชิงตัวเลข กําหนดคะแนนประเมิน
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง เปนระดับคะแนน 1 – 5 และทําการจัดเรียงลําดับ
คะแนนผลการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงในแตละดาน ดังแสดงในแบบสรุปผลการวิเคราะห
และประเมินความเสี่ยงประจําปการศึกษา 2553 (7.4-2.2)
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นําประเด็นความเสี่ยงที่มีคะแนนประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงระดับสูงขึ้นไป (คะแนนประเมิน 12 คะแนนขึ้นไป) มาจัดทําจัดแผนบริหารความเสี่ยงประจําป
การศึกษา 2553 (7.4-4.1) ประกอบดวย
4.1 ความเสี่ยงดานกลยุทธ
4 เรื่อง
4.2 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน
3 เรื่อง
4.3 ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎระเบียบ และขอบังคับ 2 เรื่อง
4.4 ความเสี่ยงดานทรัพยากร
1 เรื่อง
ทั้งนี้ในแผนบริหารความเสี่ยงไดกําหนดมาตรการ การดําเนินงานเพื่อลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงที่จะ
สงผลกระทบตอวัตถุประสงคการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจําปการศึกษา
2553 ไดรับการอนุมัติจากอธิการบดี และใหหนวยงานที่รับผิดชอบตามที่ระบุไวในแผนบริหารความเสี่ยงนําไป
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ดํา เนิ นการตามมาตรการที่ กํ า หนด โดยคณะกรรมการบริห ารความเสี่ย งไดติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งาน
รายละเอียดดังรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปการศึกษา 2553 (7.4-4.2)
จุดแข็ง :
1. ผูบริหารและบุลากรของหนวยงาน มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ สามารถระบุปจจัยเสี่ยง
ที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของหนวยงาน
แนวทางเสริมจุดแข็ง :
1. เสริมความรูดานกระบวนการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ใหกับหัวหนาหนวยงานและบุคลากรใน
หนวยงาน เพื่อใหการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงมีความสมบูรณมากขึ้น
จุดออน :
1. การดําเนินงานระบบบริหารความเสี่ยง ไมไดรายงานผลการดําเนินงานตอสภามหาวิทยาลัย
แนวทางปรับปรุงจุดออน :
1. ดําเนินการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานสภา
มหาวิทยาลัยใหทันตามกําหนดเวลา
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
7.4-1.1
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
7.4-2.1
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2553
7.4-2.2
แบบสรุปผลการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง ประจําปการศึกษา 2553
7.4-4.1
แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปการศึกษา 2553
7.4-4.2
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปการศึกษา 2553
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องคประกอบที่ 8 การเงินและการงบประมาณ
(การคิดรอบป : ใชปงบประมาณสําหรับทุกตัวบงชี้ขององคประกอบที่ 8)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ
4 หรือ 5 ขอ
6 ขอ
เกณฑมาตรฐาน :
ขอ
1
2
3
4

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ
มีการ
ดําเนินการ

เกณฑมาตรฐาน
มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน
มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวาง
แผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการ
พัฒนาสถาบันและบุคลากร
มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยาง
นอยปละ 2 ครั้ง






5

มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะ
ทางการและความมั่นคงของสถาบันอยางตอเนื่อง



6

มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินให
เปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด



ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูล
จากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ



7

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 7 ขอ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 7 ขอ
เปาหมายของปนี้ : 7 ขอ
เปาหมายปตอไป : 7 ขอ

เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิทยาลัยมีแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยฯ 5 ป (2552 - 2556) ที่นําเสนอสภาอนุมัติ
เปนแผนที่ระบุที่มาของงบประมาณ และจําแนกงบประมาณ ทั้งเงินรายไดและเงินงบประมาณทั้งภายในและ
ภายนอก ที่การวิเคราะห SWOT เปนแผนที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยที่สามารถผลักดันแผน
กลยุทธของมหาวิทยาลัยใหสามารถดําเนินการไดบรรลุผล (1.1-2.2 และ 1.1-2.3)
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยาง
มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได (8.1-2.1)
3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและ
บุคลากร (8.1-3.1-R01 และ8.1-3.2 )
4. มหาวิทยาลัยมีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ เปนประจําทุกเดือนและรายงานตอ
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลับ ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกและ
ผูบริหารของมหาวิทยาลัย และสามารถนํารายงานทางการเงินเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเปนประจําทุกเดื อน
(8.1-4.1-R01 ถึง 8.1-4.2)
5. กองคลัง มหาวิทยาลัย ไดจําทํารายงานสรุปขอมูลทางการเงินในรูปแบบของ Powerpoint เพื่อ
รายงานตอคณะกรรมการบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย และนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเปนประจําทุก
เดือน เพื่อที่มหาวิทยาลัยสามารถนําขอมูลไปใชในการวิ เคราะหรายไดและคาใชจาย และวิเคราะหสถานะ
ทางการและความมั่นคงของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง (8.1-5.1 ถึง 8.1-5.3)
6. มหาวิทยาลัยมีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด (8.1-6.1 ถึง 8.1-6.3)
7. ผูบริหารระดับ สูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมายโดยมีการตั้งคณะกรรมการ
เรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณ ทําหนาที่ติดตามและเรงรัดการใชจายเงินใหเปนไปตามเปาหมายของ
มหาวิทยาลัย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ (8.1-7.1 ถึง 8.17.5)
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รายการหลักฐาน
1.1-2.2
1.1-2.3
8.1-2.1
8.1-3.1
8.1-3.2
8.1-4.1
8.1-4.2
8.1-5.1
8.1-5.2
8.1-5.3
8.1-6.1
8.1-6.2
8.1-6.3
8.1-7.1
8.1-7.2
8.1-7.3
8.1-7.4
8.1-7.5

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552-2555
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
แผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายเงินประจําปงบประมาณ 2553
ใบจัดสรรเงินงบประมาณป 2553
ใบจัดสรรเงินผลประโยชนป 2553
รายงานงบการเงินรายเดือน ประจําปงบประมาณ 2553
รายงานงบการเงินรายไตรมาส ประจําปงบประมาณ 2553
รายงานสถานะการเงินและวิเคราะหงบการเงิน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสิน
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รายงานการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการบริหารการเงินและ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบริหารการเงินและทรัพยสิน
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
และรายงานการประชุม
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ 4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
7 หรือ 8 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
9 ขอ

ขอ

เกณฑมาตรฐาน

1

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
พันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน
มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน
มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย
1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ
2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูล
ครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online
และ
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมี
การพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้

2
3
4

5
6
7

มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9
องคประกอบคุณภาพ
มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา
ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน

8

มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึก ษาระหวางสถาบัน
และมีกิจกรรมรวมกัน

9

มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น
และเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน
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ผลการประเมินตนเองปที่แลว : - ขอ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 8 ขอ
เปาหมายของปนี้ : 7 ขอ

เกณฑประเมิน : - คะแนน
เกณฑประเมิน : 4 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 4 คะแนน

เปาหมายปตอไป : 8 ขอ
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิทยาลัยกําหนดใหแตละหนวยงานดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใตกรอบและแนว
ทางการดําเนินงานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ดังโครงสรางการแบงสวนราชการของ
มหาวิทยาลัยที่กําหนดใหมีหนวยงานดูแลการประกันคุณภาพการศึกษา (9.1-1.1)
มีก ารจัดทําคูมือการประกันคุณ ภาพการศึก ษาของมหาวิท ยาลั ยสําหรับ คณะวิชาและหนวยงาน
เทียบเทา (9.1-1.2) ที่ประกอบดวยตัวบงชี้และเกณฑการประเมินตามคูมือการประกั นคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึ ก ษา ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2553 และคู มื อ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม
ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554 และตัวบงชี้อัตลักษณของหาวิทยาลัย และจัดทําคูมือตัวบงชี้
และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สําหรับหนวยงานสนับสนุน (9.1-1.3) โดยกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการ
ประเมินที่ส อดคลองกับ ภารกิจหลัก ของแตละหนวยงานเพื่อใหมั่นใจวามหาวิทยาลัยมีร ะบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพในทุกหนวยงานที่เกี่ยวของกับคุณภาพการจัดการศึกษา รวมทั้งจัดทําคูมือมาตรฐาน 5 ส (9.11.4) ที่เปนกิจกรรมพื้นฐานนําไปสูการปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินงาน โดย
เผยแพรผานเว็บไซตของสํานักคุณภาพการศึกษา (http://qa.rmutsb.ac.th/)
มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ตามคําสั่งแตงตั้งที่ 586/2553 (9.1-1.5) เปน
ผูขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
คําสั่งแตงตั้งที่ 587/2553 (9.1-1.6) และมีการจัดทําปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา (9.1-1.7) แจงทุกป
การศึกษา และมีการดําเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามผลการดําเนินการอยางตอเนื่อง ดังสรุปผล
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
(9.1-1.8)
มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังเอกสารแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2554 สําหรับงบประมาณที่ไดรับจัดสรร (9.1-1.9) และมีการดําเนินการตามโครงการ/
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังสรุปผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2554
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (9.1-1.10)
2. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา (9.1-2.1) ดังนโยบายคุณภาพใน
แผนการประกันคุณภาพการศึกษาที่ไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 21 มกราคม 2554 (9.1-2.2) และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554
วันที่ 3 กุมภาพันธ 2554 (9.1-2.3) และ ไวชัดเจน และใหบุคลากรของหนวยงานและผูมีสวนไดเสียทราบ ทั้ง
ในเว็บไซดสํานักคุณภาพการศึกษา (9.1-2.4) และจัดสงในรูปเอกสารใหหนวยงานภายใน (9.1-2.5)
3. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดตัวบงชี้อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมจํานวน 3 ตัวบงชี้ ไดแก 1)
มุง เนนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands on) 2) มุง เนนการเรียนการสอนในสาขาวิชาตางๆ โดยใช
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนฐาน (Technology-based Teaching and Training) และ 3) มุงเนนการผลิต
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หรือมีความเปนมืออาชีพ ซึ่งประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ รูจริง
มีทักษะความชํานาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ (Professional-Oriented) (9.1-3.1) และไดรับการพิจารณา
เห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2554 วันที่ 3 กุมภาพันธ 2554 (9.1-3.2)
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4. มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพที่กําหนดไวในคูมือประกันคุณภาพ
การศึกษา ของมหาวิทยาลัย โดยมีการกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน เพื่อใชในการควบคุมคุณภาพ ใน
ทุกระดับ ตั้งแตระดับ สาขาวิชา ระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา และระดับสถาบัน ดัง KPI-MAPPING
ประจําปการศึกษา 2553 (9.1-4.1) และกําหนดใหมีการติดตามผลการดําเนินในระดับคณะวิชา/หนวยงาน
เที ยบเทา ในรอบ 9 เดือ น ตามคํ า สั่ง ที่ 184/2554 วั นที่ 21 มีน าคม 2554 (9.1-4.2) เรื่ อ ง แตง ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา และรายงานผลการ
ประเมิน ตอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึ กษา
ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 21 เมษายน 2554 (9.1-4.3) และเสนอตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2554
วันที่ 6 มิถุนายน 2554 (9.1-4.4)
มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (9.1-4.5) มีหนาที่
รับผิดชอบในการรวบรวมขอมูล วิเ คราะหผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการ
ประเมินตนเอง และในการจัดทําแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ไดกําหนดคาเปาหมาย
ตามตัวบงชี้ และผูรับผิดชอบรายตัวบงชี้ (9.1-4.6) โดยกําหนดรหัสผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานผลผาน
ระบบ CHE QA online (9.1-4.7) และรายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2552 บนระบบ CHE
QA online (9.1-4.8)
ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาคุณภาพการศึกษาในรอบปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัย
ไดรับ การประเมินคุณภาพการศึก ษาภายใน (9.1-4.9) และไดนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจาก
กรรมการมาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (9.1-4.10) ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และ
เสนอตอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 วันที่ 21 มกราคม 2554 (9.14.11) และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 3 กุมภาพันธ 2554 (9.1-4.12) เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพสอดคลองตามเกณฑการประเมินคุณภาพของ สกอ. และ สมศ.
5. มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ ซึ่งสงผลใหเกิดการพัฒนาคุณภาพตามตัวบงชี้
และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังสรุปผลการประเมินคุณภาพเปรียบเทียบ 3 ป (ปการศึกษา
2550 – 2552) ที่เสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2553 วันที่ 28 ตุลาคม 2553 (9.1-5.1) อาทิ
เชน ผลการพัฒนาอาจารย มีการเพิ่มขึ้นของคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ 3 ป (ปการศึกษา 2550 – 2552)
(9.1-5.2) และไดนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปก ารศึกษา 2552 ขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจประเมิน และขอเสนอแนะจากผูบ ริห ารและสภาพมหาวิท ยาลัยมาทําการวิเ คราะห
สภาพแวดลอม (SWOT Analysis) กําหนดแนวทางในการพัฒ นา (TOWS matrix) และจัดทําแผนงาน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย (9.1-5.3)
6. มหาวิทยาลัยจัดใหมีระบบสารสนเทศสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทุก
องคประกอบคุณภาพ (9.1-6.1) และ (9.1-6.2) ดังนี้
6.1 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล(HR-MIS)
6.2 ระบบทะเบียนนักศึกษา และระบบอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ
6.3 ระบบบริหารจัดการความรู( KMS)
6.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย
6.5 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
6.6 ระบบสารสนเทศทั่วไป
6.7 ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
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นอกจากนี้ การรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยไดรายงานผลการประเมินตนเอง บนระบบ
CHE QA Online และเผยแพรผลการประเมินตนเอง และผลการตรวจประเมิน ในเว็บไซดของมหาวิทยาลัย
7. มหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสีย ไดแก บุคลากร อาจารย นัก ศึกษา ผูใชบัณฑิต และ
ผูใชบริการ มีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในฐานะผูกําหนดแนวทางในการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามคําสั่งแตงตั้งที่ 586/2553 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (9.1-7.1) และ
คําสั่งแตงตั้งที่ 587/2553 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (9.1-7.2) แตงตั้ง
นายกองคการนักศึกษา อุปนายกสโมสรนักศึกษา และผูแทนอาจารยจากคณะตาง ๆ เขารวมเปนกรรมการ
และในฐานะผูใหขอมูลยอนกลับ ไดแก การใหขอเสนอแนะเพื่อใชในการปรับปรุง การใหบริการ เชน การ
ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน (9.1-7.3) การประเมินความพึง พอใจของการใหบ ริก าร ของ
หนวยงานตาง ๆ (9.1-7.4-R23) และการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (9.1-7.5) รวมทั้งสงเสริมให
นัก ศึก ษาเข ารวมกิจ กรรมการประกันคุณภาพการศึก ษาทั้ง ภายในและภายนอกมหาวิท ยาลัย (9.1-7.6)
นอกจากนี้ยังแตง ตั้งคณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ใหมีสวนรวมในการประเมินผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ตามคําสั่งที่ 184/2554 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา ประจําปการศึกษา 2553 รอบ 9 เดือน (9.1-7.7)
8. มหาวิทยาลัยมีเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา 2 เครือขาย ไดแก
1) เครือขายความรวมมือดานการประกันคุณภาพการศึกษา (9.1-8.1) ประกอบดวย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟก และมหาวิทยาลัยอิสเทิรนเอเชีย
2) เครือขายความรวมมือทางวิชาการดานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล 3 แหง (9.1-8.2) ประกอบดวย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ในปการศึกษา 2553 มีกิจกรรมรวมกันระหวางเครือขาย ดังนี้
8.1 โครงการอบรม การใหความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 (9.1-8.3)
8.2 โครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ระหวางวันที่ 10 – 13 กุมภาพันธ 2554 (9.1-8.4) มีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการใหความรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 2 กิจกรรม คือ 1) การบรรยายพิเศษเรื่องตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน พ.ศ. 2553 และ 2) เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ปจจัยแหงความสําเร็จของการดําเนินประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
9. ไมมีการดําเนินการในปการศึกษา 2553
จุดแข็ง :
4. มหาวิ ท ยาลั ย มี ร ะบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพกาพการศึ ก ษาภายในที่ เ หมาะสมต อ
สภาพแวดลอมทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
5. ผูบ ริ ห ารและบุค ลากรของมหาวิท ยาลัย ตระหนั ก และใหความสําคั ญ ต อการประกั นคุณ ภาพ
การศึกษา
6. มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาครบถวน
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แนวทางเสริมจุดแข็ง :
1. ใหค วามรูและความเขาใจในเรื่อ งระบบการประกั นคุณ ภาพการศึก ษา และแนวทางในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากรอยางตอเนื่อง
2. สนับสนุนทรัพยากร ทั้งดานเวลา งบประมาณ และอัตรากําลังในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ให
ขอมูลสนับสนุนดานการประกันคุณภาพการศึกษา อยางตอเนื่อง
จุดออน :
1. มหาวิทยาลัยยัง ไมมีแนวปฏิบัติที่ดีห รืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึก ษาที่ห นวยงาน
พัฒนาขึ้นเอง
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษายังมีไมมาก
แนวทางปรับปรุงจุดออน :
1. ใหการสนับสนุนบุคลากรใหมีการพัฒนา/สรางแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
2. ใหการสนับสนุนบุคลกรและนักศึกษามีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง และขยายชองทาง/กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหหลากหลาย โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
9.1-1.1
9.1-1.2
9.1-1.3
9.1-1.4
9.1-1.5
9.1-1.6
9.1-1.7
9.1-1.8
9.1-1.9
9.1-1.10
9.1-2.1
9.1-2.2
9.1-2.3

รายการเอกสารหลักฐาน

โครงสรางการแบงสวนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คูมือตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
คูมือมาตรฐาน 5 ส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คําสั่งที่ 586/2553 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2553 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คําสั่งที่ 587/2553 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2553 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 (ปงบประมาณ 2554)
สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 – 3
เอกสารแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2554 จากงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
สรุปผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2554 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
แผนการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา
2553 หนาที่ 2 – 4
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2554 ลงวันที่ 21 มกราคม 2554 วาระที่ 4.2
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2554 วาระที่ 4.1.2
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9.1-2.4

เว็บไซดสํานักคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
http://qa.rmutsb.ac.th/
บันทึกขอความ ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 เรื่อง มอบเอกสาร สํานักคุณภาพการศึกษา มอบแผนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินอัตลักษณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2554 วาระที่ 4.1.2
KPI-MAPPING ประจําปการศึกษา 2553 ในแผนการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา 2553 หนา 43 – 46
คําสั่งที่ 184/2554 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2554 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภาพ
การศึกษาภายในประจําปการศึกษา 2553 ระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา รอบ 9 เดือน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2554 ลงวันที่ 21 เมษายน 2554 วาระที่ 4.2
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที6่ /2554 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2554 วาระที่ 4.1.3
คําสั่งที่ 587/2553 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2553 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เปาหมายตัวบงชี้คุณภาพระดับสถาบัน ในแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา 2553 หนา 30 – 37
หนังสือขออนุมัติอบรมผูปฏิบัติงานประกัน ระบบ CHE QA Online 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.
2554 และ 19 ส.ค. 2554 เพื่อทํารายงานการประเมินตนเองบรนระบบ CHE QA Online โดย
กําหนดรหัสผูรับผิดชอบ
การรายงานการประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online ในปการศึกษา 2552 ใน
www.cheqa.mua.go.th
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา 2552
แผนงานงาน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา 2553 หนา 14 – 26
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 21 มกราคม 2554 วาระที่ 4.2
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 3 กุมภาพันธ 2554 วาระที่ 4.1.2
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2553 วันที่ 28 ตุลาคม 2553 วาระที่ 1.2.8
สรุปการเพิ่มขึ้นของคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ 3 ป (ปการศึกษา 2550 – 2552)
แผนงานงาน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา 2553 หนา 6 - 26
เว็บไซดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ http://www.rmutsb.ac.th/2011/home/
เว็บไซดสํานักคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
http://qa.rmutsb.ac.th/
คําสั่งที่ 586/2553 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2553 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คําสั่งที่ 587/2553 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2553 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

9.1-2.5
9.1-3.1
9.1-3.2
9.1-4.1
9.1-4.2
9.1-4.3
9.1-4.4
9.1-4.5
9.1-4.6
9.1-4.7
9.1-4.8
9.1-4.9
9.1-4.10
9.1-4.11
9.1-4.12
9.1-5.1
9.1-5.2
9.1-5.3
9.1-6.1
9.1-6.2
9.1-7.1
9.1-7.2
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รายการเอกสารหลักฐาน

9.1-7.3

เว็บไซดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระบบทะเบียนนักศึกษา
http://reg.rmutsb.ac.th/rmutsb/ ใหนักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาทุก
ภาคการศึกษา
บันทึกขอความจากกองกลาง วันที่ 23 มิถุนายน 2554 ถึงผูชวยอธิการบดีดานวิชาการ เรื่อง ขอสง
วาระตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ที่เขาประชุมหัวหนาหนวยงานในสังกัด
สํานักงานอธิการบดี
รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต และความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553
หนังสือจากมหาวิทยาลัยรังสิต ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 เรื่อง สรุปโครงการอบรม การให
ความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 27
เมษายน 2554
คําสัง่ ที่ 184/2554 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2554 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภาพ
การศึกษาภายในประจําปการศึกษา 2553 ระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา รอบ 9 เดือน
ลงนามความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย 4 มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 29 มีนาคม 2554
ลงนามความรวมมือทางวิชาการดานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล 3 แหง ลงวันที่ มิถุนายน 2553
หนังสือจากมหาวิทยาลัยรังสิต ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 เรื่อง สรุปโครงการอบรม การให
ความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 27
เมษายน 2554
รายงานผลการดําเนินการโครงการเครือขายการจัดการความรู ระหวางวันที่ 10 – 13 กุมภาพันธ
2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

9.1-7.4
9.1-7.5
9.1-7.6
9.1-7.7
9.1-8.1
9.1-8.2
9.1-8.3
9.1-8.4
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้ของ สมศ.
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
1. ดานคุณภาพบัณฑิต
2. ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
3. ดานการบริการวิชาการแกงสังคม
4. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
6. ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
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กลุมตัวบงชื้พื้นฐาน : ดานคุณภาพบัณฑิต
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
เกณฑการประเมิน สมศ.
ใชบัญญัติไตรยางสเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน
สูตรการคํานวณ:
1. คํานวณคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
= จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป x 100
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได
= รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป x 5
รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
หมายเหตุ
1. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา ที่มีงาน
ทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา ภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่
สําเร็จการศึกษา
2. ผูสําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาใหนับเฉพาะ
ผูที่เปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษา
3. ไมนับรวมบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได
ประจําอยูแลว และผูที่ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ผูเกณฑทหาร ผูบวชพระ
(หักออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร)
4. บัณฑิตผูตอบแบบสํารวจอยางนอยรอยละ 80 ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : รอยละ 67.778
เปาหมายของปนี้ : รอยละ 75
เปาหมายปตอไป : รอยละ 75

เกณฑประเมิน : 3.389 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 3.75 คะแนน
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ตารางแสดงขอมูลบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป จําแนก
ตามคณะ/สาขาวิชา

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
จํานวนผูตอบแบบสํารวจ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ
จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา
จํานวนวณบัณฑิตที่ศึกษาตอ เกณฑทหาร บวชพระ
เงินเดือนหรือรายไดตอเดือนโดยเฉลี่ย
รอยละของบัณฑิตที่ไดทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

สําเร็จการศึกษา
ปการศึกษา 2552
2,319
2,301
1,644
84
141
121
10,966
67.778

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป x 100
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด

แปลงคารอยละเปนคะแนน

3.389

รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป x 5
รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
= 1,382 x 100
= 67.778
2,039
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได
= 67.778 x 5
= 3.389
100
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จุดแข็ง :
1. บัณฑิตตอบแบบสอบถามครบทุกคน
2. บัณฑิตสวนใหญไดรับเงินเดือนสูงกวาเกณฑที่กําหนด
แนวทางเสริมจุดแข็ง : จุดออน :
1. บัณฑิตที่จบการศึกษาและมีงานทําไมตรงสาขาเปนจํานวนมาก
แนวทางปรับปรุงจุดออน :
1. จัดทําเว็บเพจแนะนําอาชีพ
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
1-1.1-06 รายงานการประชุมการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต มทรส. ปการศึกษา 2552
1-1.2-06 แบบสอบถามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต มทรส. ปการศึกษา 2552
1-1.3-06 รายงานผลการวิเคราะหขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต มทรส. ปการศึกษา 2552
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กลุมตัวบงชื้พื้นฐาน : ดานคุณภาพบัณฑิต
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
เกณฑการประเมิน สมศ.
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
สูตรการคํานวณ:
1. คํานวณคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต
= ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด
2. แปลงคา คาเฉลี่ยที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได
=
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต
x5
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
หมายเหตุ
1. คุณภาพบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ ตองครอบคลุม
อยางนอย 5 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะ
ทางปญญา 4) ดานทักทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
และ 5) ดานทักษะการวิเ คราะหเ ชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเ ทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช
ผลการประเมินตนเองปที่แลว: คาเฉลี่ย ผลการประเมินตนเองครั้งนี้: คาเฉลี่ย 0
เปาหมายของปนี้ : คาเฉลี่ย 4.00
เปาหมายปตอไป : คาเฉลี่ย -

เกณฑประเมิน : - คะแนน
เกณฑประเมิน : 0 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : - คะแนน
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ตารางแสดงขอมูลผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
ปการศึกษา
2553
จํานวน

คาเฉลี่ย

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
คํานวณคาเฉลี่ยประเมิน
บัณฑิต

ปการศึกษา
2554
จํานวน

คาเฉลี่ย

ปการศึกษา
2555
จํานวน

คาเฉลี่ย

รวม
จํานวน

คาเฉลี่ย

-

-

ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด

แปลงคาเฉลี่ยเปนคะแนน

-

-

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต
x5
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553) ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให
ความเห็นชอบหลักสูตรดังกลาว เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2554 ซึ่งมีกําหนดเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ป
การศึกษา 2554 (02-01)
จุดแข็ง :
มหาวิทยาลัยดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติอยางตอเนื่อง
แนวทางเสริมจุดแข็ง :
ควรจัดโครงการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับ การประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อใหหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทุกระดับคุณวุฒิมีผลการ
ดําเนินงานที่บรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีจึงจะไดรับการเผยแพรหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
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จุดออน :
มหาวิท ยาลัยยั ง ไมไดเ ปดสอนหลั ก สูตร TQF ทําให ก ารประเมิน คุณภาพของบั ณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติยังไมเปนรูปธรรม
แนวทางปรับปรุงจุดออน :
ควรมีมาตรการเรงรัดใหการจัดทําหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลง และยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการเตรียมตัวเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
02-01
หนังสือ ที่ ศธ 0506 (2)/2368
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กลุมตัวบงชืพ้ ื้นฐาน : ดานคุณภาพบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ สมศ.ที่ 3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
เกณฑการประเมิน สมศ.
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 50 เทากับ 5 คะแนนทุกกลุมสาขาวิชา
สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณรอยละของคาถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท
= ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท x 100
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

