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คํานํา
รายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ประจําปก ารศึก ษา 2554 ฉบับ นี้ จัดทําขึ้นเพื่อสรุป ผลการดําเนินงานของมหาวิท ยาลัย ซึ่ง ได
ดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 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
22 สิงหาคม 2555
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ก

สารบัญ
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 ตัวบงชี้ของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และมาตรการสงเสริม (สถานศึกษา 3 ดี)
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42
87
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160
178
183
209
212
221
299
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สารบัญ (ตอ)
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 ตัวชี้วัด ก.พ.ร. และ
มาตรการสงเสริม (สถานศึกษา 3 ดี)
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ภาคผนวก
- ตารางรายงานขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
- คําสั่ง
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ค

บทสรุปผูบริหาร

บทสรุปผูบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนหนึ่งในเกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลไดรับ
การสถาปนาเปนมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 เมื่อวันที่ 18
มกราคม พ.ศ.2548มีฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีพื้นที่จัดการศึกษา 4 แหงคือ
ศูนยหันตรา (สํานักงานอธิการบดี) ตั้งอยูที่ ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศูนยวาสุกรี ตั้งอยูที่ ตําบลทาวาสุกรี อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศูนยนนทบุรี ตั้งอยูที่ ตําบลสวนใหญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และ
ศูนยสุพรรณบุรี ตั้งอยูที่ตําบลยานยาว อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ปณิธานการผลิตบัณฑิต
บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิคือ “คนดี มีความรูรักสูงาน”
วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมุงเนนความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพัฒนา
คนดานวิชาชีพสูมาตรฐานสากลและเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพในระดับสากล ตอบสนองความตองการของประเทศ
2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีและสรางมูลคาเพิ่มใหสอดคลองกับความ
ตองการของสังคม
3. บริการวิชาการที่หลากหลาย มีคุณภาพและตอบสนองความตองการของสังคม
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและอนุรักษสิ่งแวดลอม
5. บริหารจัดการอยางมีป ระสิท ธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและใชเ 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. 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. สนับสนุนและจัดใหมีการวิจัยทีม่ ีคุณภาพตามจุดเนนความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยเพื่อถายทอด
เทคโนโลยีสูชุมชน
10. สรางนักวิจัยมืออาชีพที่มีจริยธรรมและคุณธรรม
11. จัดหาแหลงทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัย
12. สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
13. สงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษามีสวนรวมในการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม
14. สรางเครือขายกับสถานประกอบการและหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
15. จัดทําฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญและองคความรูดานบริการสังคมเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธอยาง
ตอเนื่อง
16. จัดตั้งศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
17. สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่น
18. ปลูกจิตสํานึกดานศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่น
19. สรางเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่น
รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554 |

จ

บทสรุปผูบริหาร

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
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 2554 จําแนกตามคณะและระดับการศึกษา
ปการศึกษา 2554เปดสอน 6 คณะ 1 วิทยาลัยการจัดการ มีจํานวนหลักสูตรรวม 41 หลักสูตร
แบงเปน 3 ระดับคือ
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
12
หลักสูตร
2. ระดับปริญญาตรี
29
หลักสูตร
3. ระดับปริญญาโท
1
หลักสูตร
รายละเอียดดังนี้
คณะ
หลักสูตร
ปวส. ปริญญาตรี ปริญญา
โท
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
5
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
4
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
3
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
1
และอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
5
คณะบริหารธุรกิจและ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
6
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
4
วิทยาศาสตรบัณฑิต
1
คณะวิทยาศาสตรและ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
3
เทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
5
และสถาปตยกรรมศาสตร
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
1
คณะศิลปศาสตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2
วิทยาลัยการจัดการ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
1
รวม
12
28
1
(ที่มา: สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน, ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554)
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีหนวยงานสายสนับสนุน 4 หนวยงาน ดังนี้
1) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) สถาบันวิจัยและพัฒนา
4) สํานักงานอธิการบดี
จํานวนนักศึกษาในปก ารศึก ษา 2554 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภูมิรวมทั้งสิ้น
12,019 คนเปนนักศึกษาปริญญาโท จํานวน 101 คนนักศึกษาปริญญาตรีจํานวน 10,071 คน นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรชั้นสูง จํานวน 1,847 คน
ปการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีบุคลากรทั้งสิ้น 1,018.5 คน จําแนก
ตามประเภทบุคลากรบุคลากรสายวิชาการจํานวน 562.5 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 456 คน โดยมี
สัดสวนบุคลากรสายวิชาการ: บุคลากรสายสนับสนุน = 55 : 45
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ปงบประมาณ พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดรับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น
854,100,490.00 บาท โดยเปนงบประมาณรายจายประจําป 673,184,300 บาท (78.82%) งบประมาณเงิน
ผลประโยชน (เงินรายได) 180,916,190 บาท (21.18%)
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 4ป (ปการศึกษา 2550 – 2553)
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยคณะกรรมการประเมิน

ปการศึกษา
2550

2551

2552

2553

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

1.78 พอใช

2.08 ดี

2.08 ดี

3.56 ดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

1.98 พอใช

2.15 ดี

2.55 ดีมาก

4.55 ดีมาก

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.80 พอใช

2.15 ดี

2.55 ดีมาก

4.02 ดี

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2.10

ดี

2.30 ดี

2.45 ดี

3.61 ดี

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
คณะศิลปศาสตร

1.95 พอใช
1.78 พอใช

2.30 ดี
2.08 ดี

2.55 ดีมาก
2.58 ดีมาก

4.19 ดี
3.79 ดี

1.85 พอใช

3.67 ดี

สถาบันวิจัยและพัฒนา

-

-

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

-

-

2.15

ดี

4.00 ดี

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

-

2.19

ดี

4.24 ดี

สํานักงานอธิการบดี

-

-

2.26

ดี

4.20 ดี

2.45ดี

2.53ดีมาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

2.58 ดีมาก

4.05 ดี

รายงานผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป
การศึกษา 2552 ที่ดําเนินงานในปการศึกษา 2554
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ติดตามผลการดําเนินงานตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องเพื่อนําผลมาปรับปรุง/
พัฒนาแผนการดําเนินการของมหาวิทยาลัย

ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
โดยสํานักสหกิจศึกษามีการดําเนินงานและติดตามผล
โดยนักศึกษาที่ไปฝกปฏิบัติโครงการสหกิจศึกษาจะตอง
รายงานผลความกาวหนาและสิ้นสุดโครงการสหกิจศึกษา
จะตองมี ก ารสรุป ผลงานนั ก ศึก ษาและแตล ะคณะตอ ง
จัดทํารายงานเพื่อใหสํานักสหกิจศึกษานํารายงานเสนอ
ตอสภามหาวิทยาลัย
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ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
2. ดําเนินกิจกรรมรวมกับหนวยงานภายนอกที่ไดมี
การลงนามความรวมมือไว ในลักษณะเชิงบูรณา
การรวมกัน ทั้ง การเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
ในปการศึกษา 2554 (ปงบประมาณ 2554 – และ
ปงบประมาณ 2555) มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรม
รวมกับหนวยงานภายนอกที่ไดลงนามไวดังนี้ โดยลักษณะ
การดําเนินการเปนตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2.1 สํานักสหกิจศึกษาลงนามความรวมมือกับบริษัท
การบินไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท เอ็มเค เรสโต
รองต จํากัด บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย)
จํากัด สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา จ.
พระนครศรีอยุธยา โดยไดจัดกิจกรรมทางดานการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติสหกิจศึกษา ทําวิจัยและ
สิ่งประดิษฐทางวิชาการรวมกัน และแลกเปลี่ยน
ความรูของบุคลากร
2.2 ศูนยเทคโนโลยีแมพิมพ มีการจัดกิจกรรมในป
การศึกษา 2554 จํานวน 10 กิจกรรม ที่เปนโครงการ
ในลักษณะการบูรณาการบริการวิชาการกับการวิจัย
และการเรียนการสอน
2.3 รวมมือกับมูลนิธิพระดาบส จัดโครงการซอมแซม
บํารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลเกษตร เพื่อ
เปนการสนองพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวที่มุงใหบริการความรูและทักษะการซอม
บํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรใหแกเกษตรกร
และถือเปนการปลูกจิตสํานึกใหแกนักศึกษา ในการ
ทําประโยชนเพื่อสวนรวม การเพิ่มพูนความรูและ
ทักษะดานการซอมบํารุงเครื่องจักรกลการเกษตร
ใหกับชุนชน เพื่อนํามาสรางงาน สรางรายได การ
ดําเนินกิจกรรมไดรับความสําเร็จดวยดีและเปนที่
ตองการของชุมชนในพื้นที่ตางๆ
2.4 จัดตั้งศูนยถายทอดเทคโนโลยีการผลิตรวมกับ
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิสถาบันไทย-เยอรมัน เพื่อ
ใหบริการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก
บุคลากรภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ชุมชน และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย รวมกันวิจัยหรือสรางมูลคาเพิ่มจาก
งานวิจัยและการใหบริการแกภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของ
นักศึกษา คณาจารย นักวิจัยของศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตและมหาวิทยาลัย
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ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
2.5 ลงนามความรวมมือดานการถายทอดเทคโนโลยี
รวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยได
จัดตั้งศูนยคลินิกเทคโนโลยีขึ้นเพื่อใหบริการ
คําปรึกษาดานเทคโนโลยีและบริการขอมูลผลงานวิจัย
เผยแพรความรูและสรางความเขาใจทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและถายทอดเทคโนโลยีสู
ชุมชนโดยการฝกอบรม ทําการวิจัยและพัฒนาตอ
ยอดรวมกันเพื่อแกปญหาในทองถิ่น ปรับปรุง
ขบวนการผลิตเพิ่มมูลคาสินคาและผลิตภัณฑเพื่อเปน
การผลักดันใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนและ
เสริมสรางคุณภาพชีวิตในสังคมใหดีขึ้น
2.6 โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยเทอรโมอิเล็กทริกและนาโน
เทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดจัดใหมี
โครงการและการวิจัยหลักรวมกับนักวิจัยทั้งในและ
นอกมหาวิทยาลัยเชนศูนยวิจัยนาเทคโนโลยีบูรณา
การมหาวิทยาลัยขอนแกนสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบังมหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ศูนยวิจัยนาโนเทคโนโลยีแหง แหงชาติศูนยเทคโนโลยี
โลหะและวัสดุศาสตรแหงชาติศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ Osaka
University, Japan, Ohio State University, USA
และ California Institute of Technology, JPL,
USA โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเทอร
โมอิเล็กทริกและวัสดุนาโนไปสูอุตสาหกรรมและเปน
แหลงวิจัยแกนิสิตนักศึกษาและผูที่สนใจทั่วไป
3. ใหความรูความเขาใจในการบริหารคุณภาพและ
ในป ง บประมาณ 2555 มหาวิ ท ยาลั ย ได จั ด สรร
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
งบประมาณในการจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจกับ
แกบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัยอยาง
บุคลากรและนักศึกษาในดานการบริหารคุณภาพและการ
ตอเนื่อง
ประกันคุณภาพการศึก ษาทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและ
ระดับคณะ ดังนี้
3.1 โครงการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีดานการประกัน
คุณภาพระหวางเครือขายภายในสถาบัน
3.2 โครงการสรางเครือขายผูปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
3.3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเครือขายความรวมมือ
ระหวางนักศึกษาดานการประกันคุณภาพ
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ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
3.4 โครงการประชุมทบทวนระบบและกลไกประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
3.5 โครงการเผยแพรขาวสารดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
3.6 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ประกัน
คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
3.7 โครงการอบรมผูปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีชองทางการเผยแพรผล
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาและการให
ความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
ดังนี้
1. เว็บไซตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
2. เว็บไซตสํานักคุณภาพการศึกษา
3. จุลสารการประกันคุณภาพการศึกษา
4. จดหมายขาว
4. พัฒนาระบบและกลไกที่เกี่ยวของกับการบริหาร
มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบและกลไกที่เกี่ยวของกับ
คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาให
การบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาใน
สอดคลองกับสภาพแวดลอมทางการศึกษาที่มีการ ปการศึกษา 2554 ดังนี้
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
4.1 ปรับปรุงคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปการศึกษา 2554 โดยรวบรวมเกณฑการ
ประเมินตามเกณฑ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. และ
พัฒนาเกณฑของมหาวิทยาลัย คือ อัตลักษณและ
มาตรการสงเสริม
4.2 ปรับปรุงคูมือกิจกรรม 5 ส + 3 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อพัฒนาดานกายภาพของ
มหาวิทยาลัยใหสอดคลองเกณฑการประเมินของ สม
ศ. และ สกอ. ดานสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการจัดการเรียนการสอน
4.3 จัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน เพื่อเปนแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยและหนวยงานทุก
ระดับในมหาวิทยาลัย
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ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
4.4 ทบทวนการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในใหเหมาะสมและแตงตั้งคระ
กรรมการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการ
ประเมินตนเองระดับผูปฏิบัติ
4.5 จัดสรรงบประมาณประจําปในวงเงิน 10 ลานบาททุก
ป เพื่อจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกดาน
ทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ
4.6 กําหนดแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
มหาวิทยาลัยกํากับติดตามการรายงานการประเมิน
ตนเองและการตรวจประเมินตาม KPI Mapping
ตั้งแตระดับสาขาวิชา/คณะวิชา จนถึงระดับสถาบัน
และรายงานผลตอมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย
4.7 กําหนดแผนการติดตามการรายงานการประเมิน
ตนเองบนระบบ CHE QA Online บน Server ของ
มหาวิทยาลัย ตั้งแตระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน
กอนนําขึ้นบนระบบ CHE QA Online ของ สกอ.
5. สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยและบุคลากร
มหาวิทยาลัยสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยและ
สายสนับสนุนมีการจัดทําวิจัย การบริการทาง
บุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้
วิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและ
5.1 ระบบประเมิน HRD กําหนดแนวทางประเมินโดยให
วัฒนธรรม ในลักษณะการสรางขวัญและกําลังใจ
บุคลากรสายวิชาการไดรับภาระงานเพิ่มขึ้นจากการ
ทําวิ จัย บริก ารวิ ชาการ และทํา นุบํ ารุง ศิล ปะและ
วัฒนธรรม และบุคลากรสายสนับสนุนคิดเปนภาระ
งานในงานเพื่อพัฒนาหรือภารกิจงานรอง
5.2 มหาวิทยาลัยจัดใหมีระบบและกลไกบริหารงานวิจัย
และการบริ ก ารทางวิ ชาการ โดยสถาบัน วิจั ยและ
พั ฒ นา จั ด ให มี ก) กองทุ น ส ง เสริ ม งานวิ จั ย ข)
หองปฏิบัติการวิจัย ค) สรางเครือขายความรวมมือ
กับองคกรภายนอก
5.3 มหาวิ ท ยาลั ยจั ดใหมี ร ะบบและกลไกการบริก าร
วิชาการแกสังคม โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาสงผลให
กระบวนการดําเนินงานในลักษณะบูรณาการกับการ
วิจัย และการเรียนการสอน
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา 2554 ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึง วันที่
31 พฤษภาคม 2555 ตามตัวบงชี้และเกณฑการประเมินของ สกอ. จํานวน 23 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ตามเกณฑการ
ประเมินของ สมศ. 19 ตัวบงชี้ (ยกเวนตัวบงชี้ที่ 4) ตัวบงชี้อัตลักษณมหาวิทยาลัย 3 ตัวบงชี้ และตัวบง ชี้
มาตรการสงเสริมสถานศึกษา 3 ดี จํานวน 2 ตัวบงชี้ รวมทั้งสิ้น 47 ตัวบงชี้ ผลการประเมินตนเองสรุปไดดังนี้
ผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน ของสกอ.
ผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน ของสกอ.
และสมศ. รวมกัน
ผลการประเมินตนเองตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
ผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้มาตรการสงเสริม สถานศึกษา 3 ดี