= 11.5 x 100
113

= 10.17
2. แปลงคารอยละของคาถวงน้ําหนัก ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได
= รอยละของคาถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท x 5
รอยละของคาถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
= 10.17 x 5

25
= 2.03
เกณฑการประเมิน :
กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ ดังนี้
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.125 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติที่มี

0.25

0.50
0.75

1.00

กองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวย ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณ
วุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากนอกสถาบันเจาภาพ
อยางนอยร อยละ 25 และมีผูป ระเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้ น จากนอกสถาบันของเจาของ
บทความ
บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล
TIC หรือ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย
หรื อผู ท รงคุ ณวุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาเอก หรื อผู ท รงคุ ณวุ ฒิ ที่ มี ผ ลงานเป นที่ ย อมรั บ ในสาขาวิ ช านั้ น ๆ จาก
ตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากตางประเทศ
บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในบัญชีรายชื่ อ
วารสารระดับชาติที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรใน Website ของสํานักงานฯ
บทความจากผลงานวิ จัย ที่ไ ด รั บ การตี พิ ม พ ในวารสารวิ ช าการ (Journal) ระดั บ นานาชาติ ที่ ปรากฏใน
ฐานขอมูลสากลอื่น ๆ ที่ยอมรับในศาสตรนั้นนอกเหนือจากฐานขอมูล ISI หรือบทความจากผลงานวิจัยที่
ไดรับการตีพิมพใ นวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู ในบัญชี รายชื่อวารสารระดับนานาชาติ ที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรใน Website ของสํานักงาน
บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่ปรากฏอยูในฐาน
ขอสากล ISI
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ผลการประเมินตนเองปที่แลว: รอยละ ผลการประเมินตนเองครั้งนี้: รอยละ 10.07
เปาหมายของปนี้ : รอยละ 2
เปาหมายปตอไป : รอยละ 15

เกณฑประเมิน : - คะแนน
เกณฑประเมิน : 2.03 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 3 คะแนน

ตารางแสดงขอมูลจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในแตละปการศึกษา (ตามปปฏิทิน
ยอนหลัง 3 ป จนถึงปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน)

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท

ปการศึกษา
2553
113

ปการศึกษา
2554
-

ปการศึกษา
2555
-

หนวย : คน
รวม
113

ตารางจํานวนและรายชื่อวิทยานิพนธระดับปริญญาโท (ตามปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษา ยอนหลัง
3 ป จนถึงปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน)
ป

ลําดับที่

ชื่อบทความ

ชื่อเจาของบทความ

ปที่
ตีพิมพ

2553

1

ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมหลัง
การตัดสินใจเลือกโรงเรียนของ
ผูปกครอง

ศิริพร สุพรรณการ

2554

2553

2

นายนิรุต ศิริไทย

2554

2553

3

พีรกาจ พูลสวัสดิ์

2554

2553

4

ปจจัยที่จําแนกแนวโนมการ
ตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกัน
อัคคีภัยของผูประกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
การพัฒนาระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจสําหรับควบคุมวัสดุคง
คลังและวางแผนสําหรับ
เครื่องมือแพทย
การพัฒนาระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจสําหรับจัดหาน้ํายา
วิเคราะหทางพยาธิวิทยา

อนน สุดสาย

2554

2553

5

วรรณนิภา ทิพสุรบท

2554

การพัฒนาระบบติดตาม
แบบฟอรมอิเล็กทรอนิกสโดย
ใชกระแสงานอัตโนมัติ

คา
น้ําหนัก

คาถวงน้ําหนัก

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

2011 2nd International
Conference on
E-ducation ,
e-Business,
E-learning
Mumbai,India

0.25

0.25

การประชุมวิชาการทาง
คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ม.มหิดลศาลายา

0.125

0.125

ชื่อวารสาร
การประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาศิลปากร
ระดับนานาชาติ ครั้งที่
1 การศึกษาเชิง
สรางสรรค
ม.ศิลปากร
การประชุมวิชาการ
ม.กรุงเทพหัวขอ”
มหาวิทยาลัยไทยกับ
ความรับผิดชอบตอ
สังคม”
การประชุมวิชาการทาง
คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ม.มหิดลศาลายา
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ป

ลําดับที่

ชื่อบทความ

ชื่อเจาของบทความ

ปที่
ตีพิมพ

2553

6

การศึกษาปญหา อุปสรรค
และความพึงพอใจ การ
บริหารงานคลังของเทศบาล
ตําบลในจังหวัดพระ
พระนครศรีอยุธยา

เกตุสิณี ดวงประสาท

2554

2553

7

การเปดเผยขอมูลทางการบัญชี
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมของบริษัท
ในอุตสาหกรรมพลังงานและ
สาธารณูปโภคที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย

ขวัญทิพย ฉอุมประโคน

2553

8

ปวีณา สุดลาภา

2553

9

ปจจัยดานจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพบัญชีที่มีผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพการทํางานของ
ผูทําบัญชีในสถานประกอบการ
นิคมอุตสาหกรรม ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ปจจัยที่สงผลตอความเขาใจ
สารสนเทศในงบการเงินของ
ผูบริหารในนิคมอุตสาหกรรม
โรจนะ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

2553

10

2553

11

2553

12

ทัศนคติและการรับรูขาวสาร
สารสนเทศของผูทําบัญชี ตอ
มาตรฐานการบัญชีไทยที่มีผล
บังคับใชป พ.ศ. 2554
ตามทรรศนะของนักบัญชี
สํานักงานบัญชี
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการ
จัดทําบัญชีครัวเรือนของ
ประชากรในอําเภอ
บางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความภักดี
และการสื่อสารแบบปากตอ
ปากของผูเชาหอพักในเขต
เทศบาลแหลมฉบัง
อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี

คา
น้ําหนัก

คาถวงน้ําหนัก

การประชุมวิชาการเพื่อ
นําเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ 7
ม.ราชภัฏพระนคร

0.125

0.125

การประชุมวิชาการเพื่อ
นําเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ 7
ม.ราชภัฏพระนคร

0.125

0.125

2554

การประชุมวิชาการม.
กรุงเทพ หัวขอ
“มหาวิทยาลัยไทยกับ
ความรับผิดชอบตอ
สังคม”

0.125

0.125

กนกพร บุญทรัพย

2554

0.125

0.125

สยุมพร ชีพไธสง

2554

การประชุมวิชาการม.
กรุงเทพ หัวขอ
“กระบวนทัศน
มหาวิทยาลัยไทยบน
ความทาทายของเอเชีย
แปซิฟก”
การประชุมวิชาการ ม.
กรุงเทพ หัวขอ
“กระบวนทัศน
มหาวิทยาลัยไทยบน
ความทาทายของเอเชีย
แปซิฟก”

0.125

0.125

สุกัญญา ชัยวิชู

2554

0.125

0.125

เอกชัย ตันธนศักดา

2554

การประชุมวิชาการม.
กรุงเทพ หัวขอ
“มหาวิทยาลัยไทยกับ
ความรับผิดชอบตอ
สังคม”
การประชุมวิชาการม.
กรุงเทพ หัวขอ
“มหาวิทยาลัยไทยกับ
ความรับผิดชอบตอ
สังคม”

0.125

0.125

ชื่อวารสาร

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2553 |

210

บทที่ 2 สวนสําคัญ
ป

ลําดับที่

ชื่อบทความ

ชื่อเจาของบทความ

ปที่
ตีพิมพ

2553

13

นายเอกราช คูวัฒนวณิช

2554

2553

14

การศึกษาเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการเลือกใชเชื้อเพลิง
ทดแทนการใชน้ํามันเบนซิน
ของรถยนตสวนบุคคล ระหวาง
กาซ NGV และแกส LPG ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การประเมินผลการฝกอบรม
หลักสูตร
กฎระเบียบคลีนรูม

วรรณพร เสถียรทิพย

2554

2553

15

การศึกษาแนวทางพัฒนาการ
สื่อสารภายในองคกร

วันทนา ชื่นฤทัย

2554

2553

16

การศึกษาแนวทางการพัฒนา
ตนเองของพนักงาน

วีลาศ ยาวิละ

2554

2553

17

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
อาหาร
แชแข็งพรอมทานของผูบริโภค
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทวีพร ฤทธิญาติ

2554

2553

18

อัชฉรีย สังเกต

2554

2553

19

ปจจัยทางดานสวนประสมทาง
การตลาดที่สงผลตอพฤติกรรม
การใชบริการเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่ของ
ผูใชบริการในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
พฤติกรรมและความตองการใช
บริการทางการแพทยของ
ผูปวยที่รับบริการจาก
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

ณฤมล ประสิทิ์

2554

2553

20

จันทิมา แปนโพธิ์

2554

ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนา
ตนเองเพื่อเสริมสราง
ประสิทธิภาพการทํางานของ
พนักงานในเขตนิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คา
น้ําหนัก

คาถวงน้ําหนัก

การประชุมวิชาการม.
กรุงเทพ หัวขอ
“มหาวิทยาลัยไทยกับ
ความรับผิดชอบตอ
สังคม”

0.125

0.125

การประชุมวิชาการเพื่อ
นําเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ 7
ม.ราชภัฏพระนคร
การประชุมวิชาการ ม.
กรุงเทพ หัวขอ
“กระบวนทัศน
มหาวิทยาลัยไทยบน
ความทาทายของเอเชีย
แปซิฟก”
การประชุมวิชาการ ม.
กรุงเทพ หัวขอ
“กระบวนทัศน
มหาวิทยาลัยไทยบน
ความทาทายของเอเชีย
แปซิฟก”
การประชุมวิชาการ ม.
กรุงเทพ หัวขอ
“กระบวนทัศน
มหาวิทยาลัยไทยบน
ความทาทายของเอเชีย
แปซิฟก”
การประชุมวิชาการม.
กรุงเทพ หัวขอ
“มหาวิทยาลัยไทยกับ
ความรับผิดชอบตอ
สังคม”

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

การประชุมวิชาการม.
กรุงเทพ หัวขอ
“มหาวิทยาลัยไทยกับ
ความรับผิดชอบตอ
สังคม”
การประชุมวิชาการม.
กรุงเทพ หัวขอ
“มหาวิทยาลัยไทยกับ
ความรับผิดชอบตอ
สังคม”

0.125

0.125

0.125

0.125

ชื่อวารสาร
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ป

ลําดับที่

ชื่อบทความ

ชื่อเจาของบทความ

ปที่
ตีพิมพ

2553

21

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจติดตั้งเครื่องเสียง
รถยนตของผูบริโภคจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ศศิกาญจน บินขุนทด

2554

2553

22

ระวีวรรณ วัชรวิวรรธน

2553

23

2553

24

2553

25

2553

26

ความสัมพันธระหวางปจจัย
สวนบุคคล คุณภาพชีวิตการ
ทํางานตอความผูกพันตอ
องคการของเจาหนาที่
กรมสรรพากรใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึง
พอใจของผูประกันตนตอการ
ใหบริการของโรงพยาบาล ตาม
โครงการประกันสังคม ในเขต
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึง
พอใจในการใชบริการสายการ
บินราคาประหยัด
การศึกษาผลกระทบของความ
ภักดีของลูกคาตอการสื่อสาร
แบบปากตอปาก ภายใตความ
พึงพอใจของลูกคาที่แตกตาง
กัน กรณีศึกษา อาหารเสริม
สัตวเลี้ยง
บิช-แคล พลัส ในเขต
กรุงเทพมหานคร
ปจจัยที่มีผลตอการตั้งใจซื้อ
สินคาตราปลอม ในเขต
กรุงเทพมหานคร

2553

27

2553

28

2553

29

ความพึงพอใจและพฤติกรรม
การซื้อซ้ําเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
บิวตี้ ดริงค ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
พฤติกรรมและความพึงพอใจ
ของผูเขาชมงานยอยศยิ่งฟา
อยุธยามรดกโลก ณ บริเวณ
อุทยานประวัติศาสตร
พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ระดับความขัดแยงที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใน
องคกร ในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

คา
น้ําหนัก

คาถวงน้ําหนัก

การประชุมวิชาการเพื่อ
นําเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ 7
ม.ราชภัฏพระนคร

0.125

0.125

2554

การประชุมวิชาการเพื่อ
นําเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ 7
ม.ราชภัฏพระนคร

0.125

0.125

เฉลิมชัย โชควัฒนวิกุล

2553

รายงานการประชุมครั้งที่
1 วิทยาลัยการจัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.125

0.125

ณรงคชัย วัฒนศักดิ์ศิริ

2553

0.125

0.125

ธีรวุฒิ ปยะปรีชายุทธ

2553

รายงานการประชุมครั้ง
ที่1 วิทยาลัยการจัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ
รายงานการประชุมครั้ง
ที่1 วิทยาลัยการจัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.125

0.125

บุษกร เกษร

2553

รายงานการประชุมครั้ง
ที่1 วิทยาลัยการจัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.125

0.125

ปวีณา จันทรพราว

2553

รายงานการประชุมครั้ง
ที่1 วิทยาลัยการจัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.125

0.125

มธุรดา สุรพจน

2553

รายงานการประชุมครั้ง
ที่1 วิทยาลัยการจัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.125

0.125

ศรีนวล ยืนนาน

2553

รายงานการประชุมครั้ง
ที่1 วิทยาลัยการจัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.125

0.125

ชื่อวารสาร
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บทที่ 2 สวนสําคัญ
ป

ลําดับที่

ชื่อบทความ

ชื่อเจาของบทความ

ปที่
ตีพิมพ

คา
น้ําหนัก

คาถวงน้ําหนัก

2553

30

ศิริชัย แสงเปลงปลั่ง

2553

2553

31

สวรรยา คงศิริถาวร

2553

32

2553

33

2553

34

2553

35

2553

36

2553

37

2553

38

การเปรียบเทียบความพึงพอใจ
และการสื่อสารแบบปากตอ
ปากของลูกคาธนาคารกสิกร
ไทย จํากัด(มหาชน)และ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด
(มหาชน)ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ปจจัยการใหบริการที่มีผลตอ
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของ
ผูใชบริการดานสินเชื่อธนาคาร
กสิกรไทย สาขาสวน
อุตสาหกรรมโรจนะ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจ
ของผูใชบริการไปรษณียดวน
พิเศษ(EMS)ในประเทศของที่
ทําการไปรษณียจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จใน
การสืบทอดกิจการครอบครัว
ในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความ
ขัดแยงในการปฏิบัติงานของ
พนักงานกรณีศึกษา บริษัท ยา
มาคิน(ประเทศไทย)จํากัด
ปจจัยที่มีผลกระทบตอ
พฤติกรรมการตัดสินใจของ
นักทองเที่ยวทั่วไป ที่มา
ทองเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การตั้งใจซื้อผลิตภัณฑบํารุง
ผิวหนาในอําเภอ
พระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่ทําให
ผิวหนาขาวของนักศึกษาชาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศูนยหันตรา
ผลกระทบของรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตและการรับรู
เกี่ยวกับตนเองมีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อสินคาแฟชั่น
ของวัยรุนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

รายงานการประชุมครั้ง
ที่1 วิทยาลัยการจัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.125

0.125

2553

รายงานการประชุมครั้ง
ที่1 วิทยาลัยการจัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.125

0.125

สิทธิศักดิ์ อุนสําราญ

2553

รายงานการประชุมครั้ง
ที่1 วิทยาลัยการจัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.125

0.125

อฑิตยา ไพโรจน

2553

รายงานการประชุมครั้ง
ที่1 วิทยาลัยการจัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.125

0.125

อรุณวรรณ เสวก

2553

รายงานการประชุมครั้ง
ที่1 วิทยาลัยการจัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.125

0.125

วิชยุตม ภาณุพจน

2553

รายงานการประชุมครั้ง
ที่1 วิทยาลัยการจัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.125

0.125

จุฑามาศ โตแจง

2553

รายงานการประชุมครั้ง
ที่1 วิทยาลัยการจัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.125

0.125

นิสา ทรัพยอดิเรกพร

2553

รายงานการประชุมครั้ง
ที่1 วิทยาลัยการจัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.125

0.125

รัตนาภรณ พรรัตน

2553

รายงานการประชุมครั้ง
ที่1 วิทยาลัยการจัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.125

0.125

ชื่อวารสาร
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บทที่ 2 สวนสําคัญ
ป

ลําดับที่

ชื่อบทความ

ชื่อเจาของบทความ

ปที่
ตีพิมพ

คา
น้ําหนัก

คาถวงน้ําหนัก

2553

39

สุทธิพันธุ พันธุสุวรรณ

2553

2553

40

ดวงสมร เกิดจันทร

2553

41

2553

42

คุณลักษณะสวนบุคคลของผูนํา
ที่มีอิทธิพลตอความรับผิดชอบ
ตอสังคมของธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปจจัยทางการตลาดที่มี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจ
ซื้อสินคาทางระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของผูบริโภคใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สัญญาณเตือนความลมเหลว
ทางการเงิน กรณีศึกษาบรษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
ปจจัยที่มีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานธุรกิจแฟคเตอริ่ง
ในประเทศไทย

รายงานการประชุมครั้ง
ที่1 วิทยาลัยการจัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.125

0.125

2553

รายงานการประชุมครั้ง
ที่1 วิทยาลัยการจัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.125

0.125

กนกพร แสงกนึก

2553

รายงานการประชุมครั้ง
ที่1 วิทยาลัยการจัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.125

0.125

จีระวัช ดวงประยูร

2553

รายงานการประชุมครั้ง
ที่1 วิทยาลัยการจัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.125

0.125

2553

43

2553

44

2553

45

2553

46

2553

47

การศึกษาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยที่กอใหเกิด
ทัศนคติของผูรับตรวจสอบ
บัญชีที่มีตอผูสอบบัญชีกับ
ความเขาใจของผูรับตรวจสอบ
บัญชีในบทบาทของผูสอบ
บัญชี กรณีศึกษาสถานประ
กอยการที่ตั้งในอําเภอเมือง
จังหวัดสระบุรี
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลการดํา
เนินุรกิจสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ(OTOP)ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
สภาวะการแขงขันของ
อุตสาหกรรมที่มีอิทธิพลตอผล
การดําเนินงานของธุรกิจ
สํานักงานบัญชีในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ปจจัยที่มีผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพการเรียน
สาขาวิชาการบัญชีในระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยวาสุกรี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ศึกษาการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกันของบริษัทในกลุม
อุตสาหกรรมที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย

ดลฤทัย พรสุขเจริญ

2553

รายงานการประชุมครั้ง
ที่1 วิทยาลัยการจัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.125

0.125

นันทนภัส ธุววิทย

2553

รายงานการประชุมครั้ง
ที่1 วิทยาลัยการจัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.125

0.125

พรทิพย ปยะภัทรกุล

2553

รายงานการประชุมครั้ง
ที่1 วิทยาลัยการจัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.125

0.125

พิณทิพย เจริญทวีทรัพย

2553

รายงานการประชุมครั้ง
ที่1 วิทยาลัยการจัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.125

0.125

เพ็ญพร นําผลไพบูลย

2553

รายงานการประชุมครั้ง
ที่1 วิทยาลัยการจัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.125

0.125

ชื่อวารสาร
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บทที่ 2 สวนสําคัญ
ป

ลําดับที่

ชื่อบทความ

ชื่อเจาของบทความ

ปที่
ตีพิมพ

2553

48

มยุรี โสมดี

2553

2553

49

ศิวะพร ทุเรียนสุก

2553

50

2553

51

ปจจัยที่มีผลกระทบตอการ
ปฏิบัติงานบัญชีภาษีซื้อของ
บริษัทในนิคมอุตสาหกรรมโรจ
นะตามทรรศนะของผูทําบัญชี
ปจจัยที่มีผลกระทบในการ
ปฏิบัติงานระบบบัญชีสําเร็จรูป
E-lass ดานจัดเก็บรายไดของ
องคการบริหารสวนตําบล ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การศึกษาปญหาหลักเกณฑ
ทางการบัญชีและภาษีอากร
ของบริษัทที่ไดรับการสงเสริม
การลงทุน(BOI)ในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
การตกแตงตัวเลขทางการบัญชี
โดยการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม

2553

52

2553

53

2553

54

2553

55

2553

56

2553

57

ปญหาและอุปสรรคของการ
ฝกอบรมที่มีผลตอการพัฒนา
ทักษะของพนักงานบริษัทใน
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
อําเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ทัศนคติของนักทองเที่ยวตอ
การจัดการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม กรณีศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพ
การทํางานเปนทีมของ บริษัท
นิปปอน ซุปเปอร พรีซิชั่น
จํากัด
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
รถยนตมือสอง กรณีศึกษา
รานตาย
ออโตคาร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปจจัยที่มีผลกระทบตอ
แรงจูงใจและพฤติกรรมการ
เลือกเชาหอพักอาศัยรายเดือน
ของนักศึกษาใน
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย
สุพรรณบุรี

คา
น้ําหนัก

คาถวงน้ําหนัก

รายงานการประชุมครั้ง
ที่1 วิทยาลัยการจัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.125

0.125

2553

รายงานการประชุมครั้ง
ที่1 วิทยาลัยการจัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.125

0.125

เสาวภา ใจคะจัด

2553

รายงานการประชุมครั้ง
ที่1 วิทยาลัยการจัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.125

0.125

แสงแข พุมโพธิ์แพน

2553

0.125

0.125

ฐิติมา อากาศวิภาต

2553

รายงานการประชุมครั้ง
ที่1 วิทยาลัยการจัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ
รายงานการประชุมครั้ง
ที่1 วิทยาลัยการจัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.125

0.125

รสพร นาคแกมทอง

2553

รายงานการประชุมครั้ง
ที่1 วิทยาลัยการจัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.125

0.125

รุจี ทรัพยสกุล

2553

การประชุมสัมนา
วิชาการระดับชาติ ครั้ง
ที่ 2 มบูรพา

0.125

0.125

สุวรรณกนก สุดใจ

2553

รายงานการประชุมครั้ง
ที่1 วิทยาลัยการจัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.125

0.125

กัลยาณี ใบกุหลาบ

2553

รายงานการประชุมครั้ง
ที่1 วิทยาลัยการจัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.125

0.125

การประชุมสัมนา
วิชาการระดับชาติ ครั้ง
ที่ 2 มบูรพา

0.125

0.125

นันทพร ประสงคเงิน

ชื่อวารสาร
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บทที่ 2 สวนสําคัญ
ป

ลําดับที่

ชื่อบทความ

ชื่อเจาของบทความ

ปที่
ตีพิมพ

คา
น้ําหนัก

คาถวงน้ําหนัก

2553

58

ละอองใจ ลาภอินทรี

2553

2553

59

วันวิสา บรรลือสิน

2553

60

ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรม
ความพึงพอใจของผูบริโภคที่
ซื้อสินคาในรานคาสะดวกซื้อ
ในเขตอําเภอ
พระนครศรีอยุธยา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความอยู
รอดและการพัฒนารานคาปลีก
แบบดั้งเดิมเมื่อมีรานคาปลีก
ขามชาติเขามาดําเนินกิจการ
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพ
การทํางานเปนทีมของ
พนักงาน
เทสโกโลตัส
สาขาอยุธยา

รายงานการประชุมครั้ง
ที่1 วิทยาลัยการจัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.125

0.125

2553

รายงานการประชุมครั้ง
ที่1 วิทยาลัยการจัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.125

0.125

โสภาวรรณ บุญมี

2553

รายงานการประชุมครั้ง
ที่1 วิทยาลัยการจัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.125

0.125

2553

61

2553

62

2553

63

2553

64

2553

65

2553

66

ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจ
ในระบบบัญชี e-lass ของกรม
สงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น กรณีศึกษาของ
องคการบริหารสวนตําบลใน
เขตจังหวัดอางทอง
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกเขาศึกษาตอปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร 4
ป
ปจจัยที่สงผลตอการเสียภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาของผูมี
หนาที่เสียภาษีในเขตจังหวัด
อางทอง
ปจจัยที่สงผลตอความกาวหนา
ในการจัดทําบัญชีเกณฑคงคาง
ของหนวยงานสาธารณสุข
การศึกษาเปดรับขาวสาร การ
รับรูที่มีผลตอการตรวจสอบ
ความรูความเขาใจในอํานาจ
หนาที่และภาพลักษณที่มีตอ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ของบุคลากรหนวยรับตรวจ
กรณีศึกษากระทรวงคมนาคม
และกระทรวงสาธารณสุข
ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจ
และพฤติกรรมของผูมีหนาที่
เสียภาษีทองถิ่น

วรินทร ศรีพัด

2553

รายงานการประชุมครั้ง
ที่1 วิทยาลัยการจัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.125

0.125

วิไลกานต เขื่อนยัง

2553

รายงานการประชุมครั้ง
ที่1 วิทยาลัยการจัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.125

0.125

สรพงษ สรอยแสง

2553

รายงานการประชุมครั้ง
ที่1 วิทยาลัยการจัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.125

0.125

สุนัดดา หวยหงษทอง

2553

0.125

0.125

สุพรรณี เรือนปงวัง

2553

รายงานการประชุมครั้ง
ที่1 วิทยาลัยการจัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ
การประชุมวิชาการ
วิทยาลัยการจัดการ
ครั้งที่ 1

0.125

0.125

เสาวนีย ทองคําสุข

2553

รายงานการประชุมครั้ง
ที่1 วิทยาลัยการจัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.125

0.125

ชื่อวารสาร
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บทที่ 2 สวนสําคัญ
ป

ลําดับที่

ชื่อบทความ

ชื่อเจาของบทความ

ปที่
ตีพิมพ

คา
น้ําหนัก

คาถวงน้ําหนัก

2553

67

เกตุนภา เสาชะนี

2553

2553

68

โชติมา ออนศรี

2553

69

2553

70

2553

71

2553

72

ปจจัยที่มีผลกระทบตอการ
วางแผนภาษีเงินไดบุคลล
ธรรมดาของพนักงานในเขต
นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การศึกษาพฤติกรรมและ
ผลกระทบจากการใช
อินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา
พฤติกรรมการมีสวนรวมใน
กิจกรรมพัฒนาเพื่อการรับรอง
คุณภาพของพนักงาน
โรงพยาบาลราชธานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การใชอินเทอรเน็ตในโรงงาน
อุตสาหกรรม เขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ศึกษาคุณภาพการใหบริการยื่น
แบบและชําระภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาผาน
อินเทอรเน็ต
ปจจัยที่สงผลกระทบตอการ
พัฒนาสูองคการแหงการเรียนรู

รายงานการประชุมครั้ง
ที่1 วิทยาลัยการจัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.125

0.125

2553

รายงานการประชุมครั้ง
ที่1 วิทยาลัยการจัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.125

0.125

นิชานันท ชัยจํารูญพันธ

2553

รายงานการประชุมครั้ง
ที่1 วิทยาลัยการจัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.125

0.125

พิเชษฐ เกษรเงิน

2553

การประชุมวิชาการ
วิทยาลัยการจัดการ
ครั้งที่ 1

0.125

0.125

มณีนุช สมบุญ

2553

รายงานการประชุมครั้ง
ที่1 วิทยาลัยการจัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.125

0.125

วรงค บุญนิมิตร

2553

0.125

0.125

ปจจัยที่มีความสัมพันธตอ
พฤติกรรมการบริการดวยหัวใจ
กรณีศึกษา โรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา
ทัศนคติของผูใชบริการเสริม
บนโทรศัพทเคลื่อนที่ในเขต
กรุงเทพมหานคร

สุภากิจ สิงหฤกษ

2553

รายงานการประชุมครั้ง
ที่1 วิทยาลัยการจัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ
การประชุมวิชาการ
วิทยาลัยการจัดการ
ครั้งที่ 1

2553

73

0.125

0.125

2553

74

อัจฉริยา ผดุงใจ

2553

รายงานการประชุมครั้ง
ที่1 วิทยาลัยการจัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.125

0.125

2553

75

พฤติกรรมการซื้อสินคาผาน
ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ของผูใชอินเทอรเน็ตจังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ปจจัยที่มีผลตอความตองการ
ศึกษาตอระดับปริญญาตรีของ
นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ในสถาบันการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิค
พระนครศรีอยุธยา

ริสา จําปานาค

2553

รายงานการประชุมครั้ง
ที่1 วิทยาลัยการจัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.125

0.125

2553

76

นภดล ภุมรินทร

2553

การประชุมวิชาการครั้ง
ที่ 1 วิทยาลัยการ
จัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.125

0.125

2553

77

จิตราภรณ อรรถนาถ

2552

การประชุมวิชาการ
การบริหารและการ
จัดการ

0.125

0.125

ความพึงพอใจการบริการ
การทองเที่ยวของอุทยาน
ประวัติศาสตร
พระนครศรีอยุธยา

ชื่อวารสาร
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บทที่ 2 สวนสําคัญ

ป
2553

ลําดับที่
78

ชื่อบทความ

ชื่อเจาของบทความ

ปที่
ตีพิมพ

การบริหารงานดวยระบบ

ประสิทธิ์ กัณหา

2552

TQM วัฒนธรรมองคการและ

ภาวะผูนําของผูบริหาร ที่มีผล
ตอความพึงพอใจของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ
เอ็น ไอ โลจิสติคส จํากัด

คา
น้ําหนัก

คาถวงน้ําหนัก

การประชุมวิชาการ
และแสดงผลงานทาง
วิชาการ
พระจอมเกลา
ลาดกระบัง

0.125

0.125

ชื่อวารสาร

2553

79

ความโนมเอียงและความรับรู
ความเสี่ยง ที่มีผลตอการ
ยอมรับกฎระเบียบของ
พนักงานระดับปฏิบัติการ
บริษัทแคนนอน ไฮ-เทค
(ประเทศไทย) จํากัด

มณฐภร เทียนทอง

2552

การประชุมวิชาการ
และแสดงผลงานทาง
วิชาการ
พระจอมเกลา
ลาดกระบัง

0.125

0.125

2553

80

กฤตภรณ กรอบรูป

2552

การประชุมวิชาการ
การบริหารและการ
จัดการ

0.125

0.125

2553

81

จุฑาพรรณ กุหลาบแยม

2553

การประชุมวิชาการครั้ง
ที่ 1 วิทยาลัยการ
จัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.125

0.125

2553

82

โชติมา กลั่นกลา

2553

0.125

83

ธนุศักดิ์ สุขเกษม

2554

การประชุมวิชาการครั้ง
ที่ 1 วิทยาลัยการ
จัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 10
คณะจิตวิทยา
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

0.125

2553

0.125

0.125

2553

84

การศึกษาโอกาสทางธุรกิจการ
บริการดูแลสุขภาพที่บานของ
ผูสูงอายุกลุมโรคเรื้อรังที่เขารับ
บริการ ในคลินิกอายุรกรรม
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิม
พระเกียรติ จ.ปทุมธานี
การศึกษาเปรียบเทียบ
พฤติกรรมและความพึงพอใจ
ตอบริการทางการแพทยของ
ผูประกันตนในการใชบริการ
ทางการแพทยระหวาง
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
และโรงพยาบาลราชธานี
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ความสําเร็จในการทํางานเปน
ทีมของพนักงาน
บริษัท ไทย-เจแปน แกส จํากัด
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอแนวโนม
การลาออกจากงานของ
พนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม ศึกษา เฉพาะ
กรณี พนักงานในเขตนิคม
อุตสาหกรรมไฮเทค
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงานฝายผลิต
กรณีศึกษา
บริษัท เอเอ แอล จํากัด

ณรงคเดช บุสดี

2553

การประชุมวิชาการครั้ง
ที่ 1 วิทยาลัยการ
จัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.125

0.125
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บทที่ 2 สวนสําคัญ
ป

ลําดับที่

ชื่อบทความ

ชื่อเจาของบทความ

ปที่
ตีพิมพ

คา
น้ําหนัก

คาถวงน้ําหนัก

2553

85

ปาจรีย โงสันเทียะ

2553

2553

86

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานและ
ความผูกพันตอองคกรของ
พนักงาน
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด
อิทธิพลการสื่อสารการตลาดที่
ผูบริโภคพึงประสงค
กรณีศึกษา
ศูนยการคาแอมโปมอลล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมวิชาการครั้ง
ที่ 1 วิทยาลัยการ
จัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.125

0.125

นที เกาะเรียนไชย

2553

การประชุมวิชาการครั้ง
ที่ 1 วิทยาลัยการ
จัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.125

0.125

2553

87

จันจิรา เกิดกลา

2553

0.125

0.125

ความพึงพอใจตอองคการของ
บุคลากรสวนทองถิ่นในเขตอํา
เถอเมืองระยอง

อรพรรณ อินประไพ

2554

0.125

0.125

89

ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการ
ทําธุรกรรมผานโทรศัพทมือถือ
ในเขตกรุงเทพมหานคร

กัลยวีร ปรางคจันทร

2553

สัมมนาวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 2
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร
ม.บูรพา
การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก
ครั้งที่ 4
การประชุมวิชาการครั้ง
ที่ 1 วิทยาลัยการ
จัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ

2553

88

2553

0.125

0.125

2553

90

อสมา นาคะจะ

2553

การประชุมวิชาการครั้ง
ที่ 1 วิทยาลัยการ
จัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.125

0.125

2553

91

นวพร กระจกภาพ

2553

การประชุมวิชาการครั้ง
ที่ 1 วิทยาลัยการ
จัดการ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.125

0.125

2553

92

2553

93

2553

94

ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดและปจจัยภายนอกที่
สงผลกระทบตอพฤติกรรมซื้อ
ผลิตภัณฑที่ใชตราสินคาเฮาส
แบรนดของผูบริโภคในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความ
ตองการในการพัฒนาความรู
ของผูทําบัญชีบริษัทในเขต
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
อําเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระดับความสําคัญของปจจัยที่
สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
ฟลมกรองแสงรถยนตจากราน
ประดับยนต
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พฤติการณรมการตัดสินใจซื้อ
รถอีโคคารในอนาคตของ
ผูบริโภคในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
พฤติกรรมการเลือกซื้อ
เครื่องปรับอากาศจากราน
จําหนายเครื่องปรับอากาศใน
อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อวารสาร

ชายะ มัณฑนาจารุ

เสกสรรค พรไตรรัตน

เทียนชัย ออนวงศ
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บทที่ 2 สวนสําคัญ
ป

ลําดับที่

ชื่อบทความ

ชื่อเจาของบทความ

2553

95

ชญานี สังขทองวิเศษ

2553

96

2553

97

2553

98

2553

99

2553

100

2553

101

2553

102

2553

103

ความพึงพอใจของประชาชนที่
มีตอการบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลอําเภอวิเศษ
ชัยชาญ จังหวัดอางทอง
ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ที่มีตอตลาดน้ําอโยธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึง
ประสงคของผูบริหาร
สํานักงานการไฟฟาสวน
ภูมิภาคภาคกลาง เขต 1
ปญหาดานบัญชีและดานภาษี
อากรของธุรกิจกอสราง
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ
ของผูทําบัญชีในการปฏิบัติงาน
ใหถูกตองตามมาตรฐานการ
บัญชี กรณีศึกษา กิจการในเขต
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศึกษาคุณลักษณะของนักบัญชี
ที่พึงประสงคของ
ผูประกอบการธุรกิจกลุมคาสง
คาปลีก ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ความพึงพอใจของประชาชนใน
การใชบริการสนามกีฬาของ
องคการบริหารสวนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
การเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ในคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงานรายวันฝายผลิต
บริษัท มิคุนิ (ไทยแลนด) จํากัด
กระบวนการสราง
ประสิทธิภาพในการผลิตชุด
สายไฟในรถยนต ของ บริษัท
ชานนเอ็สซี่ จํากัด กรณีศึกษา
บริษัท RMA Automotive

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร

คา
น้ําหนัก

คาถวงน้ําหนัก

รัสรินทร สิรพรกิตติ์ขจร
วิมลจิตร คิดสราง

รัตนดา ภารวงษ
ศศิสุกัญชณา บัวกอ

กันทิมา ผิวนวล

นุจรีย ศึกษาชาติ

ถนอม ราชศักดิ์

ปติพันธ โฆสิโต

Co.,Ltd

2553

104

2553

105

ความคิดเห็นของนักทองเที่ยว
ชาวไทย ที่มีตอสถานที่
ทองเที่ยวบริเวณเกาะเมือง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ความพึงพอใจในงานของ
พนักงานฝายผลิตนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง
จังหวัดชลบุรี

นิญยฏา ธรรมสนองคุณ

พีรศักดิ์ ใจถวิล
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บทที่ 2 สวนสําคัญ
ป

ลําดับที่

ชื่อบทความ

ชื่อเจาของบทความ

2553

106

ศีลวัต ปานพรม

2553

107

2553

108

2553

109

2553

110

2553

111

2553

112

2553

113

ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่สงผลตอพฤติกรรม
ซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมของ
ผูบริโภค
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ความพึงพอใจของผูใชบริการ
ของโรงแรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ตนทุนและผลตอบแทนการ
ปลูกขาวนาปรัง ในเขตอําเภอ
สามชุก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
การศึกษาบริหารความเสี่ยง
ของหนวยงานการคลัง ของ
องคการบริหารสวนตําบล
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานการบัญชีไทย
ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน
ของพนักงานของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย กรณีศึกษา
บริษัทมหาชนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ศึกษาความเปนไปไดในการ
แกปญหาในการปฏิบัติงานของ
ผูตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
สุขภาพจากรานขายยาของ
ผูบริโภคในจังหวัด
สมุทรปราการ
พฤติกรรมการอนุรักษพลังงาน
ในที่พักอาศัยของประชาชนใน
อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร

คา
น้ําหนัก

คาถวงน้ําหนัก

ชัยภัทร คิดดี
นฤพล ออนวิมล

จีรวรรณ ฤกษลักษณี

ดวงรัตน บรรลือสิน

กาญจนากร แยมปว

จิรวรรณ คางอบ

อนวัส ขําดี

รวม
รอยละของคาถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
= ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก x 100
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

แปลงคารอยละของคาถวงน้ําหนัก ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได
= รอยละของคาถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท x 5
รอยละของคาถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
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บทที่ 2 สวนสําคัญ
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
วิทยาลัยการจัดการไดรับการอนุมัติจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2553 จากสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จํานวน 113 คน โดยนักศึกษาทําวิทยานิพนธจํานวน 91 คน และ
ทําการคนควาอิสระจํานวน 22 คน ตามรายชื่อนักศึกษา (03-01) โดยมีผลงานที่ไดรับการตีพิมพในรายงานการ
ประชุมวิชาการครั้งที่ 1 ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 29-30
กรกฎาคม 2553 (03-02) และใบรับรองการเผยแพรผลงานทางวิชาการ (03-03)
จุดแข็ง :
1. นักศึกษาสวนใหญเลือกเรียนแผน ก1 และทําวิทยานิพนธ
2. มีการจัดประชุมงานวิชาการของวิทยาลัยการจัดการเอง
3. สงนักศึกษาไปเผยแพรผลงานในเวทีระดับนานาชาติ
แนวทางเสริมจุดแข็ง :
ควรหาเวทีเผยแพรในระดับนานาชาติเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดเผยแพรผลงานใหมากขึ้น
จุดออน :
การตีพิม พห รื อเผยแพรผ ลงานทางวิช าการ ในวารสารที่ยั ง ไม ได รับ การยอมรั บ ในวงวิ ชาชี พทั้ ง
ระดับชาติและนานาชาติ
แนวทางปรับปรุงจุดออน :
ควรเพิ่มสัดสวนของการตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการ ในวารสารทางวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติที่ไดรับการยอมรับสูง
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
03-01
รายชื่อนักศึกษาที่ขอสําเร็จการศึกษา จํานวน 113 คน และเวทีการเผยแพร
03-02
รายงานการประชุมวิชาการครั้งที่ 1 วิทยาลัยการจัดการ มทร.สุวรรณภูมิ
03-03
ตัวอยางใบรับรองการเผยแพรผลงานวิชาการของนักศึกษา
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บทที่ 2 สวนสําคัญ
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน : ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ สมศ.ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
เกณฑการประเมิน สมศ.
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ เทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังนี้
กลุมสาขาวิชา
5 คะแนน
วิทยาศาสตรสุขภาพ
รอยละ 20
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รอยละ 20
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รอยละ 10
สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณรอยละของคาถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร
= ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร x 100
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด

2. แปลงคารอยละของคาถวงน้ําหนัก ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได
= รอยละของคาถวงน้ําหนักของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร
x5
รอยละของคาถวงน้ําหนักของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

เกณฑการประเมิน :
กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ ดังนี้
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.125 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการ
0.25
0.50
0.75

1.00

ระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของสมศ.
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago
Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลที่ 3 หรือ 4 (Q4 หรือ Q5) ในป
ลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู
ในประกาศของสมศ.
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago
Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในป
ลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู
ในฐานขอมูลสากล ISI

ผลการประเมินตนเองปที่แลว: รอยละ ...
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้: รอยละ 2.17
รอยละ 0.39
เปาหมายของปนี้ : รอยละ 5
เปาหมายปตอไป : รอยละ 5

เกณฑประเมิน : ... คะแนน
เกณฑประเมิน : 0.54 คะแนน
เกณฑประเมิน : 0.20 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 1.25 คะแนน
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ตารางแสดงขอมูลจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด (ตามปปฏิทิน ยอนหลัง 3 ป
จนถึงปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน)
ป2553
573
2
575

อาจารยประจํา
นักวิจัยประจํา
รวมอาจารยและนักวิจัย
ประจํา

ป.............

ป.............

รวม

ตารางจํานวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติ (ตามปปฏิทิน ยอนหลัง 3 ป จนถึงป
ปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน)
ป

ลําดับ
ที่

2553

1

2553

2

2553

3

2553

4

2553

5

2553

6

2553

7

2553

8

ชื่อบทความ
Physiological and
morphological responses
of field corn seedlings to
chitosan under hypoxic
conditions
Yield Response of Three
Waxy Corn Varieties to
Various Nitrogen Retes
กรณีศึกษาชุดลดทอนฮารมอนิ
กแบบมีคาความตานทานใน
ระบบแรงต่ํา
การออกแบบเครื่องกําเนิดไฟฟา
แบบแมเหล็กถาวร แบบ 1 เฟส
ศึกษาวิเคราะหสมบัติทองเหลือง
ที่ใชสําหรับผลิตตัวเรือน
เครื่องประดับ
วิเคราะหการใชน้ํามันพืชเปน
สารหลอเย็นในกระบวนการตัด
เฉือน
บัลลาสสอิเล็กทรอนิกสควบคุม
แสงอัตโนมัติ สําหรับหลอดไฟฟา
พลูออเรสเซนตโคมหลอดคู
การตรวจตัวจับและปรับปรุง
สัญญาณแรงดันที่ความถี่ตางๆ
ดวยวิธีการอยางงายเพื่อควบคุม
ชุดชดเชยแรงดันในระบบไฟฟา

ชื่อเจาของ ปที่
บทความ ตีพิมพ

ชื่อวารสาร

คา
คาถวง
น้ําหนัก น้ําหนัก

นางสุชาดา
บุญเลิศนิรันดร

2553

SCIENCEASIA
Volume :63
Issue :2 Pages :
89-93

1.00

1.00

ผศ.ดร.สุชาดา
บุญเลิศนิรันดร

2553

0.75

0.75

ดร.ประมุข
อุณหเลขกะ

2553

Kesetsart
Journal(Nat.Sci)
44 :529-535
(2010)
EENET2010
มทร.ภาคพายัพ
จ.เชียงใหม

0.125

0.125

ดร.ประมุข
อุณหเลขกะ

2553

0.125

0.125

นายสัญญา
คําจริง

2553

EENET2010
มทร.ภาคพายัพ
จ.เชียงใหม
PEC-8 ม.สงขลา
นครินทร จ.
สงขลา

0.125

0.125

นายสัญญา
คําจริง

2553

ประชุมวิชาการ
"นเรศวรวิจัย" จ.
พิษณุโลก

0.125

0.125

นายสรายุธ
ทองกุลภัทร

2553

EENET2010
มทร.ภาคพายัพ
จ.เชียงใหม

0.125

0.125

นางวารุณี ศรี
สงคราม

2553

EENET2010
มทร.ภาคพายัพ
จ.เชียงใหม

0.125

0.125
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ป

ลําดับ
ที่

2553

9

2553

10

2553

11

2553

12

2553

13

2553

14

2553

15

2553

16

2553

ชื่อบทความ
Slip Energy Recovery Drives
Using a 12-Pulse Converter
for Variable Speed Control
of Wound Rotor Induction
Machines
วิธีการวิเคราะหเฟอรโรเร
โซแนนซในระบบไฟฟากําลัง:
อดีต ปจจุบันและอนาคต
การประยุกตใชทฤษฎีไบเฟอร
เคชั่นวิเคราะหแบบจําลองสาม
บัสในระบบไฟฟากําลัง
Bifurcation Dragram with
Electromagnetic Transient
Program(EMTP) for
Ferroresonance Analysis

ชื่อเจาของ
บทความ

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร

คา
น้ําหนัก

คาถวง
น้ําหนัก

นายไชยันต
บุญมี

2553

EENET2010
มทร.ภาคพายัพ
จ.เชียงใหม

0.25

0.125

ดร.ปรีชา สา
คะรังค

2553

EENET2010
มทร.ภาคพายัพ
จ.เชียงใหม
EENET2010
มทร.ภาคพายัพ
จ.เชียงใหม
ECTI-CON 2010
The Empress
Hotel
Convention
Center จ.
เชียงใหม
ประชุมวิชาการ
วิศวศึกษา ครั้งที่
8(NCEED-8)
ประชุมวิชาการ
วิศวศึกษา ครั้งที่
8(NCEED-8)

0.125

0.125

0.125

0.125

0.25

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

2553

PEC-8

0.125

0.125

2553

The 15th
National
Convention on
Civil
Engincering(NC
CE 15)
การประชุมทาง
วิชาการ ป 2553
มหาวิทยาลัยขอน
แกน “การพัฒนา
ชนบทยั่งยืน”
การประชุม
วิชาการระดับชาติ
ทางศิลปศาสตร
ประยุกต ครั้งที่ 1
การประชุม
วิชาการพืชสวน
แหงชาติครั้งที่ 9

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

ดร.ปรีชา สา
คะรังค

2553

ดร.ปรีชา สา
คะรังค

2553

การพัฒนาชุดทดลองระบบผลิต
นายปกรณ
พลังงานไฟฟาจากเซลล
สมบูรณกิจ
แสงอาทิตย
การจัดบริการวิชาการแกเยาวชน
นายปกรณ
เพื่อสงเสริมการศึกษาพัฒนา
สมบูรณกิจ
ทักษะการเรียนรูเซนเซอรแก
เยาวชนของโรงเรียนในจังหวัด
นนทบุรี
การสรางอุปกรณตรวจสอบ
นายพัชระ กัญ
ชิ้นสวนรถยนตที่ผาน
จนกาญจน
กระบวนการปมขึ้นรูป
ความสามารถในการรับกําลังอัด
นายณฐพงศ
ของแทงปริซึม บล็อกประสาน
จันทรเพ็ชร
วว.ที่เชื่อมประสานดวยปูนเกราท
สูตรตางๆ

2553

17

การมีสวนรวมพัฒนาแหลง
ทองเที่ยว อ.นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา

ผศ.บุญสมหญิง
พลเมืองดี

2553

2553

18

นางชลดา
ทวีคูณ

2553

2553

19

การศึกษาคานิยมทางจริยธรรม
ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ
ชนิดของพืชพื้นบานที่เหมาะสม
ในการผลิตผักไมโครกรีน

รศ.อุดมลักษณ
มัจฉาชีพ

2553

2553
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ชื่อเจาของ
ปที่ตีพิมพ
บทความ
นางสาวสุภาพร
2553
พาเจริญ

ป

ลําดับที่

ชื่อบทความ

2553

20

การพัฒนามายองเนสเสริมสาร
ตานออซิเดชั่นจากเปลือกมะนาว
และน้ําผึ้ง และอายุการเก็บรักษา

2553

21

การจัดประสบการณการเรียนรู
รายวิชาคณิตศาสตรเพื่อสราง
เสริมการเห็นคุณคาในตนเองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

ดร.ทักษิณา
เครือหงษ

2553

2553

22

การวิเคราะหทางคณิตศาสตร
และโปรแกรมคอมพิวเตอร
จําลองการทํางานของ
แบบจําลอง SIRS

นางสาวรุจิรา
คงนุย

2553

2553

23

การตรวจสอบและรูจําใบหนาที่
ถูกบดบัง

นายประดิษฐ
สงคแสงยศ

2553

2553

24

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
สําหรับอันดับการลงทุนใน
หลักทรัพย

นายประดิษฐ
สงคแสงยศ

2553

2553

25

นายประดิษฐ
สงคแสงยศ

2553

2553

26

นายสรชัย ชว
รางกูร

2553

2553

27

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
เพื่อบริหารจัดการผูพิการ
กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี
การพัฒนาวีดิทัศนแอนิเมชั่นสาม
มิติ เรื่องระบบหมุนเวียนเลือด
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3
ระบบประเมินผลความพึงพอใจ
นักศึกษา ดานการจัดการเรียน
การสอนของคณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ

นายวุฒิพงษ
เขื่อนดิน

2553

ชื่อวารสาร

คาน้ําหนัก

นําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ
โครงการทุนวิจัย
มหาบัญฑิต สกว.
สาขาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 4
การประชุม
วิชาการระดับชาติ
ทางวิทยาศาสตร
และสังคมศาสตร
ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม
การประชุม
วิชาการระดับชาติ
ทางวิทยาศาสตร
และสังคมศาสตร
ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม
การประชุมทางวิ
ชการระดับชาติ
ดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและ
ระบบสารสนเทศ
ประยุกต ครั้งที่ 1
การประชุมทาง
วิชาการระดับชาติ
ดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและ
ระบบสารสนเทศ
ประยุกต ครั้งที่ 1
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ECTICARD 2010
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ECTICARD 2010

0.125

คาถวง
น้ําหนัก
0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

การประชุม
เครือขายวิชาการ
วิศวกรรมไฟฟา
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคล ครั้งที่ 2

0.125

0.125
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ชื่อเจาของ
บทความ
นายวุฒิพงษ
เขื่อนดิน

ปที่ตีพิมพ

ชื่อวารสาร

คาน้ําหนัก

2553

ประชุมวิชาการ
งานวิจัยและ
พัฒนาเชิง
ประยุกต ครั้งที่ 2
การประชุมทาง
วิชาการ "การ
พัฒนาชนบทที่
ยั่งยืน"
การประชุมทาง
วิชาการ "การ
พัฒนาชนบทที่
ยั่งยืน"
การประชุมทาง
วิชาการระดับชาติ
ดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร และ
ระบบสารสนเทศ
ประยุกต ครั้งที1่
การประชุม
วิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษ
ตรศาสตร วิทยา
เขตกําแพงแสน
ครั้งที่ 7
การประชุม
วิชาการระดับชาติ
ทางวิทยาศาสตร
และสังคมศาสตร
ครั้งที่ 3
International
Journal of Arts
& Sciences
(IJAS)
conference
ประเทศออสเตรีย

0.125

คาถวง
น้ําหนัก
0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.25

0.25

ป

ลําดับที่

ชื่อบทความ

2553

28

ระบบสารสนเทศดานกิจกรรม
นักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

2553

29

ตนทุนและผลตอบแทนจากการ
ปลูกปาลมน้ํามันของเกษตรกร
จังหวัดปทุมธานี

ผศ.ชสนา
หยกสหชาติ

2553

2553

30

การใชประโยชนจากน้ํามันหอม
ระเหยกระดังงาไทยเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑใหม

นางนวพร
สังวร

2553

2553

31

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

นายมงคล ณ
ลําพูน

2553

2553

32

ปจจัยกําหนดความสําเร็จของ
ธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมอาหาร
แปรรูปในภาคตะวันตก

นายเสนีย
พวงยาณี

2553

2553

33

การใชการบัญชีตนทุนใน
อุตสาหกรรมการผลิตของบริษัท
ตางชาติในประเทศไทย

ผศ.กฤษฎี
สนั่นเสียง

2553

2553

34

Developing an e-book for
Undergraduate Students : A
Case Study

สพญ.กุลิสรา
มรุปญฑธร

2553
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ชื่อเจาของ
บทความ
สัตวแพทย
หญิงกุลิสรา
มรุปณฑธร