อยูในระดับดีมาก
อยูในระดับดี

คะแนน 4.62
คะแนน 4.26

อยูในระดับดีมาก
อยูใ นระดับดีมาก

คะแนน 4.67
คะแนน 5

ก) สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑการประเมิน สกอ. จํานวน 23 ตัวบงชี้
ในปการศึกษา 2554 ผลการประเมินตนเอง สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2554 ตามตัวบงชี้และเกณฑการประเมินของ สกอ. สรุปไดดังนี้
ผลการประเมินตนเองตามรายองคประกอบ 9 ดาน
องคประกอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
การผลิตบัณฑิต
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การบริการวิชาการแกสังคม
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การบริหารและการจัดการ
การเงินและงบประมาณ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
รวมผลการประเมิน

คะแนน
ประเมินตนเอง
5.00
4.23
5.00
4.79
5.00
5.00
4.75
5.00
4.00
4.62

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
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ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานอุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต
มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
ก. ดานธรรมาภิบาลของการบริการการอุดมศึกษา
ข. ดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและ
สังคมแหงการเรียนรู
รวมผลการประเมิน
ผลการประเมินตนเองตามมุมมองการบริหารจัดการ
มุมมองดานการบริหารจัดการ
มุมมองดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย
มุมมองดานกระบวนการภายใน
มุมมองดานการเงิน
มุมมองดานบุคลากร การเรียนรูและนวัตกรรม
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกมุมมอง

คะแนน
ประเมินตนเอง
5.00

ผลการประเมิน
ดีมาก

4.71
4.48
5.00

ดีมาก
ดี
ดีมาก

4.62

ดีมาก

คะแนน
ประเมินตนเอง
5.00
4.80
4.69
3.45
4.62

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
พอใช
ดีมาก

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

คะแนน
ประเมินตนเอง

ผลการประเมิน

5.00
3.76
5.00
4.67
4.37

ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี

5.00
4.79
5.00
5.00
4.94
4.62

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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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 ปณิธานวัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
การผลิตบัณฑิต
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การบริการวิชาการแกสังคม
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การบริหารและการจัดการ
การเงินและงบประมาณ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
รวมผลการประเมิน

คะแนน
ประเมินตนเอง
5.00
4.03
5.00
3.40
5.00
4.33
4.61
5.00
4.00
4.26

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดี
ดีมาก
พอใช
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี

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

คะแนน
ประเมินตนเอง
4.42

ผลการประเมิน
ดี

4.63
4.34
3.20

ดีมาก
ดี
พอใช

4.26

ดี
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ผลการประเมินตนเองตามมุมมองการบริหารจัดการ
มุมมองดานการบริหารจัดการ
มุมมองดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย
มุมมองดานกระบวนการภายใน
มุมมองดานการเงิน
มุมมองดานบุคลากร การเรียนรูและนวัตกรรม
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกมุมมอง

คะแนน
ประเมินตนเอง
4.81
4.62
4.69
2.71
4.26

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
พอใช
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