ปที่ตีพิมพ

ชื่อวารสาร

คาน้ําหนัก

2553

International
Journal of Art
& Sciences
(IJAS)
conference
ประเทศ
สาธารณรัฐ
เยอรมนี
3 rd Annual
Interantional
Symposium on
Agricultural
Research
ประเทศกรีซ
3 rd Annual
Interantional
Symposium on
Agricultural
Research
ประเทศกรีซ
3 rd Annual
Interantional
Symposium on
Agricultural
Research
ประเทศกรีซ
The 28th
Intermational
Horticultural
Congress,Ihc
Lisboa 2010
ประเทศโปรตุเกส
The 28th
Intermational
Horticultural
Congress,Ihc
Lisboa 2010
ประเทศโปรตุเกส

0.25

คาถวง
น้ําหนัก
0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

ป

ลําดับที่

ชื่อบทความ
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บทที่ 2 สวนสําคัญ
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บทที่ 2 สวนสําคัญ
ชื่อเจาของ
บทความ
นางวารุณี ศรี
สงคราม
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ชื่อวารสาร
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บทที่ 2 สวนสําคัญ
ชื่อเจาของ
บทความ
ผศ.วารุณี ศรี
สงคราม

ปที่ตีพิมพ

ชื่อวารสาร
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บทที่ 2 สวนสําคัญ
ชื่อเจาของ
บทความ
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บทที่ 2 สวนสําคัญ
ชื่อเจาของ
บทความ
นายประดิษฐ
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ปที่ตีพิมพ

ชื่อวารสาร
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บทที่ 2 สวนสําคัญ
ชื่อเจาของ
บทความ
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ชื่อวารสาร
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รอยละของคาถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร
= ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร x 100
12.5 x 100
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
575
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รอยละของคาถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร
= ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร x 100
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จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
575
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แปลงคารอยละของคาถวงน้ําหนัก ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได
= รอยละของคาถวงน้ําหนักของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร
x5
2.17 x 5
รอยละของคาถวงน้ําหนักของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
20
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แปลงคารอยละของคาถวงน้ําหนัก ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได
= รอยละของคาถวงน้ําหนักของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร
x5
0.39 x 5
รอยละของคาถวงน้ําหนักของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
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บทที่ 2 สวนสําคัญ
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
มหาวิทยาลัยมีการเผยแพรผลงานวิชาการและวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวนทั้งสิ้น 70
เรื่อง โดยจําแนกเปน การเผยแพรในระดับนานาชาติ จํานวน 34 เรื่อง การเผยแพรในระดับชาติ จํานวน 34
เรื่อง ตีพิม พในวารสารวิชาการระดับ นานาชาติที่ป รากฏในฐานขอมูล ISI จํานวน 1 เรื่อง และตีพิม พใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่ สกอ.เผยแพรใน web site จํานวน 1 เรื่อง
จุดแข็ง :
1. มีการเผยแพรผลงานวิชาการและวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ
แนวทางเสริมจุดแข็ง :
1. สงเสริมใหมีการเผยแพรหรือตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ
2. สรางแรงจูงใจใหแกผูนําเสนอผลงานวิจัย
จุดออน :
1. บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล
หรือใน web site สกอ. มีนอย
แนวทางปรับปรุงจุดออน :
1. ควรมีหนวยงานสืบคนฐานขอมูลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรที่ไดมาตรฐาน
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
สมศ.-05-01

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ
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บทที่ 2 สวนสําคัญ
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน : ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ สมศ.ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
เกณฑการประเมิน สมศ.
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณรอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
= ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน x 100
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด

2. แปลงคารอยละ ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได
= รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

x5

รอยละของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

ผลการประเมินตนเองปที่แลว: รอยละ ...
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้: รอยละ 0.696
เปาหมายของปนี้ : รอยละ 5
เปาหมายปตอไป : รอยละ 5

เกณฑประเมิน : ...คะแนน
เกณฑประเมิน : 0.174 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 1.25 คะแนน

ตารางแสดงขอมูลจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด (ตามปปฏิทิน ยอนหลัง 3 ป
จนถึงปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน)
ป2553
ป.............
ป.............
รวม
อาจารยประจํา
573
นักวิจัยประจํา
2
รวมอาจารยและนักวิจัย
575
ประจํา
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ตารางจํานวนและรายชื่อผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน (ตามปปฏิทิน ยอนหลัง 3 ป
จนถึงปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน)
ป

ลําดับ
ที่

2553

1

2553

2

2553

3

2553

4

ชื่อผลงาน
การบริการสารสนเทศ
การเกษตรแกเกษตรกรใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิเคราะหการใชน้ํามันพืช
ผสมน้ํามันดีเซลและ
น้ํามันกาดเพื่อใชเปนสาร
หลอลื่นในงานแมพิมพลาก
ขึ้นรูปลึก
หนังสือจิตวิทยาการจัดการ
องคการอุตสาหกรรม

ชื่อเจาของผลงาน

ปที่นําไปใช
หนวยงานที่
ประโยชน นําไปใชประโยชน

ผศ.ลัดดา แพรภัทรพิศุทธิ์

2553

กํานันตําบลคุงลาน

นายสัญญา คําจริง

2554

รศ.สมศักดิ์ ประเสริฐสุข

2554

เตาหลอมที่ใชแกส LPG เปน รศ.สมศักดิ์ ประเสริฐสุข
เชื้อเพลิง

2554

นายเอกภพ วุฒิสิทธิญาณ
กรรมการผูจัดการ
บริษัท เอส อี ซี. เอ็นจิ
เนียริ่ง แอนด อีควิป
เมนท จํากัด
นายอภิเดช ชิตทนนท
กรรมการผูจัดการ บริษัท
อะมีตี้ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
นายอภิเดช ชิตทนนท
กรรมการผูจัดการ บริษัท
อะมีตี้ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

รวม
รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
= ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน x 100

4
0.696

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด

แปลงคารอยละ ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได
= รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน x 5

0.174

รอยละของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. คํานวณรอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
=
4 x 100 = 0.696
575
2. แปลงคารอยละ ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได
= 0.696 x 5 = 0.174
20

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2553 |

237

บทที่ 2 สวนสําคัญ
จุดแข็ง : แนวทางเสริมจุดแข็ง : จุดออน :
ยังไมมผี ลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
แนวทางปรับปรุงจุดออน :
สงเสริมผลงานวิจัยที่ทํานําไปสูการใชประโยชน
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
S06-01
หนังสือรับรองการนําไปใชประโยชนของผศ.ลัดลา แพรภัทรพิศุทธิ์
S06-02
หนังสือรับรองการนําไปใชประโยชนของนายสัญญา คําจริง
S06-03
หนังสือรับรองการนําไปใชประโยชนของรศ.สมศักดิ์ ประเสริฐสุข
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กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน : ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ สมศ.ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
เกณฑการประเมิน สมศ.
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณรอยละของคาถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ
= ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ x 100
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด

2. แปลงคารอยละของคาถวงน้ําหนัก ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได
= รอยละของคาถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ
x5
รอยละของคาถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

เกณฑการประเมิน : กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการดังนี้
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ
0.25
บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
0.50
บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
0.75
ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอานโดยผูทรงคุณวุฒิ
1.00
ตําราหรือหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการ
ขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผูทรงคุณวุฒิตรวจอาน
ตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ
ผลการประเมินตนเองปที่แลว: รอยละ ...
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้: รอยละ 6.21
เปาหมายของปนี้ : รอยละ 2
เปาหมายปตอไป : รอยละ 2

เกณฑประเมิน : ... คะแนน
เกณฑประเมิน : 3.10 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 1 คะแนน
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ตารางแสดงขอมูลจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด (ตามปปฏิทิน ยอนหลัง 3 ป
จนถึงปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน)
ป2553
573
2
575

อาจารยประจํา
นักวิจัยประจํา
รวมอาจารยและนักวิจัย
ประจํา

ป.............

ป.............

รวม

ตารางจํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการที่มีระดับคุณภาพ (ตามปปฏิทิน ยอนหลัง 3 ป จนถึงปปฏิทิน
ที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน)
ป

ลําดับที่

2553

1

เอกสารประกอบการสอน วิชาเธอรโม
ไดนามิกส 2 (Thermodynamic 2)

นายเดชา พลเสน

ปที่
รับรอง
2553

2553

2

หนังสือ เธอรโมไดนามิกส 1
(Thermodynamic 1)

นายเดชา พลเสน

2553

2553

3

เอกสารประกอบการสอน วิชาหลักการ
ของระบบสื่อสาร

นายพรเทพ สรนันท

2553

2553

4

หนังสือ หลักการพื้นฐานของสายอากาศ

นายพรเทพ สรนันท

2553

2553

5

นายรวีโรจน ธนบดีศรี
สุข

2553

2553

6

ผลงานทางวิชาการที่ไดรับอนุมัติอาจารย
3 งานฝกฝมือ (ทพ.0107) วิชาชีพ
พื้นฐานชางอุตสาหกรรมระดับ ปวส. ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เอกสารประกอบการสอน วิชาการจัดและ
การบริหารโรงฝกงานและศูนยฝก

นายรวีโรจน ธนบดีศรี
สุข

2553

2553

7

เอกสารประกอบการสอน วิชาพื้นฐาน
ไฟฟา

นายสุรเชษฐ บํารุงคีรี

2553

2553

8

หนังสือ แหลงจายแรงดันไฟฟา
กระแสตรง (DC Power Supply)

นายสุรเชษฐ บํารุงคีรี

2553

2553

9

เอกสารประกอบการสอน วิชานโยบาย
การจัดจําหนาย (Distribution Policy and

นางจันทรเพ็ญ อัคร
เมธานนท

2553

นางจันทรเพ็ญ อัคร
เมธานนท

2553

ชื่อผลงาน

ชื่อเจาของผลงาน

Planning)

2553

10

หนังสือ กาวตอไปของตราสินคาไทยใน
ตลาดโลก (Next step of Thailand
brands)

หนวยงานที่รับรอง
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ

คา
น้ําหนัก
1.00

คาถวง
น้ําหนัก
1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
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ป

ลําดับที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจาของผลงาน

2553

11

เอกสารประกอบการสอน วิชา Principle
of Management

นางสาวกันธิชา ทอง
พูล

ปที่
รับรอง
2553

2553

12

หนังสือ Organization Behavior

นางสาวกันธิชา ทอง
พูล

2553

2553

13

เอกสารประกอบการสอน วิชาฟสิกส
เบื้องตน

นายสมบัติ คําดา

2553

2553

14

หนังสือ คูมือปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน 1

นายสมบัติ คําดา

2553

2553

15

เอกสารประกอบการสอน วิชาการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม (Life and Social

นางสุดา แยมดี

2553

นางสุดา แยมดี

2553

Skills)

2553

16

2553

17

2553

18

2553

หนังสือ การสรางแนวคิดใหชีวิตมี
ความสุขตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา
หนังสือ คณิตศาสตรสําหรับวิศวกร 1

นายสรายุธ ทองกุล
ภัทร

2553

เอกสารประกอบการสอน วิชาการบริหาร
การคาปลีก

นางบุญสง วงษฤทธิ์

2553

19

หนังสือ หลักการตลาด

นางบุญสง วงษฤทธิ์

2553

2553

20

เอกสารประกอบการสอน วิชาสังคมกับ
เศรษฐกิจ

นางสาวพจนา จันทร
ภาส

2553

2553

21

หนังสือ เศรษฐศาสตรทั่วไป

นางสาวพจนา จันทร
ภาส

2553

2553

22

เอกสารประกอบการสอน วิชานโยบาย
ผลิตภัณฑและราคา

นางวสุธิดา นุริตมนต

2553

2553

23

หนังสือ การบรรจุภัณฑ (Packaging)

นางวสุธิดา นุรติ มนต

2553

2553

24

เอกสารประกอบการสอน วิชาการใช
คอมพิวเตอรในงานธุรกิจ

นางสาลินันท เทพ
ประสาน

2553

2553

25

หนังสือ ระบบฐานขอมูลกับโปรแกรม

นางสาลินันท เทพ
ประสาน

2553

Microsoft Access

หนวยงานที่รับรอง
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ

คา
น้ําหนัก
1.00

คาถวง
น้ําหนัก
1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
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ป

ลําดับที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจาของผลงาน

2553

26

นายสันทัด สารีบุตร

2553

27

ผลงานทางวิชาการที่ไดรับอนุมัติอาจารย
3 เอกสารคําสอน ไมโครคอมพิวเตอร
และโปรแกรมสําเร็จรูป
เอกสารประกอบการสอน วิชาระบบ
ขอมูลขาวสารเพื่อการวางแผนทาง

ปที่
รับรอง
2553

นายสันทัด สารีบุตร

2553

การตลาด(Information System

คา
น้ําหนัก
1.00

คาถวง
น้ําหนัก
1.00

1.00

1.00

คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
SCIENCEASIA
Volume :63
Issue :2 Pages :
89-93
Kesetsart
Journal(Nat.Sci.)
44 :529-535
(2010)

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0.5

0.5

0.25

0.25

หนวยงานที่รับรอง
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ

for Marketing Planning)
2553

28

เอกสารประกอบการสอน วิชาฟสิกสยุค
ใหม

นางธัญจิรา บุญพิชญา
ภา

2553

2553

29

หนังสือ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรังสีและ
การปองกัน

นางธัญจิรา บุญพิชญา
ภา

2553

2553

30

เอกสารคําสอน วิชาการเขียนรายงาน

นางชุลีพร ศิลวัตร

2553

และการใชหองสมุด (Report

Writing and Library Usage)
2553

31

หนังสือ ศัพทหองสมุด

นางชุลีพร ศิลวัตร

2553

2553

32

เอกสารคําสอน วิชาการวัดและเครื่องมือ
วัดทางไฟฟา

นายชิดเชื้อ กนกเพ็ชร
รัตน

2553

2553

33

หนังสือ เครื่องมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส 2

นายชิดเชื้อ กนกเพ็ชร
รัตน

2553

2553

34

เอกสารคําสอน วิชาการตลาดเกษตร

นางดุษฎี พรหมทัต

2553

2553

35

หนังสือ สหกรณการเกษตร

นางดุษฎี พรหมทัต

2553

2553

36

นางสุชาดา บุญเลิศนิ
รันดร

2553

2553

37

Physiological and morphological
responses of field corn seedlings
to chitosan under hypoxic
conditions
Yield Response of Three Waxy
Corn Varieties to Various Nitrogen
Retes

ผศ.ดร.สุชาดา บุญเลิศ
นิรันดร

2553

35.75

รวม
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รอยละของคาถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ x 100

6.21
35.75 x 100

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด

575

คารอยละของคาถวงน้ําหนัก ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได
รอยละของคาถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ
รอยละของคาถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

3.10
x5

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
มหาวิทยาลัยมีผลงานวิชาการที่ไดรบั การรับรองคุณภาพ จํานวนทั้งสิ้น 37 เรื่อง
จุดแข็ง : แนวทางเสริมจุดแข็ง : จุดออน : แนวทางปรับปรุงจุดออน : รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
สมศ.-07-01
สมศ.-07-02
สมศ.-07-03
สมศ.-07-04
สมศ.-07-05
สมศ.-07-06
สมศ.-07-07
สมศ.-07-08
สมศ.-07-09
สมศ.-07-10
สมศ.-07-11

รายการเอกสารหลักฐาน
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 354/2553 แตงตั้งนายเดชา พลเสน เปน
ผูชวยศาสตราจารย
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 355/2553 แตงตั้งนายพรเทพ สรนันท เปน
ผูชวยศาสตราจารย
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 608/2553 แตงตั้งนายรวีโรจน ธนบดีศรีสุข
เปนผูชวยศาสตราจารย
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 609/2553 แตงตั้งนายสุรเชษฐ บํารุงคีรี
เปนผูชวยศาสตราจารย
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 358/2553 แตงตั้งนางจันทรเพ็ญ อัครเมธา
นนท เปนผูชวยศาสตราจารย
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 359/2553 แตงตั้งนางสาวกันธิชา ทองพูล
เปนผูชวยศาสตราจารย
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 360/2553 แตงตั้งนายสมบัติ คําดา เปน
ผูชวยศาสตราจารย
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 361/2553 แตงตั้งนางสุดา แยมดี เปน
ผูชวยศาสตราจารย
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 362/2553 แตงตั้งนายสรายุธ ทองกุลภัทร
เปนผูชวยศาสตราจารย
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 363/2553 แตงตั้งนางวารุณี ศรีสงคราม
เปนผูชวยศาสตราจารย
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 364/2553 แตงตั้งนายประมุข อุณหเลขกะ
เปนผูชวยศาสตราจารย
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หมายเลข
สมศ.-07-12
สมศ.-07-13
สมศ.-07-14
สมศ.-07-15
สมศ.-07-16
สมศ.-07-17
สมศ.-07-18
สมศ.-07-19
สมศ.-07-20
สมศ.-07-21
สมศ.-07-22
สมศ.-07-23

รายการเอกสารหลักฐาน
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 601/2553 แตงตั้งนายสุวันชัย สินโพธิ์ เปน
ผูชวยศาสตราจารย
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 602/2553 แตงตั้งนางบุญสง วงษฤทธิ์ เปน
ผูชวยศาสตราจารย
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 603/2553 แตงตั้งนางพจนา จันทรภาส
เปนผูชวยศาสตราจารย
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 764/2553 แตงตั้งนางวสุธิดา นุริตมนต
เปนผูชวยศาสตราจารย
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 765/2553 แตงตั้งนางสาลินันท เทพ
ประสาน เปนผูชวยศาสตราจารย
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 766/2553 แตงตั้งนายสันทัด สารีบุตร เปน
ผูชวยศาสตราจารย
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 767/2553 แตงตั้งนางธัญจิรา บุญพิชญาภา
เปนผูชวยศาสตราจารย
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 604/2553 แตงตั้งนางชุลีพร ศิลวัตร เปน
รองศาสตราจารย
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 768/2553 แตงตั้งนายชิดเชื้อ กนกเพ็ชร
รัตน เปนรองศาสตราจารย
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 769/2553 แตงตั้งนานางดุษฎี พรหมทัต
เปนรองศาสตราจารย
บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ของผศ.ดร.สุชาดา บุญเลิศนิรันดร
บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติของผศ.ดร.สุชาดา
บุญเลิศนิรันดร
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กลุมตัวบงชื้พื้นฐาน : ดานการบริการวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 8 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัย
เกณฑการประเมิน สมศ.
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ทีนํามาใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย x 100
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั งหมด

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศ โดยกําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : รอยละ 91.66
เปาหมายของปนี้ : รอยละ 30
เปาหมายปตอไป : รอยละ 30

เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน

ตารางแสดงขอมูลรอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรม
เกษตร
จํานวน รอยละ

โครงการบริการวิชาการทั้งหมด
จํานวนโครงการที่ใชกับการเรียน
การสอน
จํานวนโครงการที่ใชกับการวิจัย

คณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะศิลปศาสตร

รวมทั้งสิ้น

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

48
27

100
56.25

10
2

100
20

12
7

100
58.33

70
36

100
51.43

30

62.50

-

-

4

33.33

34

48.57

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
70 x 100 = 100 กําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน ดังนั้นจึงคิดเปน 5 คะแนน
70
โครงการบริการวิชาการทั้งหมด 70 โครงการ มีโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการเรียนการสอน คิด
เปนรอยละ 51.43 และโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการวิจัย คิดเปนรอยละ 48.57 ซึ่งดําเนินการโดยคณะ
ตางๆ ดังนี้
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมีการนําโครงการบริการวิชาการมาบูรณาการ
กับการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 56.25 และโครงการบริการวิชาการมาบูรณาการกับการวิจัย คิดเปนรอย
ละ 62.50 (08-01 - 08-18)
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2. คณะบริหารุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการนําโครงการบริการวิชาการมาบูรณาการกับการ
เรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ (08-19) และมีการนําโครงการบริการวิชาการมาบูรณาการกับการวิจัย เรื่อง
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา จากรานคาปลีกแบบดั้งเดิมของผูบริโภค ในอําเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (08-20)
3. คณะศิลปศาสตรมีการนําโครงการบริการวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการสอน คิดเปนรอย
ละ 58.33 และมีก ารนําโครงการบริก ารวิชาการมาบูร ณาการกับ การวิจัย คิดเปนร อยละ 33.33 ซึ่ง มี
รายละเอียดดังนี้
3.1 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครทองเที่ยวพระนครศรีอยุธยา 2553 (08-21) ใชกับการเรียนการ
สอนในรายวิชา มัคคุเทศก 1 (08-22)
3.2 โครงการอบรมศิลปะอยุธยาสําหรับบุคคลภายนอก (08-23) ใชกับการเรียนการสอนในรายวิชา
ประวัติศาสตรศิลปะ (08-24)
3.3 โครงการภาษาอัง กฤษเพื่ออาชีพ (08-25) ใชกับ การเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอัง กฤษ
เพื่ออาชีพ (08-26)
3.4 โครงการจัดทําคูมือนําเที่ยวทองถิ่นฉบับภาษาอังกฤษ (08-27)ใชกับการเรียนการสอนในรายวิชา
มัคคุเทศก 3,4 (08-28)
3.5 โครงการการใหบริการทางวิชาการภาษาไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ
บุคลากร องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนนทบุรี (08-29) ใชกับวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (08-30)
3.6 โครงการอบรมความรูภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (08-31) ใชกับการเรียนการสอนในรายวิชา
ภาษาจีน (08-32)
3.7 โครงการกฎหมายเบื้ อ งต น เพื่อ ประชาชน 2553 (08-33) ใช กั บ วิ ช า กฎหมายธุ ร กิ จ
(08-34)
3.8 โครงการกฎหมายเบื้องตนเพื่อประชาชน (08-35) ใชกับงานวิจัยเรื่องกฎหมายฟนฟูกิจการของ
ลูก หนี้ศึก ษากรณีสิท ธิของลูก หนี้ตามกฎหมายฟนฟูกิจ การขนาดเล็ก ที่สงผลกระทบตอการ
ฝกงานของนักศึกษา (08-36) และเรื่องสิทธิตามกฎหมายของครู อาจารยตางชาติในประเทศไทย
(08-37)
3.9 โครงการ “ภาษาอัง กฤษเบื้องตนสําหรับ พระสงฆ ” (08-38) ใชกับ งานวิจัยเรื่องบทเรียน
สําเร็จรูปเพื่อพัฒนาไวยากรณภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน (08-39)
3.10 โครงการฝก อบรมอาสาสมัครทองเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2554 (08-40) ใชกับ
งานวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพทางการทองเที่ยวชุมชนแบบภูมิปญญาทองถิ่น : กรณีศึกษา
โฮมสเตยไทรนอย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา (08-41) และงานวิจัยเรื่องปจจัยดานการ
ทองเที่ยวที่สงผลตอการตัดสินใจทองเที่ยว : กรณีศึกษาตลาดน้ําอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
(08-42)
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3.11 โครงการศึก ษามรดกโลกกรุง ศรีอยุธยา (08-43) ใชกับ งานวิจัยเรื่องปจ จัยที่มีผลตอการ
ทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา (08-44)
จุดแข็ง :
1. คณาจารยสวนใหญมีบทบาทในการบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม
2. งานบริการวิชาการมีความหลากหลายที่เปนประโยชนตอสังคม และมีความเชื่อมโยงกับชุมชน
3. มหาวิทยาลัยมีความรวมมือในการทําวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงกับองคกรภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
4. มีบุคลากรผูทรงคุณวุฒิส ามารถใหบริการทางวิชาการแกสังคมควบคูกับ การเรียนการสอนและ
งานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. มีการสํารวจความตองการของชุมชนในการปฏิบัติงานดานการบริการวิชาการกอนและหลังการ
ออกใหบริการ โดยการบูรณาการการบริการวิชาการควบคูกับการเรียนการสอนและการวิจัย
แนวทางเสริมจุดแข็ง :
ควรจัดทําแผนบูรณาการเชื่อมโยงงานบริการวิชาการเขากับภารกิจดานการเรียนการสอนหรืองานวิจัย
จุดออน :
ระบบและกลไกการสรางขวัญและกําลังใจแกผูที่บูรณาการการบริการวิชาการเขากับภารกิจดานการเรียนการ
สอนหรืองานวิจัยยังไมเปนรูปธรรม
แนวทางปรับปรุงจุดออน :
ควรจัดทําระบบและกลไกการสรางขวัญและกําลังใจแกผูที่บูรณาการการบริการวิชาการเขากับภารกิจ
ดานการเรียนการสอนหรืองานวิจัย
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
08-01 รายงานการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน และวิจัย
ดร.ธีระพัศธ
08-02 รายงานการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน และวิจัย
ผศ.นิษฐกานต
08-03 รายงานการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน และวิจัย
ผศสุภาวดี
08-04 รายงานการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน และวิจัย
ผศ.กรรณิกา
08-05 รายงานการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน และวิจัย
ผศ.กิตติ
08-06 รายงานการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน และวิจัย
ผศ.ฉวีวรรณ
08-07 รายงานการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน และวิจัย
ผศ. ดร.สุชาดา
08-08 รายงานการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน และวิจัย
ผศ.ตอวุฒิ 2
08-09 รายงานการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน และวิจัย
ผศ.ระวีวรรณ
08-10 รายงานการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน และวิจัย
ผศ. วาที่ ร.ต.เชน
08-11 รายงานการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน และวิจัย
ผศ.อราม 3
08-12 รายงานการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน และวิจัย
รศ.กนก 5
08-13 รายงานการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน และวิจัย
รศ.ดร.รวีวรรณ
08-14 รายงานการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน และวิจัย
รศ.ดร.สุรชัย 2
08-15 รายงานการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน และวิจัย
อ.จันทรเพ็ญ 4
08-16 รายงานการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน และวิจัย
อ.วรรณา
08-17 รายงานการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน และวิจัย
อ.สุภัทรา 2
08-18 รายงานการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับวิจัย ผส.วสุ 3
08-19 ตารางแสดงการบูรณาการงานบริการวิชาการ,โครงการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน
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หมายเลข
08-20
08-21
08-22
08-23
08-24
08-25
08-26
08-27
08-28
08-29
08-30
08-31
08-32
08-33
08-34
08-35
08-36
08-37
08-38
08-39
08-40
08-41
08-42
08-43
08-44

รายการเอกสารหลักฐาน
ตารางแสดงการบูรณาการงานบริการวิชาการ,โครงการที่บูรณาการกับการวิจัย
โครงการฝกอบรมอาสาสมัครทองเที่ยวพระนครศรีอยุธยา 2553
แผนการสอนในรายวิชา มัคคุเทศก 1
โครงการอบรมศิลปะอยุธยาสําหรับบุคคลภายนอก
แผนการสอนในรายวิชาประวัติศาสตรศิลป
โครงการภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
แผนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
โครงการจัดทําคูมือนําเที่ยวทองถิ่นฉบับภาษาอังกฤษ
แผนการสอนในรายวิชา มัคคุเทศก 3,4
โครงการการใหบริการทางวิชาการภาษาไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ
บุคลากร องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนนทบุรี
แผนการสอนในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
โครงการอบรมความรูภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
แผนการสอนในรายวิชาภาษาจีน
โครงการกฎหมายเบื้องตนเพื่อประชาชน 2553
แผนการสอนในรายวิชากฎหมายธุรกิจ
โครงการกฎหมายเบื้องตนเพื่อประชาชน
งานวิจัยเรื่องกฎหมายฟนฟูกิจการของลูกหนี้ศึกษากรณีสิทธิของลูกหนี้ตามกฎหมายฟนฟู
กิจการขนาดเล็กที่สงผลกระทบตอการฝกงานของนักศึกษา
งานวิจัยเรื่องสิทธิตามกฎหมายของครู อาจารยตางชาติในประเทศไทย
โครงการ “ภาษาอังกฤษเบื้องตนสําหรับพระสงฆ”
บทเรียนสําเร็จรูปเพื่อพัฒนาไวยากรณภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
โครงการฝกอบรมอาสาสมัครทองเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2554
งานวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพทางการทองเที่ยวชุมชนแบบภูมิปญญาทองถิ่น: กรณีศึกษา
โฮมสเตยไทรนอย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
งานวิจัยเรื่องปจจัยดานการทองเที่ยวที่สงผลตอการตัดสินใจทองเที่ยว : กรณีศึกษาตลาดน้ําอ
โยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โครงการศึกษามรดกโลกกรุงศรีอยุธยา
งานวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา
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กลุมตัวบงชื้พื้นฐาน : ดานการบริการวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 9 การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก
เกณฑการประเมิน สมศ.
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ปฏบัติได
ปฏบัติได
ปฏบัติได
ปฏบัติได
ปฏบัติได
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
มีการ
ดําเนินการ

ขอ

เกณฑมาตรฐาน

1

มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของ ชุมชนหรือ
องคกร
บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดย
คงอัตลักษณและวัฒนธรรมชองชุมชนหรือองคกร
มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคมหรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง

2
3
4
5

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : .......ขอ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 5 ขอ
เปาหมายของปนี้ : 4 ขอ
เปาหมายปตอไป : .......ขอ







เกณฑประเมิน : ...... คะแนน
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : ..... คะแนน
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บทที่ 2 สวนสําคัญ
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตั้งอยูในเขตชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ไดมีการใหบ ริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน หรือองคกรภายนอก
ตัวอยางเชน โครงการขาวโพด ที่ดําเนินกิจกรรมเปนแหลงผลิตขาวโพดเทียนซึ่งเปนพันธุเฉพาะที่
ปลูกตําบลบานเกาะ เปนเอกลักษณของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดดําเนินกิจกรรมตามหลัก
องคกรคุณภาพ PDCA (S09-01) เริ่มจาการวางแผน ดําเนินกิจกรรมตามแผน ติดตามประเมินผล
และนําผลการติดตามมาพัฒนางานอยางตอเนื่อง
2. การดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายที่วางไว (S09-02) จะเห็นวาการดําเนินงานบรรลุเปาหมายแผน
ไมนอยกวา 80
3. ชุมชนบานเกาะมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เริ่มจากการพัฒนาพันธุขาวโพดเทียนพันธุดี ทนทานตอ
โรคและแมลง การดูแลรักษาที่เหมาะสม การแปรรูปขาวโพดที่เพิ่มมูลคา การตลาดที่ดีทําใหไมมี
ปญหาในการจัดจําหนาย มีหีบหอที่สวยงามและดึงดูดความสนใจของผูบริโภค นอกจากนี้ชุมชน
ไดมีการตอยอดเชื่อมโยงไปถึง การพัฒนาชุมชนบานเกาะใหเปนแหลงทองเที่ยวทางการเกษตร
(S09-03)
4. ชุม ชนบานเกาะไดส ร างกลไกพั ฒ นาตนเอง โดยมี ก ารประชาสัม พันธก ารจัดงานวันขาวโพด
เทียนบานเกาะ โดยความรวมมือของมหาวิทยาลัย/อบจ. อําเภอและทองถิ่น ไดมีการรวมกลุม
เกษตรกรผูปลูกขาวโพดเทียน เพื่อความเขมแข็งและพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน โดยคงเอกลักษณ
การเปนชุมชน ผูเปนเจาของพันธุขาวโพดเทียนพันธุบานเกาะไวไดอยางเหนียวแนน(S09-01)
5. มีผลกระทบที่เกิดกับสังคมอยางชัดเจน คือ เกษตรกรมีการรวมตัวกันอยางเปนกลุมกอน และเขา
มามีบทบาทในทุกสวนของกิจกรรมของโครงการ การขายขาวโพดเทียนดีขึ้น เนื่องจากการ
จัดการที่เหมาะสมสงผลใหมีรายไดเพิ่ม เกษตรกรยังคงเอกลักษณการปลูกขาวโพดเทียนไวได
และมีรายไดเสริมจากการทองเที่ยวเชิงเกษตร (S09-01)
จุดแข็ง : แนวทางเสริมจุดแข็ง : จุดออน : แนวทางปรับปรุงจุดออน : รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
S09-01
รายงานผลการดําเนินงานโครงการเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมและการเพิ่มมูลคา
ขาวโพดเทียนและขาวโพดขาวเหนียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
S09-02
สรุปโครงการบริการวิชาการ
S09-03
รูปกิจกรรมวันขาวโพดเทียน
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บทที่ 2 สวนสําคัญ
กลุมตัวบงชื้พื้นฐาน : ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม (ระดับสถาบัน)
เกณฑการประเมิน สมศ.
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
ปฏบัติได
ปฏบัติได
ปฏบัติได
ปฏบัติได
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
ขอ
1
2
3
4
5

เกณฑมาตรฐาน
มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
มีการดําเนินงานสม่ําเสมออยางตอเนื่อง
เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน
ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : ...-....ขอ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 4 .ขอ
เปาหมายของปนี้ : ....4...ขอ
เปาหมายปตอไป : ...4....ขอ

คะแนน 5
ปฏบัติได
5 ขอ
มีการ
ดําเนินการ





เกณฑประเมิน : ...-.. คะแนน
เกณฑประเมิน : .4 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : ...4.. คะแนน
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บทที่ 2 สวนสําคัญ
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิ ท ยาลั ย ได มี ก ารจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ง านด า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม (10-1.1)
และดําเนินการโครงการเพื่อสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรมตามแผน มีคณะกรรมการติดตาม
การประเมินผลกิจกรรม มีคณะทํางานที่เปนกรรมการที่ปรึกษา ตรวจสอบและดูแล(10-1.2) เพื่อใหมีความ
ถูก ตองและโปรงใสในการดําเนินตามกิจ กรรม/โครงการที่กําหนด ใหเปนไปตามแผนที่วางไว นอกจากนี้
มหาวิ ท ยาลั ยมี ก ารนํ าผลการประเมิ นมาปรั บ ปรุ ง การดํา เนิน งานด านการทํา นุ บํา รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมใน
ปงบประมาณ 2554
2. มหาวิท ยาลัยไดดําเนินการจัดโครงการ/ และกิจ กรรม ตามประเด็นยุท ธศาสตรท างดาน
ศิลปวัฒนธรรมและ ประเด็นยุทธศาสตรที่4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประจําปการศึกษา(10-2.1) จํานวน
5 ตัวบงชี้ตามเปาประสงคประเด็นยุทธศาสตร ของ มหาวิทยาลัยขอ ที่ 12-16 และบรรลุเปาหมายจํานวน 5
ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ100 (10-2.2)
3. มหาวิท ยาลัย มีผ ลการดําเนินงานดานศิ ล ปะและวัฒ นธรรมที่ มีป ระโยชนใ นการสืบ สาน
วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และมีการติดตามงานสม่ําเสมออยางตอเนื่อง เปนประจําทุกป โดยไดรับจัดสรร
งบประมาณจากมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป (10-3.1)
4. จากการดําเนินงานตามแผนการทํานุบํารุงดานศิลปวัฒนธรรมในชวงปการศึกษา 2553 ที่ได
บรรจุในแผนปฏิบัติร าชการประจําป 2553 และ 2554 นั้น กอใหเกิ ดประโยชนและสรางคุณคาตอชุม ชน
ดังตอไปนี้
1) ก อ ให เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ท างศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มี ก ารแลกเปลี่ ย นทาง
ศิลปวัฒนธรรมและมีการดําเนินกิจกรรมรวมระหวางนักศึกษาและผูบริหารในการสถาบันตางๆโดยจัดโครงการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสรางเครือขายขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนและสรางเครือขายทางดานศิลปะและ
วั ฒ นธรรมกั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล า นนา เมื่ อ วั น ที่ 19 - 23 สิ ง หาคม พ.ศ. 2553
(10.-4.1) และมีการนํานักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสรางเครือขายในงานมรดกโลกบานเชียง จ.อุดรธานี เมื่อ
วันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 (10-4.2)
2) เกิดความสัมพันธอันดีระหวา งชุมชนและมหาวิทยาลัย ในการรวมทํากิจ กรรมทางดาน
ศิล ปวั ฒ นธรรมและเป นการสื บ สานเจตนารมย ข องภู มิป ญ ญาชาวบ า นอั นมี คุ ณค า ที่ส รา งจิต สํา นึ ก ทาง
ศิลปวัฒนธรรมอันดีและสืบทอดตอกันมาเปนประเพณีอันดีงามนาอนุรักษและสงเสริมดังกิจกรรม
(1) โครงการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น วันที่ 23 กุมภาพันธ 2554(10-4.3)
(2) โครงการฟนฟูสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม(10-4.4)

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2553 |

253

บทที่ 2 สวนสําคัญ
จุดแข็ง :
1. การดําเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีหลากหลายและตอเนื่อง
2. .ผูบริหารเห็นความสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
แนวทางเสริมจุดแข็ง :
1. .ตองวางหลักเกณฑใหนักศึกษาเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย
2. ตองสนับสนุนใหมีบุลากรทางดานเทคโนโลยีทําเวบไซคเพื่อประชาสัมพันธงาน
จุดออน :
1. นักศึกษาไมเห็นความสําคัญของงานศิลปวัฒนธรรม
แนวทางปรับปรุงจุดออน :
1. ปรับรูปแบบกิจกรรมใหนาสนใจเหมาะกับผูเขารวมโครงการมากขึ้น
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
(10-1.1)
แผนปฏิบัติงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(10-1.2)
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการงานดานศิลปวัฒนธรรม
(10-2.1)
RosdMap ประจําปงบประมาณ 2554
(10-2.2)
แบบรายงานผลการดําเนินงาน
(10-3.1)
แผนงบประมาณดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ป 2551 -2554
(10-4.1)
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสรางเครือขายราชมงคลลานนา
(10-4.2)
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสรางเครือขายบานเชียง จ.อุดรธานี
(10-4.3)
โครงการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น
(10-4.4)
โครงการฟนฟูสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม
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บทที่ 2 สวนสําคัญ
กลุมตัวบงชื้พื้นฐาน : ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (ระดับสถาบัน)
เกณฑการประเมิน สมศ.
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ปฏบัติได
ปฏบัติได
ปฏบัติได
ปฏบัติได
ปฏบัติได
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
ขอ

เกณฑมาตรฐาน

1
2
3

มีการ
ดําเนินการ

การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี
อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ การตกแตงอยางมีความสุนทรีย
ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมตอการจัดกิจกรรมและมีการจัดกิจกรรม
อยางสม่ําเสมอ
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไมต่ําวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

4
5







หมายเหตุ:
1.สะอาด หมายถึง ไมรก มีระเบียบ รักษางาย ใชสะดวก

2.สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไรมลภาวะ สุขใจ สบายกาย
3.สวยงาม หมายถึง มีการจัดแตงอาคาร สภาพแวดลอมอยางเหมาะสม สอดคลองกับพื้นที่แวดลอม ไมสิ้นเปลือง
และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : ...-....ขอ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : ...5....ขอ
เปาหมายของปนี้ : ...5....ขอ

เกณฑประเมิน : ....-.. คะแนน
เกณฑประเมิน : ..5... คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย

เปาหมายปตอไป : ..5.....ขอ

เกณฑประเมิน : ...5.. คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการที่พัฒนาสุนทรียภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมโดยจัดโครงการสืบ
สานวัฒนธรรมทองถิ่นแผนดินสุวรรณภูมิประจําป 2553(11-1.1) โดยใหนักศึกษาและบุคลากรเขา
รวมโครงการ(11-1.2)
2. มหาวิทยาลัยมีการจัดอาคารสถานที่สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางสุนทรีย (11-2.1)
3. มหาวิทยาลัยมีการปรับแตงเรือนไทยเฉลิมพระเกียรติใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติและเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม(11-3.1)
4. มหาวิทยาลัยมีเรือนไทยเฉลิมพระเกียรติ(11-4.1)ที่มีการจัดกิจกรรมโครงการอยางสม่ําเสมอ(11-4.2)
5. มหาวิทยาลัยจัดโครงการเลาขานสุวรรณภูมิป 2553 โดยผูเขารวมโครงการมีระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรและนักศึกษา 4.41 จากคะแนนเต็ม 5 (11-5.1)
จุดแข็ง :
1. การดําเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีหลากหลายและตอเนื่อง
2. ผูบริหารเห็นความสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
แนวทางเสริมจุดแข็ง :
1. .ตองวางหลักเกณฑใหนักศึกษาเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย
2. ตองสนับสนุนใหมีบุลากรทางดานเทคโนโลยีทําเวบไซคเพื่อประชาสัมพันธงาน
จุดออน :
1. นักศึกษาไมเห็นความสําคัญของงานศิลปวัฒนธรรม
แนวทางปรับปรุงจุดออน :
1. ปรับรูปแบบกิจกรรมใหนาสนใจเหมาะกับผูเขารวมโครงการมากขึ้น
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
11-1.1
โครงการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นแผนดินสุวรรณภูมิประจําป 2553
11.1.2
รายชื่อนักศึกษาและบุคลากรที่รวมงานดานศิลปวัฒนธรรม
11-2.1
ภาพถายอาคาร
11-3.1
รูปภาพปรับภูมิทัศนเรือนไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
11-4.1
รูปภาพเรือนไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
11-4.2
กิจกรรมที่จัดที่เรือนไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
11-5.1
โครงการเลาขานสุวรรณภูมิป ๒๕๕๓
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กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน : ดานการบริหารและพัฒนาสถาบัน
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน
เกณฑการประเมิน สมศ.
ใชคาคะแนนผลประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5) ที่ครอบคลุม 5 ประเด็น
ดังตอไปนี้
1. สภาสถาบันทําพันธกิจครบถวนตามภาระหนาที่ที่กําหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา
2. สถานศึกษากําหนดยุทธศาสตร ทิศทาง กําหนดนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบ
3. สถานศึกษาทําตามกฎระเบียบขอบังคับของตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. สภาสถาบันกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา
5. สภาสถาบันดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล
สูตรการคํานวณ:
1. คํานวณคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน/กรรมการประจําคณะ
= ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมิน x จํานวนผูประเมินทั้งสิ้นรวม 3 ป
ผลรวมของจํานวนผูประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน 3 ป
2. แปลงคา คาเฉลี่ยที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได
= คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน x 5
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
ผลการประเมินตนเองปที่แลว: คาเฉลี่ย ผลการประเมินตนเองครั้งนี้: คาเฉลี่ย 4.22
เปาหมายของปนี้ : คาเฉลี่ย 4
เปาหมายปตอไป : คาเฉลี่ย 4.25

เกณฑประเมิน : - คะแนน
เกณฑประเมิน : 4.22 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 4.25 คะแนน
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ตารางแสดงขอมูลผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน/กรรมการประจําคณะ
ป 2553 ป............. ป.............
รวม
คาเฉลี่ยผลการประเมินผลการดําเนินงาน
4.22
4.22
จํานวนผูประเมิน
24
24
คาเฉลี่ยผลการประเมินผลการดําเนินงาน 1 ป
4.22
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมิน x จํานวนผูประเมินทั้งสิ้นรวม 3 ป
ผลรวมของจํานวนผูประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน 3 ป
แปลงคาคาเฉลี่ยแปลงคา คาเฉลี่ยที่คํานวณได เทียบกับคะแนนเต็ม 5

4.22

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน x 5
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
สภาสถาบันทําพันธกิจครบถวนตามภาระหนาที่ที่กําหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา
1. สภามหาวิทยาลัยดําเนินการตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยที่กําหนดไวใน มาตรา 17
แหงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 (12-1.1) ดังนี้
1.1 มาตรา 17 (1) วางนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย ฯลฯ เชน เรื่อง พิจารณา (ราง)
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2553-2556 (12-1.2)
1.2 มาตรา 17 (2) วางระเบียบ ออกขอบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย ฯลฯ เชน เรื่อง พิจารณา
(ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ..... (12-1.3)
1.3 มาตรา 17(3) กํากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา เชน เรื่อง พิจารณา
อนุมัติแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2553 (ปงบประมาณ 2554) (12-1.4)
1.4 มาตรา 17(4) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิท ยาลัย เชน เรื่อง รายงาน
ความกาวหนาการดําเนินงานโครงการศูนยขาวสุวรรณภูมิ ประจําเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ 2554 (121.5)
1.5 มาตรา 17(5) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา ฯลฯ เชน เรื่อง พิจารณาอนุมัติ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรใหม พ.ศ.2553) (12-1.6)
1.6 มาตรา 17(6) พิจารณาการจัดตั้ง รวบรวม และการยุบเลิก สํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย ฯลฯ
เชน เรื่อง พิจารณาการยุบรวมหนวยงานที่จัดตั้งภายในสํานักงานอธิการบดี 3 หนวยงาน (12-1.7)
1.7 มาตรา 17(7) อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ฯลฯ เชน เรื่อง พิจารณาอนุมัติ
รายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2553 (12-1.8)
1.8 มาตรา 17(8) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง และสถาบันอื่นเขาสมทบ ฯลฯ เชน เรื่อง
พิจารณาอนุมัติโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครสวรรค (12-1.9)
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1.9 มาตรา 17(9) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและถอดถอนนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ฯลฯ เชน เรื่อง พิจารณาอนุมัติรายชื่อผูที่ไดรับการเสนอชื่อ
ใหดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (12-1.10)
1.10 มาตรา 17(10) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ฯลฯ
เชน เรื่อง พิจารณาเลือกและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงคณบดี (12-1.11)
1.11 มาตรา 17(11) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย เชน เรื่อง พิจารณา
อนุมัติงบประมาณเงินรายไดประจําป พ.ศ.2554 (12-1.12)
1.12 มาตรา 17(12) วางระเบียบและออกขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย ฯลฯ เชน เรื่อง พิจารณาอนุมัติรางระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการ
บริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 (12-1.13)
1.13 มาตรา 17(13) พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ฯลฯ เชน
เรื่อง พิจารณาอนุมัติการกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ให
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 4 ราย (12-1.14)
1.14 มาตรา 17(14) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ฯลฯ เชน เรื่อง พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (12-1.15)
1.15 มาตรา 17(15) พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่
อธิการบดีเสนอ ฯลฯ เชน เรื่อง พิจารณาขอเสนอของนายกเทศมนตรี ตําบลหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ใหจัดตั้ง
มทร.สุวรรณภูมิ บนที่ดินสาธารณประโยชน (12-1.16)
1.16 มาตรา 17(16) สงเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพื่อพัฒนาความกาวหนาของมหาวิทยาลัย
เชน เรื่อง รายงานการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
กับคณะกรรมการหมูบานกระทุมดาน อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี และกับบริษัท ตรีปนจั่น โมบาย
จํากัด (12-1.17)
1.17 มาตรา 17(17) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใด
โดยเฉพาะ เชน เรื่อง รายงานการไดรับเข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกลาของอธิการบดี (12-1.18)
2. สถานศึกษากําหนดยุทธศาสตร ทิศทาง กําหนดนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบ
ผูบริหารมีการกําหนดวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และมีการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2550 - 2554) (12-2.1)
3. สถานศึกษาทําตามกฎระเบียบขอบังคับของตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ
มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ระหวางเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษากับอธิการบดี โดยกําหนดตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย (12-3.1)
4. สภาสถาบันกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี รอบที่ 2
เมื่ออธิการบดีดํารงตําแหนง ครบ 3 ป 6 เดือน(สิงหาคม 2548 – กุมภาพันธ 2552) (12-4.1 ถึง 12-4.2) ซึ่งได
ดําเนินการ โดยคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจากสภามหาวิทยาลัย ตามคําสั่งที่ 296/2552 ลงวันที่ 1 เมษายน
2552 (12-4.3)
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5. สภาสถาบันดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล
5.1 หลักประสิทธิผล มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ประจําปง บประมาณ พ.ศ.2553 (12-3.1) ระหวางเลขาธิก ารคณะกรรมการการอุดมศึกษากับ
อธิการบดี โดยกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย เพื่อใชในการควบคุมการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยใหเกิด
ประสิทธิผล โดยมีการรายงานตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 9/2553 (12-5.1)
5.2 หลักประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยมีการสรุปผลการดําเนินงานรายไตรมาส เสนอตอสภามหาวิทยาลัย
เชน รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 (12-5.2) , รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2554 ณ สิ้นไตรมาส 2 ในการประชุมครั้งที่ 6/2554 (12-5.3)
5.3 หลักการตอบสนอง มีการกําหนดระยะเวลาในการใหบริการในงานตางๆ เชน งานสภามหาวิทยาลัย
กองกลาง มีการกําหนดระยะเวลาในการสงวาระการประชุมใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย 7 วัน กอนการประชุม
(12-5.4)
5.4 หลักภาระรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบตอหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยที่กําหนดไวใน
มาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 (12-1.1)
5.5 หลักความโปรงใส มีการกําหนดใหหนวยงานในมหาวิทยาลัยเปดเผยขอมูลผานทางเว็บไซต เชน
การเปดเผยประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัย รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย และระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง
ของมหาวิทยาลัยฯ (12-5.5) ซึ่งแสดงถึงความโปรงใสในการทํางาน
5.6 หลักการมีสวนรวม หนวยงานในมหาวิทยาลัยสามารถสงเรื่องเขาวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เชน กองคลัง ขอนําเรื่อง ขออนุมัติเงินผลประโยชนสะสมซื้อครุภัณฑหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพื่อนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา (12-5.6) และบุคลากรในมหาวิทยาลัยสามารถเขารวมชี้แจงและรับฟงการประชุม
ในวาระปกติได (12-5.7)
5.7 หลักการกระจายอํานาจ สภามหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อปฏิบัติ
หนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายสภามหาวิทยาลัยไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได (12-5.8), มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหดํารงตําแหนงในคําสั่งตางๆ เชน แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนานโยบายงานบุคลากร
(12-5.9) เปนตน
5.8 หลักนิติธรรม มีบริหารงานโดยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ เชน การดําเนินงาน
ตามขอบเขตอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 (12-1.1),
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย มีวิธีการสรรหา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวย
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 (12-5.10) ซึ่งเปนไปตามหลักนิติธรรม
5.9 หลักความเสมอภาค หนวยงานในมหาวิทยาลัยสามารถสงเรื่องเขาวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เชน กองคลัง ขอนําเรื่อง ขออนุมัติเงินผลประโยชนสะสมซื้อครุภัณฑหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพื่อนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา (12-5.6) และบุคลากรในมหาวิทยาลัยสามารถเขารวมชี้แจงและรับฟงการประชุม
ในวาระปกติได (12-5.7)
5.10 หลักมุงเนนฉันทามติ ใชหลักฉันทามติในการบริหารงาน เชน ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 4/2554 ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณารวมกันในเรื่องพิจารณาอนุมัติใหใชเงินรายไดในโครงการ 9 ราชมงคล
ชวยภัยน้ําทวม โดยมติที่ประชุม คือ อนุมัติ (12-5.11) ซึ่งเปนไปตามหลักฉันทามติ
สภามหาวิทยาลัยมีการประเมินตนเองตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย ผลการประเมิน
ตนเองอยูในระดับ “ดีมาก” ดวยคาระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.22 (12-6.1)
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จุดแข็ง :
1. สภามหาวิทยาลัยมีการประเมินตนเองตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
12-1.1
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548
12-1.2
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 8/2553 วาระที่ 4.1.2 พิจารณา (ราง) แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2553-2556
12-1.3
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4/2554 วาระที่ 4.2.1 พิจารณา (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .....
12-1.4
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2554 วาระที่ 4.1.2 พิจารณาอนุมัติแผนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2553 (ปงบประมาณ 2554)
12-1.5
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4/2554 วาระที่ 1.2.8 รายงานความกาวหนาการ
ดําเนินงานโครงการศูนยขาวสุวรรณภูมิ ประจําเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ 2554
12-1.6
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 9/2553 วาระที่ 4.4.1 พิจารณาอนุมัติหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรใหม พ.ศ.2553)
12-1.7
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 9/2552 วาระที่ 4.1.3 พิจารณาการยุบรวม
หนวยงานที่จัดตั้งภายในสํานักงานอธิการบดี 3 หนวยงาน
12-1.8
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 10/2553 วาระที่ 4.5.2 พิจารณาอนุมัติรายชื่อ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2553
12-1.9
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2553 วาระที่ 4.1.4 พิจารณาอนุมัติโครงการ
ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครสวรรค
12-1.10 มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 7/2553 วาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติรายชื่อ
ผูที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
12-1.11 มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2554 วาระที่ 4.3.1 พิจารณาเลือกและแตงตั้ง
บุคคลใหดํารงตําแหนงคณบดี
12-1.12 มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 8/2553 วาระที่ 4.1.1 พิจารณาอนุมัติงบประมาณ
เงินรายไดประจําป พ.ศ.2554
12-1.13 มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5/2551 วาระที่ 4.2.4 พิจารณาอนุมัติรางระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการบริหารการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
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หมายเลข
12-1.14
12-1.15
12-1.16
12-1.17

12-1.18
12-2.1
12-3.1
12-4.1
12-4.2
12-4.3
12-5.1
12-5.2
12-5.3
12-5.4
12-5.5
12-5.6
12-5.7
12-5.8
12-5.9

รายการเอกสารหลักฐาน
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 9/2553 วาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติการกําหนด
ตําแหนงและแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 4 ราย
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2554 วาระที่ 4.3.2 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 9/2553 วาระที่ 4.1.1 พิจารณาขอเสนอของ
นายกเทศมนตรี ตําบลหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ใหจัดตั้ง มทร.สุวรรณภูมิ บนที่ดิน
สาธารณประโยชน
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4/2554 วาระที่ 1.2.4 รายงานการลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกับคณะกรรมการ
หมูบานกระทุมดาน อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี และกับบริษัท ตรีปนจั่น โมบาย
จํากัด
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 8/2552 วาระที่ 1.2.3 รายงานการไดรับเข็มกิตติ
คุณสถาบันพระปกเกลาของอธิการบดี
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2550-2554)
(ฉบับปรับปรุง เมื่อ ตุลาคม 2551)
คํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6/2552 วาระที่ 5.1 รายงานการประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2
รายงานผลการดําเนินงานของอธิการบดี ระหวาง สิงหาคม 2548 – กุมภาพันธ 2552
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 296/2552 ลงวันที่ 1 เมษายน 2552
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 9/2553 วาระที่ 1.2.2 รายงานผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2554 วาระที่ 1.2.5 รายงานผลการดําเนินงาน
และการใชจายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6/2554 วาระที่ 1.2.4 รายงานผลการดําเนินงาน
และการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 ณ สิ้นไตรมาส 2
ตารางสรุปการสงวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปการศึกษา 2553
www.rmutsb.ac.th (คณะผูบริหาร สภามหาวิทยาลัย รายชื่อกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ระเบียบขอบังคับ)
หนังสือบันทึกขอความ ที่ ศธ 0585.03/40 เรื่อง ขออนุญาตนําเรื่องเสนอสภา
มหาวิทยาลัย (ขออนุมัติเงินผลประโยชนสะสมซื้อครุภัณฑหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร)
สวนหนา รายงานการประชุม สภา มทรส. ครั้งที่ 1/2554 (ผูเขารวมชี้แจง)
คําสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ ที่ 76/2554 เรื่อง แตงตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
คําสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ ที่ 192/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนานโยบาย
งานบุคลากร
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หมายเลข
12-1.14
12-1.15
12-1.16
12-1.17

12-1.18
12-5.10
12-5.11
12-6.1

รายการเอกสารหลักฐาน
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 9/2553 วาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติการกําหนด
ตําแหนงและแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 4 ราย
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2554 วาระที่ 4.3.2 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 9/2553 วาระที่ 4.1.1 พิจารณาขอเสนอของ
นายกเทศมนตรี ตําบลหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ใหจัดตั้ง มทร.สุวรรณภูมิ บนที่ดิน
สาธารณประโยชน
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4/2554 วาระที่ 1.2.4 รายงานการลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกับคณะกรรมการ
หมูบานกระทุมดาน อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี และกับบริษัท ตรีปนจั่น โมบาย
จํากัด
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 8/2552 วาระที่ 1.2.3 รายงานการไดรับเข็มกิตติ
คุณสถาบันพระปกเกลาของอธิการบดี
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการสรรหานายสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4/2554 วาระที่ 4.1.1 เรื่อง พิจารณาอนุมัติใหใช
เงินรายไดในโครงการ 9 ราชมงคล ชวยภัยน้ําทวม
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 10/2553 วาระที่ 1.2.4 รายงานผลการประเมิน
ตนเองตามบทบาทหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. ป 2553
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กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน : ดานการบริหารและพัฒนาสถาบัน
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน
เกณฑการประเมิน สมศ.
ใชคาคะแนนประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงตั้ง (คะแนนเต็ม 5)
สูตรการคํานวณ:
1. คํานวณคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินผลผูบริหาร
= ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมิน x จํานวนผูประเมินทั้งสิ้นรวม 3 ป
ผลรวมของจํานวนผูประเมินผลผูบริหาร 3 ป
2. แปลงคา คาเฉลี่ยที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได
=
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินผลผูบริหาร
x5
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
ผลการประเมินตนเองปที่แลว: คาเฉลี่ย ผลการประเมินตนเองครั้งนี้: คาเฉลี่ย 4.33
เปาหมายของปนี้ : คาเฉลี่ย 4
เปาหมายปตอไป : คาเฉลี่ย 4.35

เกณฑประเมิน : - คะแนน
เกณฑประเมิน : 4.33 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 4.35 คะแนน

ตารางแสดงขอมูลผลการประเมินผลผูบริหาร
คาเฉลี่ยผลการประเมินผลผูบริหาร
จํานวนผูประเมิน
คาเฉลี่ยผลการประเมินผลการดําเนินงาน 3 ป

ป 2553
4.33
5

ป............. ป.............

รวม
4.33

ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมิน x จํานวนผูประเมินทั้งสิ้นรวม 3 ป
ผลรวมของจํานวนผูประเมินผลผูบริหาร 3 ป
แปลงคาคาเฉลี่ยแปลงคา คาเฉลี่ยที่คํานวณได เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินผลผูบริหาร
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

4.33
x5

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2553 |

264

บทที่ 2 สวนสําคัญ
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี รอบที่ 2
เมื่ออธิการบดีดํารงตําแหนง ครบ 3 ป 6 เดือน(สิงหาคม 2548 – กุมภาพันธ 2552) (13-1.1) ซึ่งไดดําเนินการ
โดยคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจากสภามหาวิทยาลัย ตามคําสั่งที่ 296/2552 ลงวันที่ 1 เมษายน 2552 (13-1.2)
ซึ่งสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 คาเฉลี่ย
จากผลการประเมินของกรรมการ 5 คน ไดคาเฉลี่ยของผลการประเมิน เทากับ 4.33
จุดแข็ง :
1. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
13-1.1
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6/2552 วาระที่ 5.1 รายงานการประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2
13-1.2
รายงานผลการดําเนินงานของอธิการบดี ระหวาง สิงหาคม 2548 – กุมภาพันธ 2552
13-1.3
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 296/2552 ลงวันที่ 1 เมษายน 2552
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
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กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน : ดานการบริหารและพัฒนาสถาบัน
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย
เกณฑการประเมิน สมศ.
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5
สูตรการคํานวณ:
1. กําหนดคาน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย ดังนี้
วุฒิการศึกษา
ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

0
1
3
6

2
3
5
8

5
6
8
10

คาดัชนีคุณภาพอาจารย
=
ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา
.
อาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริง + ลาศึกษาตอ)
2. แปลงคาน้ําหนักระดับคุณภาพ ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
=

คาดัชนีคุณภาพอาจารย
คาดัชนีคุณภาพอาจารยที่กําหนดใหคะแนนเต็ม 5 (6)

ผลการประเมินตนเองปที่แลว: คาดัชนี ...
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้: คาดัชนี 2.14
เปาหมายของปนี้ : คาดัชนี...
เปาหมายปตอไป : คาดัชนี ...

x5

เกณฑประเมิน : ... คะแนน
เกณฑประเมิน : 1.78 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : ... คะแนน
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ตารางแสดงขอมูลผลการพัฒนาคณาจารย
วุฒิการศึกษา
ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย
รวมอาจารย
รวมคะแนน
คาดัชนีคุณภาพอาจารย

573.5
1,228

ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา
.

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

0 x 79.5
=0
1 x 10
= 10
3x0
=0
6x0
=0
89.5
0

2 x 323.5
= 647
3 x 120
= 360
5 x 12
= 60
8x0
=0
455.5
1,067

5 x 15
= 75
6 x 11
= 66
8 x 2.5
= 20
10 x 0
=0
28.5
161

1,228
573.5

.= 2.14

อาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริง + ลาศึกษา
แปลงคาน้ําหนักระดับคุณภาพ ที่คํานวณได เทียบกับ
คะแนนเต็ม 5
x5

คาดัชนีคุณภาพอาจารย

2.14 x 5

= 1.78

6

คาดัชนีคุณภาพอาจารยที่กําหนดใหคะแนนเต็ม 5 (6)
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิ ท ยาลั ยมี แผนพั ฒ นาบุค ลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2551 – 2555) และดํา เนิ นการจัด ทํ า
แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2553 โดยมีการศึกษาทิศทางใหสอดคลองกับ แผนพัฒนาบุคลากร
ระยะ 5 ป พรอมกับพิจารณาผลการดําเนินงานในการพัฒนาบุคลากรตามแผน ป 2552 มาประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ 2553 เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนานโยบายงานบุคลากร ทั้งนี้
คณะกรรมการฯ ไดใหนโยบายการพัฒนาบุคลากรปงบประมาณ 2553 ดังนี้
1. การกําหนดอัตรากําลังที่เพิ่มใหมทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน
2. การกําหนดแผนการเพิ่มสัดสวนคุณวุฒิใหสูงขึ้น
3. พิจารณาการจัดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกประเภท และทุกระดับ
ใหตรงกับสมรรถนะที่มหาวิทยาลัยตองการ
2. มหาวิทยาลัยสงเสริม และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหมีสัดสวนตําแหนงทางวิชาการอยูในระดับ
ที่ไดมาตรฐานตามที่ สกอ. และมหาวิทยาลัยกําหนด
3. มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหบุคลากรมีโ อกาสกําหนดเสนทางชีวิตของตนเอง เชน การขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ โดยสนับสนุนใหบุคลากรไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ความรูทางการเขียนผลงานทาง
วิชาการ รวมทั้งสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพเพิ่มพูนความรูและสะ
ความชํานาญการในสายอาชีพเพื่อสามารถกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้น
4. มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหบุคลากรไปศึกษาตอระดับปริญญาเอก โดยสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพ
ที่สามารถไปศึกษาตอระดับปริญญาเอก และสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนศึกษาตอระดับปริญญาโท และ
ขอทุนสนับสนุนการศึกษาตอทั้งภายใน และภายนอกประเทศจากมหาวิทยาลัย
5. มหาวิทยาลัยสงเสริมใหอาจารยประจําเขารวมประชุมทางวิชาการ และนําเสนอผลงานทางวิชาการ
โดยมีแผนการพัฒนาบุคลากรเขาสูตําแหนงทางวิชาการในระดับสูงขึ้น
6. จัดสงบุคลการเขารับการอบรมโครงการสงเสริมการตีพิมพผลงานทางวิชาการในวารสารระดับชาติ
และนานาชาติ เพื่อสนับสนุนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของบุคลากร
7. มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการทําวิจัยสรางองคความรู และวิจัยถายทอดเทคโนโลยี
เพิ่มขึ้นและสนับสนุนใหนําเสนอผลงานและตีพิมพเพิ่มขึ้นเพื่อสรางความเปนเลิศในงานวิจัยดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีสามารถนําองคความรูในงานวิจัยมาบูรณาการในการเรียนการสอนและงานบริการวิชาการ
8. วางแผน สง เสริม และพัฒ นาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถเหมาะสมในการเลื่อนระดับ /
ตําแหนง
จุดแข็ง :
1. มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2551 – 2555) และแผนพัฒนาบุคลากร
ประจําป
2. มหาวิทยาลัยมีแนวทาง และนโยบายการพัฒนาคณาจารยที่ชัดเจน
แนวทางเสริมจุดแข็ง :
1. ผูบริหารทุกระดับใหความสําคัญและสนับสนุนการดําเนินงาน
2. มีแผนการพัฒนาบุคลากรเขาสูตําแหนงทางวิชาการในระดับสูงขึ้น ในอีก 5 ปขางหนา (พ.ศ. 2554
– 2558)
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3. สงเสริมใหอาจารยศึกษาตอเพื่อใหสัดสวนอาจารยประจํามีคุณวุฒิปริญญาโท และปริญญาเอก
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานตามที่ สกอ. และมหาวิทยาลัยกําหนด
จุดออน :
1. จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกมีจํานวนนอย
2. บุคลากรสายวิชาการตองทํางานสนับสนุนวิชาการดวย สงผลใหไมสามารถพัฒนางานดานวิชาการ
และงานวิจัยไดอยางเต็มที่
3. มหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาในดานการศึกษาตอสําหรับทุนการศึกษา
ตอเนื่อง ดังนั้นทุนการศึกษาสําหรับบุคลากรใหมจึงไมเพียงพอ
แนวทางปรับปรุงจุดออน :
1. ควรมีงบประมาณสนับสนุนการการฝกอบรม พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาทางวิชาการและแสวงหา
ความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และในระดับนานาชาติ
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
14-1 แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2551 – 2555)
14-2 แผนพัฒนาบุคลากร ประจําป 2553
14-3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรดานศึกษาตอ
14-4
ขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
14-5 ขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2551
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กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน : ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 15 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด
เกณฑการประเมิน สมศ.
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัด 3 ปยอนหลังเปนคะแนนของ
ตัวบงชี้
สูตรการคํานวณ:
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายใน
= ผลรวมคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยตนสังกัด
จํานวนป
หมายเหตุ:
ใชคะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาระดับสถาบัน ตามที่หนวยงาน
ตนสังกัดกําหนด ยอนหลัง 3 ป ทั้งนี้ สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เริ่มใชคะแนน
ตั้งแตปการศึกษา 2553
- ประเมินป 2554 ใชคะแนนประเมิน 1 ป คือป 2553
- ประเมินป 2555 ใชคาเฉลี่ยคะแนนประเมิน 2 ป คือป 2553 และ 2554
- ประเมินป 2556 ใชคาเฉลี่ยคะแนนประเมิน 3 ป คือป 2553, 2554 และ 2555
ผลการประเมินตนเองปที่แลว: คาเฉลี่ย ผลการประเมินตนเองครั้งนี้: คาเฉลี่ย ...
เปาหมายของปนี้ : คาเฉลี่ย..4.00.
เปาหมายปตอไป : คาเฉลี่ย ..4.51.

เกณฑประเมิน : - คะแนน
เกณฑประเมิน : ... คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : .4.51.. คะแนน

ตารางแสดงขอมูลผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยตนสังกัด
ป 2553 ป 2554 ป 2555
คาเฉลี่ยผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในโดยตนสังกัด
คาเฉลี่ยผลการประเมินผลการประเมิน

รวม

ผลรวมคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยตนสังกัด
จํานวนป
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
Na ในปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยอยูระหวางดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน จึงยังไมมีผลการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการ และรับรองโดยตนสังกัด
จุดแข็ง :
แนวทางเสริมจุดแข็ง :
จุดออน :
แนวทางปรับปรุงจุดออน :
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
-
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กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณของสถาบัน
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 16.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ
เกณฑการประเมิน สมศ.
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
ปฏิบัติได
ปฏิบัติได
ปฏิบัติได
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ

คะแนน 4
ปฏิบัติได
4 ขอ

คะแนน 5
ปฏิบัติได
5 ขอ

ขอ

เกณฑมาตรฐาน

1

มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับจุดเนน จุดเดน หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่
กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ
ผลการประเมินความเห็นของประชากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงนของสถาบันที่
สอดคลองกับอัตลักษณ ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ผลการดําเนินงานกอใหเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและ/หรือสรางคุณคาตอสังคม
ไดรับการยกยองในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ

2
3
4
5

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : - ขอ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 4 ขอ
เปาหมายของปนี้ : 4 ขอ
เปาหมายปตอไป : 5 ขอ

มีการ
ดําเนินการ






เกณฑประเมิน : - คะแนน
เกณฑประเมิน : 4 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิท ยาลัย โดยผูบ ริห ารระดับสูง และผูที่เ กี่ยวของ รวมกันกําหนดและแสดงความคิดเห็นแผน
กลยุทธของมหาวิทยาลัยในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อกําหนดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธของ
มหาวิทยาลัย (16.1-1-1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนพัฒนาระยะที่ 10 พ.ศ.25502554 (16.1-1-2)และไดมีการปรับปรุงแผนระยะที่ 10 พ.ศ.2550-2554 เปนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2550-2554) (ฉบับปรับปรุงเมื่อ ตุลาคม 2551)ซึ่งได
กําหนดปณิธานการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คือ “คนดี มีความรู รักสูงาน”
ไวที่หนา 1 (16.1-1-3) และไดแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2553 ไวใน Road Map ที่ได ผา นการเห็ นชอบจากสภามหาวิท ยาลั ย (16.1-1-4) อัตลั ก ษณ
มหาวิท ยาลัย (1) มุงเนนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands on) (2) มุงเนนการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาตางๆ โดยใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนฐาน (Technology - based Teaching ang
Training) (3) มุงเนนการผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หรือความเปนมืออาชีพ
ซึ่ง ประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ รูจ ริง มีทัก ษะความชํานาญ และมีจ ริยธรรมในวิชาชีพ
(Professional - Oriented) (16.1-1-5)
2. มหาวิทยาลัยมีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนโดยใหนักศึกษาเขารวมในโครงการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมสรางเครือขาย วันที่ 19-23 สิงหาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
(16.1-2-1) และใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่ง ขึ้น โดยการใช
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (E-document System) (16.1-2-2) และใหบุคลากรไดมีสวนรวมใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (ระบบ HRD) (16.1-2-3)
3. มหาวิทยาลัยมีผลการวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนใหกับหนวยงานและชุมชน จํานวน 4 งานวิจัย
(16.1-3-1) มีการบริการวิชาการ โดยมีการผลิตอุปกรณและเครื่องมือชวยเหลือคนพิการ (16.1-3-2)
โครงการการใหบ ริก ารทางวิช าการแก สัง คมด านการซ อมแซมบํารุง รัก ษาเครื่ องมือและจัก รกล
การเกษตร รวมกับมูลนิธิพระดาบส (16.1-3-3)
4. มหาวิทยาลัยมีผลงานดีเดนที่ไดรับการยกยองในระดับประเทศ ไดรับรางวัลผูทําคุณประโยชนดาน
การศึกษา จาก สกอ. (16.1-4-1) รางวัลครูตนแบบ จากกระทรวงศึกษาธิการ (16.1-4-2) รางวัลการ
ยอยองเชิดชูเกียรติเปนปูชนียบุคคลดานภาษาไทย ประจําป พ.ศ.2553 จากสํานักงานวัฒ นธรรม
จัง หวัดพระนครศรีอยุธยา (16.1-4-3) รางวัลขาราชการพลเรือนดีเดน จากกระทรวงศึก ษาธิก าร
(16.1-4-4) รางวัลพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย “ประถมาภรณมงกุฎไทย” จา
กระทรวงศึกษาธิการ (16.1-4-5) ผลงานนักศึกษาที่ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองหรือรางวัลในดาน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรมหรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิต (16.1-4-5)
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
16.1-1-1
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยฯ
16.1-1-2
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนพัฒนาระยะที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)
16.1-1.3
แผนพัฒ นามหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2550-2554)
(ฉบับปรับปรุงเมื่อ ตุลาคม 2551)
16.1-1-4
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553
16.1-1-5
อัตลักษณมหาวิทยาลัย (1) มุงเนนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands on) (2) มุงเนนการ
เรียนการสอนในสาขาวิชาตางๆ โดยใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนฐาน (Technology based Teaching ang Training) (3) มุงเนนการผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ หรือความเปนมืออาชีพ ซึ่งประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ รูจริง มีทักษะความ
ชํานาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ (Professional - Oriented) (16.1-1-5)
16.1-2-1
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสรางเครือขาย
16.1-2-2
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (E-document System)
16.1-2-3
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (ระบบ HRD)
16.1-3-1
งานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชน
16.1-3-2
การผลิตอุปกรณและเครื่องมือชวยเหลือคนพิการ
16.1-3-3
โครงการพระดาบส
16.1-4-1
รางวัลผูทําคุณประโยชนดานการศึกษา
16.1-4-2
รางวัลครูตนแบบ
16.1-4-3
รางวัลการยอยองเชิดชูเกียรติเปนปูชนียบุคคลดานภาษาไทย
16.1-4-4
รางวัลขาราชการพลเรือนดีเดน
16.1-4-5
ผลงานนักศึกษาที่ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองฯ
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ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ
เกณฑการประเมิน สมศ.

ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด
เกณฑการใหคะแนน
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
เปาหมายของปนี้ : 4.20 คะแนน
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
ในปก ารศึก ษา 2553 มหาวิทยาลัย ใชผ ลการประเมินความพึง พอใจของผูใชบัณฑิต ที่สํานักงาน
ก.พ.ร. เปนผูดําเนินการ โดยในปงบประมาณ 2553 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต มีความพึงพอใจ รอยละ
84.08 คิดเปนคะแนน ได 4.20
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จุดแข็ง :
มหาวิทยาลัยเปนหนวยงานภาครัฐ มีสํานักงาน ก.พ.ร. ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตทุกปงบประมาณ และการประเมินมีความครอบคลุมตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
แนวทางเสริมจุดแข็ง :
มหาวิ ท ยาลั ยจั ด ทํา แบบประเมิน ความพึ ง พอใชข องผู ใ ชบั ณ ฑิต เพื่อ ดํ าเนิ นการประเมิ นของ
มหาวิทยาลัยอีกชองทางหนึ่ง
จุดออน : แนวทางปรับปรุงจุดออน : รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
16.2-1.1 หนังสือที่ นร 1201/ว 6 เรื่อง รายงานผลสํารวจความพึงพอใชของผูใชบัณฑิต และความ
พึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จากสํานักงาน ก.พ.ร.
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กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สง ผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน
เกณฑการประเมิน สมศ.
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ปฏบัติได
ปฏบัติได
ปฏบัติได
ปฏบัติได
ปฏบัติได
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
ขอ

เกณฑมาตรฐาน

1

มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับจุดเนน จุดเดน หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่
กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเนน และ
จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน
และเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม
สถาบันมีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด และ
ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

2
3
4
5

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : .......ขอ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 2 ขอ
เปาหมายของปนี้ : 4 ขอ
เปาหมายปตอไป : .......ขอ

มีการ
ดําเนินการ



เกณฑประเมิน : ...... คะแนน
เกณฑประเมิน : 2 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : ..... คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดกําหนดจุดเนนความเปนเลิศ 3 ดาน คือ เรื่อง
พลั ง งานทดแทนเพื่ อชุ ม ชน อาหารเพื่อ สุ ขภาพ และเทคโนโลยี แม พิ ม พ โดยกํ า หนดไว ใ น
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2550-2554)หนา 37
(S17-01) นอกจากนี้ไดกําหนดจุดเนนทางดานการบริการวิชาการโดยมุง เนนสังคมและชุมชน
ดานการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. กําหนดภาระงานของบุคลากรใหมีสวนรวมในภารกิจทั้ง 4 ดาน ไดแก งานจัดการศึกษา งานวิจัย
งานบริการวิชาการ และงานาทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เชน การเรียนโดยนํานักศึกษาเขาไปมีสวน
รวมทุก กิจกรรมตลอดจนชุม ชนและสังคมภายนอก (S17-02-15R) นอกจากนี้ม หาวิทยาลัยได
กําหนดใหคณะจัดทําแผนตามจุดเนนของมหาวิทยาลัย ในแตละดาน โดยมุงเนนการมีสวนรวม
ของบุคลากร นักศึกษา และชุมชนสังคม (S17-03) (S17-04)
จุดแข็ง : แนวทางเสริมจุดแข็ง : จุดออน : แนวทางปรับปรุงจุดออน : รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
S17-01
S17-02
S17-03
S17-04

รายการเอกสารหลักฐาน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2550-2554)
หนา 37
เอกสารภาระงานสายวิชาการ
ตัวอยางแผนการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ตัวอยางแผนการดําเนินงานของคณะศิลปศาสตร
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กลุมตัวบงชีม้ าตรการสงเสริม
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 18 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตาง ๆ
ตัวบงชี้ที่ 18.1 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
(สุขภาพ)
เกณฑการประเมิน สมศ.
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ปฏิบัติได
ปฏิบัติได
ปฏิบัติได
ปฏิบัติได
ปฏิบัติได
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ

ขอ
1
2
3
4
5

เกณฑมาตรฐาน
มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
มีประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน
มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม
ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : - ขอ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 4 ขอ
เปาหมายของปนี้ : 4 ขอ
เปาหมายปตอไป : 4 ขอ

เกณฑประเมิน : - คะแนน
เกณฑประเมิน : 4 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 4 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
มหาวิท ยาลัยใหความสําคัญ กับ สุขภาพและความเปนอยูของสัง คม โดยจัดโครงการตรวจสุขภาพ
นักศึกษาใหม ทุกป และจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายแกนนําดานการปองกันเอดสและสารเสพติด
เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณเอดสและการปองกันตนเองจากโรคเอดส รูจักบทบาท
หนาที่ พัฒนาศักยภาพดานคุณธรรม ความรู ใหมีทักษะชีวิต และมีหองพยาบาลใหบริการนักศึกษา ทั้ง 4 ศูนย
เพื่อเปนแหลงเรียนรูใหกับนักศึกษาที่เขารวมโครงการและผูที่สนใจ ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอการ
จัดโครงการอยูในระดับมาก และเห็นวาโครงการดังกลาวเปนโครงการที่ดี ไดแก
1.1 โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2553 (18.1-1.1)
1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายแกนนําดานการปองกันเอดสและสารเสพติด (18.1-1.2)
2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานตามแผน สามารถดําเนินการไดทุกโครงการและมีการประเมินผลการ
ดําเนินการของแตละโครงการ โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการประเมินทุกโครงการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80 (18.1-2.1)
3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานไดอยางมีประโยชนและสรางคุณคาตอมหาวิท ยาลัย และเสริม สราง
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณเอดสและการปองกันตนเองจากโรคเอดส รูจักบทบาทหนาที่ พัฒนา
ศัก ยภาพดานคุ ณธรรม ความรู ใหมี ทัก ษะชี วิต รู จัดการวิเ คราะห แยกแยะ และสามารถนําไปใชไ ดใ น
ชีวิตประจําวัน และชวยเหลือเพื่อนได ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมเสี่ยง นับเปนโครงการที่ทํา
ให สรางเสริมสุขภาพและพลานามัยใหสมบูรณแข็งแรง ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ซึ่งนับเปนการสงเสริม
กิจกรรมในดานสุขภาพ (18.1-3.1)
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสงผลใหเกิดประโยชน
และสรางคุณคาตอ การอยูรวมกันในมหาวิท ยาลัย เชน โครงการพานองเขาวัด (18.1-4.1) เปนโครงการที่
สงเสริม คานิยมที่ดี ของการมีจิตสาธารณะ ทั้งยังเปนการทํานุบํารุง ศาสนา ไมของเกี่ยวกับยาเสพติด และ
โครงการปลูกตนไมเปนสักขี นองพี่สัมพันธ (18.1-4.2) เปนโครงการที่สงเสริมใหนักศึกษาเปนผูมีจิตสาธารณะ
รูจักสรางสิ่งแวดลอมที่ดีและเปนกิจกรรมที่สรางความสามัคคีระหวางพี่นองในมหาวิทยาลัย และโครงการแหลง
เรียนรู ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (18.1-4.3) เปนการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มา
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวันตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
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จุดแข็ง :
1. มีบุคลากรผูทรงคุณวุฒิสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. การดําเนินกิจกรรมดานสุขภาพอยางตอเนื่อง
แนวทางเสริมจุดแข็ง :
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
18.1-1.1
18.1-1.2
18.1-2.1
18.1-3.1
18.1-4.1
18.1-4.2
18.1-4.3

รายการเอกสารหลักฐาน
โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2553
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายแกนนําดานการปองกันเอดสและสารเสพติด
รายงานผลการดําเนินงานโครงการ
โครงการศิลปศาสตรพรอมพรัก รวมรักษกีฬาไทยหางไกลยาเสพติด
กิจกรรมพานองเขาวัด
โครงการ "ปลูกตนไมเปนสักขี นองพี่สัมพันธ"
โครงการแหลงเรียนรู "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
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ตั ว บ ง ชี้ ที่ 18.2 ผลการชี้ นํ า ป อ งกั น หรื อ แก ป ญ หาของสั ง คมในประเด็ นที่ ๒ ภายนอกสถาบั น
(ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ)
เกณฑการประเมิน สมศ.
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ปฏิบัติได
ปฏิบัติได
ปฏิบัติได
ปฏิบัติได
ปฏิบัติได
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ

ขอ
1
2
3
4
5

เกณฑมาตรฐาน
มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
มีประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน
มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม
ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : - ขอ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 4 ขอ
เปาหมายของปนี้ : 4 ขอ
เปาหมายปตอไป : 4 ขอ

เกณฑประเมิน : - คะแนน
เกณฑประเมิน : 4 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 4 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
มหาวิ ท ยาลั ยใหค วามสํ าคั ญ กั บ ผู ดอ ยโอกาสและผู สูง อายุ โดยมอบหมายให คณะครุศ าสตร
อุตสาหกรรมจัดทําโครงการผลิตอุปกรณและเครื่องมือชวยเหลือคนพิการ ซึ่งผูรับบริการหรือเปาหมายจะเปน
ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ (18.2 – 1.1 โครงการผลิตอุปกรณและเครื่องมือชวยเหลือคนพิการ) ซึ่งดําเนินการ
อยางตอเนื่องเสมอมา โดยมีการนําหลักการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพมาใชอยางตอเนื่อง
2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
มหาวิทยาลัยตั้งเปาหมายผลิตเครื่องมืออุปกรณและเครื่องมือชวยเหลือคนพิการ ปละ 50 ชิ้น และ
สามารถผลิตอุปกรณและเครื่องมือชวยเหลือคนพิการดังกลาว ไดบรรลุเปาหมายไมต่ํากวารอยละ 80 คือ รอยละ
82 จํานวน 41 ชิ้น (18.2 – 2.1 เอกสารลงนาม การับ-สงมอบอุปกรณและเครื่องมือชวยเหลือคนพิการ)
3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน
อุปกรณและเครื่องมือชวยเหลือคนพิการเปนประโยชนตอสังคมและสรางคุณคาแกมหาวิทยาลัยใน
การชวยเหลือสังคมไดเปนอยางดียิ่ง
4. มีประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน
เครื่องมือและอุปกรณที่มหาวิทยาลัยผลิตเพื่อชวยเหลือคนพิการนี้ มีผลทําใหผูพิการสามารถใชใน
ชีวิตประจําวันเพื่อชวยตนเองได ไมเปนภาระแกสังคมและครอบครัว
จุดแข็ง :
1. มีบุคลากรผูทรงคุณวุฒิสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. การมีสวนรวมของนักศึกษาในการดําเนินโครงการ
แนวทางเสริมจุดแข็ง :
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
18.2-1.1
18.2-2.1
18.2-3.1

รายการเอกสารหลักฐาน
โครงการผลิตอุปกรณและเครื่องมือชวยเหลือคนพิการ
เอกสารลงนาม การับ-สงมอบอุปกรณและเครื่องมือชวยเหลือคนพิการ
รูปภาพ
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้อัตลักษณและมาตราการสงเสริมของมหาวิทยาลัย
อัตลักษณมหาวิทยาลัย
ตัวบงชี้ที่ 1.1.1 ระบบกลไกพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ
ตัวบงชี้ที่ 1.1.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน ใชทักษะที่มีเทคโนโลยีเปนพื้นฐาน
(Technology Based Education-Training)
ตัวบงชี้ที่ 1.1.3 มีระบบและกลไกการสรางความเชี่ยวชาญวิชาชีพ
(Professional Oriented) ใหกับนักศึกษา
มาตรการสงเสริมสถานศึกษา 3 D
ตัวบงชี้ที่ 5.1.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3 D)
ตัวบงชี้ที่ 5.1.2 ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3 D) มีความรูเจตคติที่ดี
ตลอดจนเกิดพฤติกรรม
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องคประกอบที่ 1.1 อัตลักษณมหาวิทยาลัย
ตัวบงชี้ที่ 1.1.1 ระบบและกลไกพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใหเปนบัณฑิต
นักปฏิบัต(ิ Hands-on)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (ตัวบงชี้ มทรส.)
คําอธิบายตัวบงชี้ : คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้นไดถาสถานศึกษามีระบบและกลไกพัฒนานักศึกษาที่
สอดคลองกับพันธกิจและเปาหมาย ตามอัตลักษณมหาวิทยาลัยของสถาบัน ใหเปนบัณฑิต
นักปฏิบัติ(Hands-on) มีการพัฒนาตามสาขาวิชาชีพ
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีระบบและกลไกการการดําเนินงานดานสหกิจศึกษา
2. มีการพัฒนาอาจารยผูสอนโดยเพิ่มประสบการณตรงในสถานประกอบการ
3. มีกระบวนการการจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักการของ WIL เปนแนวทางในการพัฒนา
4. มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานในกิจกรรมที่ดําเนินการอยางเปนระบบและมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง
5. มีการนําผลการผลลัพธที่เกิดจากการดําเนินงานจนเปนแนวปฏิบัติที่ดีเปนที่ยอมรับหรือไดรับการยก
ยอง
เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
มีการ
ดําเนินการ

ขอ

เกณฑมาตรฐาน

1
2

มีระบบและกลไกในการดําเนินการดานสหกิจศึกษา
มีการพัฒนาอาจารยผูสอนโดยเพิ่มประสบการณตรงในสถานประกอบการ
มีกระบวนการจัดการการเรียนการสอนโดยใชหลักของ WIL เปนแนวทางในการ
พัฒนา
มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานในกิจกรรมที่ดําเนินการอยางเปนระบบและมี
การพัฒนาอยางตอเนื่อง

3
4
5

√
√
√
√

มีผลลัพธที่เกิดจากการดําเนินการจนเปนแนวปฏิบัติที่ดีเปนที่ยอมรับหรือไดรับการ
ยกยอง

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : ....... ขอ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : ...4....ขอ
เปาหมายของปนี้ : ...4.... ขอ
เปาหมายปตอไป : ...5....ขอ

เกณฑประเมิน : ...... คะแนน
เกณฑประเมิน : ...4.. คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : ...5.. คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. สํานักสหกิจศึกษาไดมีการจัดทําคูมือสหกิจศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน (1.1.1-1.1)
มหาวิทยาลัยมีการจัดการแผนการเรียนใหทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแผนการเรียนรายวิชาสห
กิจศึกษาในหลักสูตรของทุกสาขาวิชา โดยเริ่มที่คณะวิศวฯ สาขาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟาและคณะบริหารฯ ในทุกสาขา คณะวิศวฯ(1.1.1-1.2) คณะบริหารฯ(1.1.1-1.3)
คณะเกษตร(1.1.1-1.4) คณะครุฯ(1.1.1-1.5) คณะวิทย(1.1.1-1.6) และคณะศิลปศาสตร
(1.1.1-1.7) โดยคณะวิศวฯมีการดําเนินงานตามหลักสูตร และคณะตางๆ นํานักศึกษาออกสหกิจ
ศึกษาในสถานประกอบการตามสายวิชาที่เรียนเพื่อสรางประสบการณฝกทักษะการทํางานจริง
เชน โครงการสหกิจศึกษาและฝกงาน คณะบริหารฯ ศูนยสุพรรณบุรี 2/2553 (1.1.1-1.8)
และโครงการขออนุมัติโครงการสหกิจศึกษาภาคเรียนที่ 2/2553 (1.1.1-1.9) โดยกอนออกสหกิจ
คณะไดมีการจัดฝกอบรมเพื่อเตรียมความพรอมดานตางๆใหกับนักศึกษา โดยสํานัก สหกิจศึกษา
รวมกับคณะตางๆ ดําเนินการฝกอบรม โดยมีคณะกรรมการดําเนินงานสหกิจศึกษาและอาจารยที่
ปรึกษาเปนพี่เลี้ยงในดําเนินงานดานสหกิจ
2. มหาวิทยาลัยและคณาจารยของคณะตางๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย ดูแลนักศึกษาออกปฏิบัติการ
สหกิจศึกษาและไดเขารวมแกไขปญหางานดานตางๆ ในสถานประกอบการ ไดรับความรูเพิ่มเติม
จากการเขาเยี่ยมชมสถานประกอบการตางๆ ของคณาจารย นักศึกษาทําใหสามารถแกไขปญหา
งานได มีการสงตัวคณาจารยไปฝงตัวในสถานประกอบการบริษัท A-HOST (1.1.1-2.1) และ
หลังจบการสหกิจศึกษานักศึกษา ตองนําผลการดําเนินงานตางๆมานําเสนอแลกเปลี่ยน
ประสบการณกับเพื่อนๆและอาจารยที่ออกนิเทศสหกิจศึกษา โดยคณะวิศวฯ (1.1.1-2.2)
3. มหาวิทยาลัยมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยประยุกตใชหลักการของ WIL ในรูปแบบ
ตางๆ เชนการฝกงานในระหวางปดภาคเรียนของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม(1.1.1-3.1)
4. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนการออกติดตามนักศึกษา ที่ไปออกสหกิจโดยมีอาจารยที่ปรึกษาเปนพี่
เลี้ยงในการดูและติดตาม 3 ครั้งตอการออกสหกิจศึกษาของนักศึกษา แตละครั้ง ตัวอยางเชน
คณะวิศวฯ (1.1.1-4.1) มีคําสั่งใหคณาจารยออกไปนิเทศนักศึกษา ซึ่งแตละครั้งที่ปรึกษาจะชวย
ใหคําชี้แนะ แนะนําในสวนงานที่ตองรวมแกปญหาตางๆอยางตอเนื่อง
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จุดแข็ง :
1. ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีการบรรจุรายวิชาสหกิจศึกษาไวในหลักสูตร
แนวทางเสริมจุดแข็ง :
1. แสวงหาหนวยงานหรือสถานประกอบการทั้งในประเทศและตางประเทศเขามาพัฒนาขีด
ความสามารถของคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัย
จุดควรพัฒนา :
1. กระบวนการบริหารจัดการใหมีความคลองตัวและมีความรวดเร็วกวาปจจุบัน
แนวทางปรับปรุงจุดควรพัฒนา :
1. การเพิ่มบุคลากรในสํานักสหกิจศึกษาใหสามารถรองรับกิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการใหมี
ความคลองตัวและมีความสามารถในการใหบริการทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
1.1.1-1.1
1.1.1-1.2
1.1.1-1.3
1.1.1-1.4
1.1.1-1.5
1.1.1-1.6
1.1.1-1.7
1.1.1-1.8
1.1.1-1.9
1.1.1-2.1
1.1.1-3.1
1.1.1-4.1

รายการเอกสารหลักฐาน
คูมือสหกิจศึกษา
แผนการการศึกษาประจําปการศึกษา 2553 คณะวิศวฯ
แผนการการศึกษาประจําปการศึกษา 2553 คณะบริหารฯ
แผนการการศึกษาประจําปการศึกษา 2553 คณะเกษตรฯ
แผนการการศึกษาประจําปการศึกษา 2553 คณะครุศาสตรฯ
แผนการการศึกษาประจําปการศึกษา 2553 คณะวิทยฯ
แผนการการศึกษาประจําปการศึกษา 2553 คณะศิลปศาสตร
โครงการฝกอบรมเตรียมความพรอมกอนออกสหกิจของคณะบริหารฯ
โครงการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2553
เอกสารอาจารยไปฝงตัวของคณะวิทยาศาสตร
การฝกงานของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
แผนการออกนิเทศสหกิจศึกษาคณะวิศวฯ

แหลงขอมูลและวิธีการจัดเก็บขอมูล :
แหลงขอมูล
: สํานักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ
ขอบเขตขอมูลที่จัดเก็บ
: ในรอบปการศึกษาที่จัดเก็บขอมูล(1 มิ.ย. – 31 พ.ค. ของปถัดไป)
เครื่องมือการจัดเก็บขอมูล
: เอกสาร โครงการ กิจกรรม
วิธีการจัดเก็บขอมูล
: การติดตามงานและการสรุปผลการทํางาน
ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล
: ปการศึกษาละ 1 ครั้ง
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ตัวบงชี้ที่ 1.1.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน ใชทักษะที่มีเทคโนโลยีเปนฐาน (Technology
Based Education-Training)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (ตัวบงชี้ มทรส.)
คําอธิบายตัวบงชี้ : สถาบันมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหนักศึกษาในสถาบันสามารถเขาถึง และ
พัฒนาตนเอง รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทักษะที่มีเทคโนโลยีเปนฐาน (Technology Based
Education-Training) ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูใน
สถาบันใหดียิ่งขึ้น
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. กระบวนการจัดการเรียนการสอน ใหความสําคัญTechnology Based และฝกทักษะในการทํางาน
2.นั ก ศึ ก ษาสามารถประยุ ก ต ใ ช ค วามรู เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ในแต ล ะสาขาวิ ช าชี พ ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
3. นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานTechnology Based กับชุมชน สังคม ภายใตการแนะนําของ
อาจารยผูสอน
4. นักศึกษาใชหลักTechnology Based ในงานวิจัย โครงงาน กรณีศึกษา
5. ติดตามและประเมินผลกิจกรรมที่ไดดําเนินการอยางเปนระบบและมีการพัฒนาอยางตอเนื่องทําให
นักศึกษามีการพัฒนาการเรียนรูทักษะวิชาชีพ
เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ
การดําเนินการ

ขอ

เกณฑมาตรฐาน

1

กระบวนการเรียนการสอนใหความสําคัญกับ Technology Based และฝกทักษะ
ในการทํางาน
นักศึกษาสามารถประยุกตใชความรู เครื่องมือ อุปกรณในแตละสาขาวิชาชีพได
อยางมีประสิทธิภาพ
นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน Technology Based กับชุมชน สังคม
ภายใตการใหคําแนะนําของอาจารยผูสอน
นักศึกษาใชหลัก Technology Based ในงานวิจัย โครงงาน กรณีศึกษา

2
3
4
5

มี

ติดตามและประเมินผลกิจกรรมที่ไดดําเนินการอยางเปนระบบและมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง ทําใหนักศึกษามีการพัฒนาการเรียนรูทักษะวิชาชีพ

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : ....... ขอ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : ...5....ขอ
เปาหมายของปนี้ : ...5.... ขอ
เปาหมายปตอไป : ....5...ขอ

ไมมี

√
√
√
√
√

เกณฑประเมิน : ...... คะแนน
เกณฑประเมิน : ...5.. คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : ..5... คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิทยาลัย มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย โดยเนนเครื่องมือครุภัณฑที่ทันสมัยตอ
ปจจุบันเพื่อฝกทักษะใหกับนักศึกษาทั้งภายในหองปฏิบัติการ และในหลักสูตรกําหนดใหมี
รายวิชาที่เปนทฤษฎีและปฏิบัติ ในการลงปฏิบัติการเรียนในแตละรายวิชา ตัวอยาง ภาพถาย
การเรียนในหองปฏิบัติการทางดานอิเล็กทรอนิกสของคณะวิศวฯ (1.1.2-1.1)
2. มหาวิทยาลัยในรายวิชาการเรียนทฤษฎีและปฏิบัติ ไดมีการใชเทคโนโลยีเปนพื้นฐานในการจัดการ
เรียนการสอนนักศึกษาใหเห็นถึงความสามารถ ของนักศึกษาการประยุกตใชความรู เครื่องมือ
อุปกรณ ตางๆ ในแตละสาขาวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพโดยการใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
ใชความรูความสามารถในการออกไปซอมเครื่องจักรกลทางดานการเกษตรใหแกชุมชน ทําให
นักศึกษาไดรับความรูเพิ่มเติมนอกตําราเรียนอีกดวย ตัวอยางเชน โครงการมูลนิธิพระดาบส
(1.1.1-2.1) โครงการเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมและการเพิ่มมูลคาขาวโพดเทียนและขาวโพด
ขาวเหนียว (1.1.1-2.2)
3. มหาวิทยาลัยไดมีการสงเสริมและสนับสนุนใหคณะตาง ๆ มีการทํางานรวมกับชุมชน เชนโครงการ
มูลนิธิพระดาบส โดยคณะครุศาสตรรวมกับสํานักงานสงเสริมงานวิจัยและพัฒนา ไดนํานักศึกษา
คณะครุศาสตรฯที่มีความรูทางเทคโนโลยี ออกไปเผยแพรและแลกเปลี่ยนความรูกับชุมชน สังคม
ภายใตการใหคําแนะนําของอาจารยผูสอน นักศึกษาไดนําความรูที่ไดรับจากเทคโนโลยีที่เรียน
จากผูสอนไปทําการสรางอุปกรณชวยเหลือคนพิการใหกับผูดอยโอกาสทางสังคม โดยทางคณะครุ
ศาสตรฯและสถาบันวิจัยและพัฒนาไดเขารวมโครงการผลิตอุปกรณเพื่อผูดอยโอกาส (1.1.2-3.1)
4. มหาวิทยาลัยไดมีการสนับสนุนใหแตละคณะจัดทําบันทึกความรวมมือเพื่อทํางานวิจัยเพื่อเปน
ผลงานทางวิชาการสําหรับอาจารยและนักศึกษา ตัวอยาง เชน งานวิจัยของอาจารยและ
นักศึกษาคณะวิศวฯ (1.1.1-4.1)
5. มหาวิทยาลัยมีการติดตามและประเมินผลกิจกรรมที่ไดดําเนินการอยางเปนระบบและมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง ทําใหนักศึกษามีการพัฒนาการเรียนรูทัก ษะวิชาชีพ ตัวอยาง การติดตามการ
ประเมินผลโครงการเตรียมความพรอมฯของคณะบริหารฯ (1.1.1-5.1)
จุดแข็ง :
1. มหาวิทยาลัยมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนสวนใหญ ใชทักษะที่มีเทคโนโลยีเปนฐาน
แนวทางเสริมจุดแข็ง : จุดควรพัฒนา : แนวทางปรับปรุงจุดควรพัฒนา : -
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
1.1.2-1.1
1.1.2-2.1
1.1.2-2.2
1.1.2-3.1
1.1.2-4.1
1.1.2-5.1

รายการเอกสารหลักฐาน
ภาพถายภาพการเรียนการสอนในหองปฏิบัติการดานอิเล็กทรอนิกสคณะวิศวฯ
โครงการมูลนิธิพระดาบส
โครงการขาวโพดเทียน
โครงการงผลิตอุปกรณและเครื่องชวยเหลือคนพิการ
งานวิจัยอาจารยและนักศึกษาคณะวิศวฯ
ผลการประเมินโครงการเตรียมความพรอมสหกิจฯคณะบริหารฯ

แหลงขอมูลและวิธีการจัดเก็บขอมูล :
แหลงขอมูล
: สํานักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ
ขอบเขตขอมูลที่จัดเก็บ
: ในรอบปการศึกษาที่จัดเก็บขอมูล(1 มิ.ย. – 31 พ.ค. ของปถัดไป)
เครื่องมือการจัดเก็บขอมูล
: เอกสาร โครงการ กิจกรรม
วิธีการจัดเก็บขอมูล
: การติดตามงานและการสรุปผลการทํางาน
ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล
: ปการศึกษาละ 1 ครั้ง
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ตัวบงชี้ที่ 1.1.3 มีระบบและกลไกในดานการสรางความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented)
ใหกับนักศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้
: กระบวนการ (ตัวบงชี้ มทรส.)
คําอธิบายตัวบงชี้ : คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้นไดถาสถานศึกษามีระบบและกลไกในดานการสรางความ
เชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented) ใหกับนักศึกษา
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาแนวทางการสรางความเชี่ยวชาญวิชาชีพ มีการนําสูการปฏิบัติและมี
ผลลัพธชัดเจน
2. มีแผนพัฒนาความเชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพ
3. มีการจัดสรรทรัพยากรในการสรางความเชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพตามแผนที่ไดกําหนดไว
4. มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพและสงเสริมความเปนคนดี
ของสังคม
5. มีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินการอยางเปนระบบและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
ขอ
1
2
3
4
5

มีการ
ดําเนินการ

เกณฑมาตรฐาน
มีระบบและกลไกในการพัฒนาแนวทางการสรางความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
มีการนําสูการปฏิบัติและมีผลลัพธชัดเจน
มีแผนพัฒนาความเชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพ
มีการจัดสรรทรัพยากรในการสรางความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพตามแผนที่ได
กําหนดไว
มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพและสงเสริม
ความเปนคนดีของสังคม
มีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินการอยางเปนระบบและมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : ....... ขอ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : ....5...ขอ
เปาหมายของปนี้ : ...5.... ขอ
เปาหมายปตอไป : ....5...ขอ

√
√
√
√
√

เกณฑประเมิน : ...... คะแนน
เกณฑประเมิน : ..5... คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : ..5... คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. ระบบและกลไกการสรา งความเชีย วชาญด า นวิ ชาชี พ โดยมหาวิ ท ยาลั ย ได จั ดทํ าประกาศ
มหาวิทยาลัย(1.1.3-1.1) และกําหนดใหทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เปนหลักสูตรสหกิจศึกษา
มีห นว ยกิตจํ านวน 6 หนว ยกิต (1.1.3-1.2) ที่ เ นน การเรียนภาคปฏิ บัติแ ละการออกไปฝ ก
ประสบการณวิชาชีพสหกิจศึกษา ตามหลักสูตรที่ผานการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา(สกอ.)และหนวยงานวิชาชีพ เชนสภาวิศวกร มีการจัดการเรียนดวยรายวิชาสหกิจ
ศึกษาทุกหลักสูตร เพื่อฝกทักษะการทํางานวิชาชีพในสถานประกอบการณ โดยมีผูบริหารและ
อาจารยที่ปรึกษาเปนกลไกในการดําเนินงาน
2. มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหสํานักสหกิจศึกษา จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป ดานการสรางความ
เชี่ยวชาญวิชาญคณาจารยและนักศึกษา(1.1.3-2.1) และทุกปการศึกษามหาวิทยาลัยมี
แผนพัฒนาความเชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพโดยการจัดฝกอบรมใหกับนักศึกษา การจัดกิจกรรมให
ความรูงานดานตางๆ เพื่อสรางความเชี่ยวชาญกอนออกไปสหกิจของนักศึกษา โครงการเตรียม
ความพรอม และหนวยงานภายใน เชน คณะวิศวฯ รวมมือกับสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
(1.1.3-2.2)ใหความรูนักศึกษา
3. ทุกปการศึกษามหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณใหสํานักสหกิจศึกษา พัฒนาบุคลากร จัด
กิจกรรมใหความรูงานดานตางๆ ตามแผนงานที่ไดวางไวในขอที่ 2 เชน การศึกษาดูงานของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยในปการศึกษา 2553 บริษัท เวทเทิน นิจิตอล จํากัด เพื่อสรางความรูแก
บุคลากร
4. ทุกปการศึกษามหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมใหความรูงานดานตางๆ เพื่อสรางความเชี่ยวชาญ
ดานวิชาชีพ และกิจกรรมที่สนับสนุนสรางความเชียวชาญ เชน สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
(1.1.3-4.1)
5. ทุกปการศึกษามหาวิทยาลัยมีการดําเนินการติดตามผลการดําเนินงาน การพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ทางดานวิชาชีพ โดยคณะที่ดําเนินการสรุปรายงานเสนอผานสํานักสหิจศึกษาเพื่อรายงานผูบริหาร
มหาวิทยาลัยตอไป
จุดแข็ง : แนวทางเสริมจุดแข็ง : จุดออน : แนวทางปรับปรุงจุดออน : -
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
1.1.3-1.1
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการสรางความเชียวชาญวิชาชีพคณาจารยและนักศึกษา
1.1.3-1.2
แผนการพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัย
1.1.3-2.1
แผนปฏิบัติงานการสรางความเชียวชาญวิชาชีพ
1.1.3-3.1
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่
1.1.3-4.1
รายงานผลการจัดโครงการสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
แหลงขอมูลและวิธีการจัดเก็บขอมูล :
แหลงขอมูล
: สํานักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ
ขอบเขตขอมูลที่จัดเก็บ
: ในรอบปการศึกษาที่จัดเก็บขอมูล(1 มิ.ย. – 31 พ.ค. ของปถัดไป)
เครื่องมือการจัดเก็บขอมูล
: เอกสาร โครงการ กิจกรรม
วิธีการจัดเก็บขอมูล
: การติดตามงานและการสรุปผลการทํางาน
ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล
: ปการศึกษาละ 1 ครั้ง
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องคประกอบที่ 5.1 สถานศึกษา 3 D (ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม)
ตัวบงชี้ที่ 5.1.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3 D)
เกณฑการประเมิน มทรส.
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ

ขอ
1
2
3
4
5

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

มีการ
ดําเนินการ

เกณฑมาตรฐาน
วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และสงเสริม
สนับสนุนทั้งทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล
จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรมและดาน
ภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด
พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีองคความรูและทักษะการ
ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อยางมีคุณภาพ
ใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D)
กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมสงเสริมใหการดําเนินงาน
เปนไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D)

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : - ขอ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 5 ขอ
เปาหมายของปนี้ : 5 ขอ
เปาหมายปตอไป : 5 ขอ







เกณฑประเมิน : - คะแนน
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และสงเสริม
สนับสนุนทั้งทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวกและบุคคล โดยทําหนังสือแจงทุกหนวยงานใหดําเนินการตาม
นโยบายสถานศึกษา 3 ดี
- มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี
- มีการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี
2. มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม
และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด ตามนโยบาย 3 ดี ดังนี้
2.1 ดานประชาธิปไตย (Democracy) มีความตระหนัก เห็นความสําคัญ ศรัทธา และเชื่อมั่ นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้งรังเกียจการทุจริต
และตอตานการซื้อสิทธิขายเสียง
- มีการจัดทําการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา
- มีการจัดทําโครงการคายเยาวชนเพื่อการเรียนรูประชาธิปไตย
2.2 ดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด (Drug – Free) รูจักหลีกเลี่ยงหางไกลจากยาเสพติด
- มีการจัดทําโครงการศิลปศาสตรพรอมพรัก รวมรักษกีฬาไทย หางไกลยาเสพติด
2.3 ดานคุณธรรมจริยธรรมและความเปนไทย (Decency) มีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม รูผิด
ชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย และยึดถือปฏิบัติอยูในวิถีชีวิต
- มีการจัดทําโครงการแหลงเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- มีการจัดทําโครงการปลูกตนไมเปนสักขี นองพี่สัมพันธ
- มีการจัดทําโครงการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น
3. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีองคความรูและทักษะ
การปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาอยางมีคุณภาพ
- มหาวิทยาลัยไดจัดทําโครงการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานดานกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปการศึกษา 2553
4. มหาวิทยาลัยใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี
- มีการจัดทํากิจกรรมการประกวดมารยาทไทย
- มีการจัดทํากิจกรรมการแขงขันสักวา กลอนสด
5. มหาวิทยาลัยมีการกํากับ ติดตาม ใหสถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมสงเสริมใหการดําเนินงาน
เปนไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D)
- การจัดทําสรุปแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี
จุดแข็ง :
แนวทางเสริมจุดแข็ง :
จุดออน :
แนวทางปรับปรุงจุดออน :
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
5.1-1.1
5.1-1.2
5.1-2.1
5.1-2.2
5.1-2.3
5.1-2.4
5.1-2.5
5.1-2.6
5.1- 3.1
5.1-4.1
5.1-5.1

รายการเอกสารหลักฐาน
แผนยุทธศาสตรตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี
แผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี
โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา
โครงการคายเยาวชนเพื่อการเรียนรูประชาธิปไตย
โครงการศิลปศาสตรพรอมพรัก รวมรักษกีฬาไทย หางไกลยาเสพติด
โครงการแหลงเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการปลูกตนไมเปนสักขี นองพี่สัมพันธ
โครงการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานดานกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปการศึกษา 2553
โครงการประกวดมารยาทไทย
โครงการแขงขันสักวา กลอนสด
สรุปแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี
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ตัวบงชี้ที่ 5.1.2 ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3 D) มีความรู เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิด
พฤติกรรม
เกณฑการประเมิน มทรส.
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีกิจกรรม
มีกิจกรรม
มีกิจกรรม
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
สนับสนุนนโยบาย สนับสนุนนโยบาย สนับสนุนนโยบาย
4 ขอ
ครบ 5 ขอ
3D
3D 2 ดาน
3D ครบทั้ง 3 ดาน
ขอ
1
2
3
4
5

มีการ
ดําเนินการ

เกณฑมาตรฐาน
จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมประชาธิปไตย
จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม
จริยธรรมและความเปนไทย
จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยา
เสพติดทุกชนิด
มีการติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม และรายงานผลตอผูบริหารสถาบัน






มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากผูบริหารสถาบัน ไปใชในการ
ปรับปรุงกิจกรรมดาน 3 D

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : - ขอ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 4 ขอ
เปาหมายของปนี้ : 5 ขอ
เปาหมายปตอไป : 5 ขอ

เกณฑประเมิน : - คะแนน
เกณฑประเมิน : 4 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  ไมบรรลุเปาหมาย
 บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมประชาธิปไตย
ดานประชาธิปไตย (Democracy) มีความตระหนัก เห็นความสําคัญ ศรัท ธา และเชื่อมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้งรังเกียจการทุจริต และ
ตอตานการซื้อสิทธิขายเสียง
- มีการจัดทําการเลือกตั้งนายกองคการนักศึกษา (5.1.2-1.1)
- มีการจัดทําโครงการคายเยาวชนเพื่อการเรียนรูประชาธิปไตย (5.1.2-1.2)
2. จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความ
เปนไทยดานคุณธรรมจริยธรรมและความเปนไทย (Decency) มีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม รู
ผิดชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย และยึดถือปฏิบัติอยูในวิถีชีวิต
- มีการจัดทําโครงการ “คุณธรรมนําชีวิต” (5.1.2-2.1)
โครงการแหลงเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (5.1.2-2.2)
โครงการประกวดมารยาทไทย (5.1.2-2.3)
โครงการแขงขันสักวา กลอนสด (5.1.2-2.4)
โครงการเขาคายคุณธรรม จริยธรรม (5.1.2-2.5)
โครงการอบรมสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม (5.1.2-2.6)
3. จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด
ดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด (Drug – Free) รูจักหลีกเลี่ยงหางไกลจากยาเสพติด
- มีการจัดทําโครงการศิลปศาสตรพรอมพรัก รวมรักษกีฬาไทย หางไกลยาเสพติด (5.1.2-3.1)
โครงการกีฬาครุศาสตรสัมพันธ ครั้งที่ 2 ประจําป 2553 (5.1.2-3.2)
โครงการกีฬาภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ ปการศึกษา 2553 (5.1.2-3.3)
โครงการกีฬาสัมพันธคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 3 (5.1.2-3.4)
โครงการวิทยาศาสตรเกมส ครั้งที่ 2 (5.1.2-3.5)
โครงการการเดินรณรงคตานภัยยาเสพติด (5.1.2-3.6)
4. มหาวิทยาลัยมีการดําเนินมีการติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม และรายงานผลตอผูบริหาร
ทุกกิจกรรม (5.1-4.1 สรุปผลการประเมินโครงการฯ)
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
5.1.2-1.1
การเลือกตั้งนายกองคการนักศึกษา
5.1.2-1.2
โครงการคายเยาวชนเพื่อการเรียนรูประชาธิปไตย
5.1.2-2.1
โครงการ “คุณธรรมนําชีวิต”
5.1.2-2.2
โครงการแหลงเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.1.2-2.3
โครงการประกวดมารยาทไทย
5.1.2-2.4
โครงการแขงขันสักวา กลอนสด
5.1.2-2.5
โครงการเขาคายคุณธรรม จริยธรรม
5.1.2-2.6
โครงการอบรมสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
5.1.2-3.1
โครงการศิลปศาสตรพรอมพรัก รวมรักษกีฬาไทย หางไกลยาเสพติด
5.1.2-3.2
โครงการกีฬาครุศาสตรสัมพันธ ครั้งที่ 2 ประจําป 2553
5.1.2-3.3
โครงการกีฬาภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ ปการศึกษา 2553
5.1.2-3.4
โครงการกีฬาสัมพันธคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 3
5.1.2-3.5
โครงการวิทยาศาสตรเกมส ครั้งที่ 2
5.1.2-3.6
โครงการการเดินรณรงคตานภัยยาเสพติด
5.1.2-4.1
สรุปผลการประเมินโครงการฯ
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บทที่ 3
สวนสรุปผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
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3.1 สรุปผลการประเมินตามตัวบงชี้ของ สกอ.
สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้และเกณฑก ารประเมินของ สกอ. จํานวน 23 ตัวบงชี้ ในป
การศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินตนเองอยูในระดับดี คะแนน 4.29 โดยมีรายเอียดตามตารางที่
แสดงตอไปนี้

ตารางที่ ส 1 สรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
ประเภทสถาบัน

ตัวบงชี้คุณภาพ

 กลุม ก วิทยาลัยชุมชน
 กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
 กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง
 กลุม ค 1 สถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา
 กลุม ค 2 สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
 กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน1
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(% หรือ
ตัวหาร
สัดสวน)
8 ขอ
5 ขอ

คะแนนการ
ประเมิน (ตาม
เกณฑ สกอ.)

ตัวบงชี้ที่ 1.1
ตัวบงชี้ที่ 2.1

8 ขอ
5 ขอ

5
5

ตัวบงชี้ที่ 2.2

รอยละ 2

(28.5x100/573.5)
– (22x100/569.5)

รอยละ 1.11

0.93

ตัวบงชี้ที่ 2.3

รอยละ 3

155.5x100
573.50

รอยละ 27.11

2.26

ตัวบงชี้ที่ 2.4
ตัวบงชี้ที่ 2.5
ตัวบงชี้ที่ 2.6
ตัวบงชี้ที่ 2.7
ตัวบงชี้ที่ 2.8
ตัวบงชี้ที่ 3.1
ตัวบงชี้ที่ 3.2

6 ขอ
7 ขอ
6 ขอ
5 ขอ
4 ขอ
4 ขอ
5 ขอ

5 ขอ
7 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
4 ขอ
6 ขอ
5 ขอ
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ตารางที่ ส 1 สรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ (ตอ)
ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 4.1
ตัวบงชี้ที่ 4.2

7 ขอ
5 ขอ

ตัวบงชี้ที่ 4.3

60,000 บาท

ตัวบงชี้ที่ 5.1
ตัวบงชี้ที่ 5.2
ตัวบงชี้ที่ 6.1
ตัวบงชี้ที่ 7.1
ตัวบงชี้ที่ 7.2
ตัวบงชี้ที่ 7.3
ตัวบงชี้ที่ 7.4
ตัวบงชี้ที่ 8.1
ตัวบงชี้ที่ 9.1
รวม

5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
6 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
6 ขอ
7 ขอ
7 ขอ

ผลการดําเนินงาน1
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(% หรือ
ตัวหาร
สัดสวน)
8 ขอ
5 ขอ

คะแนนการ
ประเมิน (ตาม
เกณฑ สกอ.)
5
5
2.51

5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
7 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
4 ขอ
7 ขอ
8 ขอ

5
5
5
5
5
5
3
5
4
4.29
ดี

1

ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้น ๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือระบุเปน
สัดสวน หรือระบุเปนจํานวน หรือระบุเปนขอ
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ตาราง ส 2 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
ประเภทสถาบัน

 กลุม ก วิทยาลัยชุมชน
 กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง
 กลุม ค 1 สถาบันที่เนนระดับ
บัณฑิตศึกษา
 กลุม ค 2 สถาบันที่เนนระดับ
ปริญญาตรี

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องคประกอบ
องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6
องคประกอบที่ 7
องคประกอบที่ 8
องคประกอบที่ 9
เฉลี่ยรวมทุกตัว
บงชี้ของทุก
องคประกอบ
ผลการประเมิน

I

P

5.00
2.73 4.50
4.50
2.51 5.00
5.00
5.00
4.50
5.00
4.00
2.68 4.67
พอใช ดีมาก

O

ผลการประเมิน
หมายเหตุ

รวม

4.00

5.00
3.77
4.50
4.17
5.00
5.00
4.50
5.00
4.00
4.29

ดี

ดี

4.00

 กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
 กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและ
ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก

ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
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ตาราง ส 3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ประเภทสถาบัน

 กลุม ก วิทยาลัยชุมชน
 กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง
 กลุม ค 1 สถาบันที่เนนระดับ
บัณฑิตศึกษา
 กลุม ค 2 สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
มาตรฐานอุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 2 ก
มาตรฐานที่ 2 ข
มาตรฐานที่ 3

I

P

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
มาตรฐาน

2.68

4.43
4.78
5.00
4.67

ผลการประเมิน

พอใช

ดีมาก

2.68

 กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
 กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและ
ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก

ผลการประเมิน
หมายเหตุ

O

รวม

4.00

4.00

ดี

4.00

4.43
4.13
5.00
4.29

ดี
ดี
ดีมาก
ดี

ดี

ดี
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ตาราง ส 4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
ประเภทสถาบัน

 กลุม ก วิทยาลัยชุมชน
 กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง
 กลุม ค 1 สถาบันที่เนนระดับ
บัณฑิตศึกษา
 กลุม ค 2 สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี

มุมมองดานการบริหาร
จัดการ
ดานนักศึกษาและผูมี
สวนไดเสีย
ดานกระบวนการ
ภายใน
ดานการเงิน
ดานบุคลากรการเรียนรู
และนวัตกรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกมุมมอง
ผลการประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I

 กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
 กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและ
ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก

ผลการประเมิน
หมายเหตุ

P

O

รวม

4.67

4.00

4.57

ดีมาก

5.00

4.56

4.60

ดีมาก

2.51
1.60

5.00
5.00

3.76
3.30

ดี
พอใช

2.68

4.67

4.00

4.29

ดี

พอใช

ดีมาก

ดี

ดี
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ตาราง ส 5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ประเภทสถาบัน






กลุม ก วิทยาลัยชุมชน
กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง
กลุม ค 1 สถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา
กลุม ค 2 สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

 กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
 กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและ
ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก

ผลการประเมิน

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

หมายเหตุ
I

P

O

รวม

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา
(1) ดานกายภาพ
5.00
5.00
(2) ดานวิชาการ
1.60 4.33
3.24
(3) ดานการเงิน
5.00
5.00
(4) ดานการบริหารจัดการ
4.50
4.50
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ
2.73 4.50
4.09
มาตรฐานที่ 1
2. มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
(1) ดานการผลิตบัณฑิต
4.67 4.00 4.50
(2) ดานการวิจัย
2.51 5.00
4.17
(3) ดานการใหบริการทาง
5.00
5.00
วิชาการแกสังคม
(4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะ
5.00
5.00
และวัฒนธรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ
2.51 4.88 4.00 4.55
มาตรฐานที่ 2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก 2.68 4.67 4.00 4.29
มาตรฐาน
ผลการประเมิน
พอใช ดีมาก ดี
ดี

ดีมาก
พอใช
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
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3.2 สรุปผลการประเมินตามตัวบงชี้ของ สมศ.
สรุปผลการประเมินตามตัวบงชี้ของ สมศ. ผลการประเมินอยูในระดับดี คะแนน 3.39 คะแนนประเมิน
11 ตัวบงชี้พื้นฐาน อยูในระดับพอใช คะแนน 3.01 โดยตัวบงชี้ สมศ.ที่ 4 ไมมีการประเมินเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยไมมีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาเอก

ตัวบงชี้คุณภาพ
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 1

เปาหมาย
รอยละ 75

ตัวบงชี้ที่ สมศ.ที่ 2

คาเฉลี่ย 4.00

ตัวบงชี้ที่ สมศ.ที่ 3

รอยละ 2

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 5

รอยละ 5

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 6

รอยละ 5

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 7

รอยละ 2

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 8
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 9
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 10
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 11
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 12
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 13

รอยละ 30
4 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
คาเฉลี่ย 4.22
คาเฉลี่ย 4.33

ผลการดําเนินงาน1
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(% หรือ
ตัวหาร
สัดสวน)
1,382x100
67.778
2,304

คะแนนการ
ประเมิน (ตาม
เกณฑ สกอ.)
3.39

Na ในปการศึกษา
2553 ยังไมมีการจัด
การศึกษาตาม TQF

0

รอยละ 10.17

2.03

รอยละ 2.56
575
1 x 100
รอยละ 0.17
575
35.75 x 100
รอยละ 6.21
575
รอยละ 91.66
5 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
4.22
4.33

0.74

11.5x100
113
14.75 x 100

0.0425
3.10
5
5
4
5
4.22
4.33
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ตัวบงชี้คุณภาพ
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 14

เปาหมาย
คาดัชนี 2.15

ผลการดําเนินงาน1
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(% หรือ
ตัวหาร
สัดสวน)
คาดัชนี 2.15

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 15

4.00

4.29
(ประเมินตนเอง)

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 16.1
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 16.2
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 17
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 18.1
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 18.2
รวม สมศ. 11 ตัว
บงชี้พื้นฐาน
รวม สมศ. 19 ตัว
บงชี้

4 ขอ
4.20
4 ขอ
4 ขอ
4 ขอ

4 ขอ
4.20
2 ขอ
4 ขอ
4 ขอ

คะแนนการ
ประเมิน (ตาม
เกณฑ สกอ.)
1.78
นําคะแนนที่ไดจากเฉลี่ย
คะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของ
สกอ. 23 ตัวบงชี้ มา
บันทึกไว

4
4.20
2.00
4
4
2.83
3.22
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3.3 สรุปผลการประเมินตามตัวบงชี้ของ สกอ. และ สมศ.
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2553 ตามตัวบงชี้ของ สกอ. และ สมศ.
จํานวนทั้งสิ้น 42 ตัวบงชี้ ผลการประเมินตนเองอยูในระดับดี คะแนน 3.87

ตารางที่ ส 1 สรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
ประเภทสถาบัน

 กลุม ก วิทยาลัยชุมชน
 กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
 กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง
 กลุม ค 1 สถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา
 กลุม ค 2 สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
 กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก

ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 1.1
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 16.1
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 16.2
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 17
ตัวบงชี้ที่ 2.1

8 ขอ
4 ขอ
4.20
4 ขอ
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน1
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(% หรือ
ตัวหาร
สัดสวน)
8 ขอ
4 ขอ
4.20
2 ขอ
5 ขอ

คะแนนการ
ประเมิน (ตาม
เกณฑ สกอ.)
5
4
4.20
2.00
5

ตัวบงชี้ที่ 2.2

รอยละ 2

(28.5x100/573.5)
– (22x100/569.5)

รอยละ 1.11

0.93

ตัวบงชี้ที่ 2.3

รอยละ 3

155.5x100
573.50

รอยละ 27.11

2.26

ตัวบงชี้ที่ 2.4
ตัวบงชี้ที่ 2.5
ตัวบงชี้ที่ 2.6
ตัวบงชี้ที่ 2.7

6 ขอ
7 ขอ
6 ขอ
5 ขอ

5 ขอ
7 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
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ตารางที่ ส 1 สรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ (ตอ)
ตัวบงชี้คุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 2.8
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 1

เปาหมาย
4 ขอ
รอยละ 75

ตัวบงชี้ที่ สมศ.ที่ 2

คาเฉลี่ย 4.00

ตัวบงชี้ที่ สมศ.ที่ 3

รอยละ 2

ผลการดําเนินงาน1
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(% หรือ
ตัวหาร
สัดสวน)
4 ขอ
1,382x100
67.778
2,304

11.5x100
113

คะแนนการ
ประเมิน (ตาม
เกณฑ สกอ.)
4
3.39

Na ในปการศึกษา
2553 ยังไมมีการจัด
การศึกษาตาม TQF

0

รอยละ 10.07

2.03

ตัวบงชี้ที่ สมศ.ที่ 4
ตัวบงชี้ที่ สมศ.ที่ 14
ตัวบงชี้ที่ 3.1
ตัวบงชี้ที่ 3.2
ตัวบงชี้ที่ 4.1
ตัวบงชี้ที่ 4.2

คาดัชนี 2.15
4 ขอ
5 ขอ
7 ขอ
5 ขอ

ตัวบงชี้ที่ 4.3

60,000 บาท

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 5

รอยละ 5

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 6

รอยละ 5

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 7

รอยละ 2

ตัวบงชี้ที่ 5.1
ตัวบงชี้ที่ 5.2
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 8

5 ขอ
5 ขอ
รอยละ 30

คาดัชนี 2.15
6 ขอ
5 ขอ
8 ขอ
5 ขอ

1.78
4
5
5
5
2.51

14.75 x 100

575
1 x 100
575
35.75 x 100
575

รอยละ 2.56

0.74

รอยละ 0.17

0.04

รอยละ 6.21

3.10

5 ขอ
5 ขอ
รอยละ 91.66
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ตารางที่ ส 1 สรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ (ตอ)
ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 9
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 18.1
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 18.2
ตัวบงชี้ที่ 6.1
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 10
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 11
ตัวบงชี้ที่ 7.1
ตัวบงชี้ที่ 7.2
ตัวบงชี้ที่ 7.3
ตัวบงชี้ที่ 7.4
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 12
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 13
ตัวบงชี้ที่ 8.1
ตัวบงชี้ที่ 9.1

4 ขอ
4 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
6 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
6 ขอ
คาเฉลี่ย 4.22
คาเฉลี่ย 4.33
7 ขอ
7 ขอ

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 15

ตาม/สคศ

รวม สกอ. และ สมศ.

ผลการดําเนินงาน1
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(% หรือ
ตัวหาร
สัดสวน)
5 ขอ
4 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
7 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
4 ขอ
4.22
4.33
7 ขอ
8 ขอ
4.29
(ประเมินตนเอง)

คะแนนการ
ประเมิน (ตาม
เกณฑ สกอ.)
5
4
4
5
4
5
5
5
5
3
4.22
4.33
5
4
นําคะแนนที่ไดจาก
เฉลี่ยคะแนนรวม
ทุกตัวบงชี้ของ
สกอ. 23 ตัวบงชี้
มาบันทึกไว
3.79
ดี

1

ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้น ๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือระบุเปน
สัดสวน หรือระบุเปนจํานวน หรือระบุเปนขอ
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ตาราง ส 2 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
ประเภทสถาบัน

 กลุม ก วิทยาลัยชุมชน
 กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง
 กลุม ค 1 สถาบันที่เนนระดับ
บัณฑิตศึกษา
 กลุม ค 2 สถาบันที่เนนระดับ
ปริญญาตรี

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องคประกอบ

I

P

องคประกอบที่ 1
5.00
องคประกอบที่ 2 2.73 4.50
องคประกอบที่ 3
4.50
องคประกอบที่ 4 2.51 5.00
องคประกอบที่ 5
5.00
องคประกอบที่ 6
5.00
องคประกอบที่ 7
4.50
องคประกอบที่ 8
5.00
องคประกอบที่ 9
4.00

 กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
 กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและ
ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก

ผลการประเมิน
หมายเหตุ

O

รวม

3.40
2.24

3.80
3.12
4.50
2.73
4.67
4.67
4.43
5.00
4.00

ดี
พอใช
ดี
พอใช
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี

3.79

ดี

1.29
4.50
4.50
4.28

เฉลี่ยรวมทุกตัว 2.68 4.67 3.20
บงชี้ของทุก
องคประกอบ
ผลการประเมิน พอใช ดีมาก พอใช

ไมนําตัวบงชี้ สมศ.ที่
15 มาคํานวณ

ดี
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ตาราง ส 3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ประเภทสถาบัน

 กลุม ก วิทยาลัยชุมชน
 กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง
 กลุม ค 1 สถาบันที่เนนระดับ
บัณฑิตศึกษา
 กลุม ค 2 สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี

มาตรฐาน
อุดมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I

P

O

มาตรฐานที่ 1
2.36
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่
4.43 4.28
2ก
มาตรฐานที่ 2.68 4.78 3.90
2ข
มาตรฐานที่ 3
5.00 1.29
เฉลี่ยรวมทุกตัว 2.68 4.67 3.20
บงชี้ของทุก
มาตรฐาน
ผลการประเมิน พอใช ดีมาก พอใช

 กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
 กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและ
ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก

ผลการประเมิน
หมายเหตุ

รวม
2.36

ตองปรับปรุง

4.39

ดี

4.03

ดี

2.78
3.79

พอใช
ดี

ไมนําตัวบงชี้ สมศ.ที่
15 มาคํานวณ

ดี
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ตาราง ส 4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
ประเภทสถาบัน

 กลุม ก วิทยาลัยชุมชน
 กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง
 กลุม ค 1 สถาบันที่เนนระดับ
บัณฑิตศึกษา
 กลุม ค 2 สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี

มุมมองดานการ
บริหารจัดการ
ดานนักศึกษาและผู
มีสวนไดเสีย
ดานกระบวนการ
ภายใน
ดานการเงิน
ดานบุคลากรการ
เรียนรูและ
นวัตกรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัว
บงชี้ของทุกมุมมอง
ผลการประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I

 กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
 กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและ
ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก

ผลการประเมิน
หมายเหตุ

P

O

รวม

4.67

3.43

3.96

ดี

5.00

4.56

3.96

4.34

ดี

2.51
1.60

5.00
5.00

1.42

3.76
2.36

ดี
ตองปรับปรุง

2.68

4.67

3.20

3.79

ดี

พอใช

ดีมาก

พอใช

ดี

ไมนําตัวบงชี้ สมศ.ที่
15 มาคํานวณ
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ตาราง ส 5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ประเภทสถาบัน






กลุม ก วิทยาลัยชุมชน
กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง
กลุม ค 1 สถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา
กลุม ค 2 สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

 กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
 กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและ
ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก

ผลการประเมิน

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

หมายเหตุ
I

P

O

รวม

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา
(1) ดานกายภาพ
5.00
5.00
(2) ดานวิชาการ
1.60 4.33 1.78 3.00
(3) ดานการเงิน
5.00
5.00
(4) ดานการบริหารจัดการ
4.50 3.75 4.16
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ
2.73 4.50 3.42 3.88
มาตรฐานที่ 1
2. มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
(1) ดานการผลิตบัณฑิต
4.67 2.36 3.35
(2) ดานการวิจัย
2.51 5.00 1.29 2.73
(3) ดานการใหบริการทาง
5.00 4.50 4.67
วิชาการแกสังคม
(4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะ
5.00 4.50 4.67
และวัฒนธรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ
2.51 4.88 3.10 3.72
มาตรฐานที่ 2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก 2.68 4.67 3.20 3.79
มาตรฐาน
ผลการประเมิน
พอใช ดีมาก พอใช ดี

ดีมาก
พอใช
ดีมาก
ดี

ไมนําตัวบงชี้ สมศ.ที่
15 มาคํานวณ

ดี
พอใช
พอใช
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
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สวนสรุป

3.4 สรุปผลการประเมินตามตัวบงชี้อัตลักษณมหาวิทยาลัยและตัวบงชี้มาตรการ
สงเสริมสถานศึกษา 3 ดี
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 สําหรับตัวบงชี้อัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย และตัวบงชี้มาตรการสงเสริมสถานศึกษา 3 ดี ผลการประเมินตนเองสรุปดังนี้
ตัวบงชี้อัตลักษณมหาวิทยาลัย 3 ตัวบงชี้ ผลการประเมินตนเองระดับดีมาก คะแนน 5.00
ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม 2 ตัวบงชี้ ผลการประเมินตนเองระดับดี คะแนน 4.50

สรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้
ตัวบงชี้คุณภาพ
ตัวบงชี้อัตลักษณ
มหาวิทยาลัย
ตัวบงชี้ ที่ 1.1.1
ตัวบงชี้ ที่ 1.1.2
ตัวบงชี้ ที่ 1.1.3

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน1
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(% หรือ
ตัวหาร
สัดสวน)

5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ

4 ขอ
5 ขอ
5 ขอ

4
5
5
4.67
ดีมาก

5 ขอ
5 ขอ

5 ขอ
4 ขอ

5
4
4.50
ดี

รวมคะแนน
ตัวบงชี้มาตรการ
สงเสริมสถานศึกษา
3 ดี
ตัวบงชี้ ที่ 5.1.1
ตัวบงชี้ ที่ 5.1.2
รวมคะแนน

คะแนนการ
ประเมิน (ตาม
เกณฑ สกอ.)
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