คะแนน
ประเมินตนเอง

ผลการประเมิน

5.00
3.45
5.00
4.58
4.21

ดีมาก
พอใช
ดีมาก
ดีมาก
ดี

4.67
3.40
5.00
4.33
4.30
4.26

ดีมาก
พอใช
ดีมาก
ดี
ดี
ดี

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554 |

ณ

บทสรุปผูบริหาร
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง/จุดที่ควรพัฒนา/แนวปฏิบัติที่ดีหรือนวตกรรม
จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัย ฯ มีปรัชญาในการเรียนการสอนชัดเจน คือ การผลิตบัณฑิตที่เปน “คนดี มีความรู
รักสูงาน” และมีการกําหนดอัตลักษณอยางชัดเจน ไดแก “Hand on มุงเนนการผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติ Technology-based Teaching and Training และ Professional-oriented” และมี
การนําสมรรถนะหลักมาเปนกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
2. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายกําหนดครบถวน และมีการประเมินตนเองตามหนาที่
และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย
3. ผูบริหารมีวิสัยทัศน มีการกํากับดูแลติดตามผลการดําเนินงาน สนับสนุนบุคลากรใหมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการ
4. ผูบริหารมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศ มีการพัฒนาและใชงานระบบสารสนเทศ
เปนไปอยางตอเนื่อง และมีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ครบถวน
5. มหาวิทยาลัย มีการจัดบริการแกนักศึกษาคือมีการใหคําปรึกษาทางวิชาการ การบริการขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา
6. มหาวิทยาลัยมี มีแผนงานในการพัฒนานักวิจัยมือใหม และนักวิจัยพี่เลี้ยง และมีผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพ
7. มีการดําเนินงานเพื่อการบริการวิชาการแกสังคมซึ่งกอใหเกิดประโยชนตอชุมชนและสังคมทั้งใน
ระดับสถาบันและระดับคณะวิชา และมีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและภาคเอกชนอยางตอเนื่องทั้งในระดับคณะและสถาบันซึ่งเสริม
จุดเนนที่ดีใหดีกับสถาบัน รวมทั้ง สถาบันมีบุคลากรที่มีองคความรูและพรอมในการถายทอดในงาน
บริการวิชาการ
8. มหาวิทยาลัยมีแผนและจัดทําแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร
การวาง แผน การใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวสอบได จัดทํารายงานทางการเงินอยางเปน
ระบบ มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก คอยตรวจ ติดตามการใชเงิน รายงานใหผูบริหาร
คอยกํากับ เรงรัด ติดตาม การใชจายเงิน ใหเปนไปตามเปาหมาย
9. ผูบ ริห ารและบุคลากรของมหาวิ ทยาลั ยตระหนัก และใหความสําคัญ ตอการประกั นคุ ณภาพ
การศึกษาและมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมตอสภาพแวดลอม
ทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. จัดทําแผนกลยุทธในการพัฒนานักศึกษาและแนวทางที่เปนระบบในการแปลงแผนกลยุทธไปสูการ
ปฏิบัติเชื่อมโยงการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และควรมีตัววัดระหวางการดําเนินงาน
และตัววัดผลลัพธ
2. กํ าหนดตั ววั ดในแผนกลยุ ทธ ที่ เชื่ อมโยงกับ หลั กสูตรทั้ งในเชิ งปริม าณและคุณภาพในมุม มอง
คุณลักษณะของหลักสูตรควรเปนอยางไรจึงสามารถตอบโจทยปรัชญาการสอนและสมรรถนะหลัก
ของบัณฑิตที่พึงประสงคได
3. พัฒนาระบบสารสนเทศที่รองรับกิจกรรมนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา
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4. วางแผนงานดานการวิจัย การสงเสริมงานดานการวิจัย การเผยแพร การตีพมิ พ ใหชัดเจน กําหนด
วัตถุประสงคของแผนงาน เปาหมายในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ รวมทั้งเปาหมายการนําไปใช
ประโยชนตอการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาชุมชนเพื่อใหสอดรับกับเปาหมายการ
ประกันคุณภาพ
5. สรางชองทางการสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจกับอาจารยทุกคนในการผลิตผลงานวิจัย การเผยแพร
ผลงาน การตีพิมพ ตามแนวทางของการประกันคุณภาพ รวมทั้งเปาหมายแผนงานดานการวิจัย
6. ใชกระบวนการจัดการความรู และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการกําหนดเปาหมายการรวบรวมองค
ความรู ทักษะที่เกิดจากประสบการณการทําวิจัยที่มีคุณภาพ ที่เปนความสามารถเฉพาะดานของแต
ศาสตร ใหกับนักวิจัยมือใหมไดใชเปนแหลงคนควาศึกษาวิจัยเสริมจากระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง
7. ทําระบบนัก วิ จั ยพี่ เลี้ ยงให เข ม แข็ ง ซึ่ง จะช วยผลั ก ดั นใหเ กิ ดนั ก วิจั ยมื อใหม ได ตามเป าหมาย
นอกเหนือจากการจัดอบรมการวิจัย
8. สถาบันควรมีกลไกในการดําเนินงานบริการวิชาการระหวางคณะใหมากขึ้นเพื่อสรางความเขมแข็งใน
พันธกิจในงานบริการวิชาการของสถาบัน
9. พัฒนาระบบสารสนเทศใหครอบคลุมการทํางานทางดานการบริหารจัดการ
10. เสริมความรูดานกระบวนการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ใหกับหัวหนาหนวยงานและบุคลากรใน
หนวยงาน เพื่อใหการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงมีความสมบูรณมากขึ้น
11. หาทางประยุกตระบบการใชเงินสามมิติผนวกเขากับระบบปจจุบัน เพื่อความ รวดเร็ว และ ถูกตอง
ในการติดตามการใชจายเงิน
12. ใหความรูและความเขาใจในเรื่องระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และแนวทางในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากรอยางตอเนื่อง
13. สนับสนุนทรัพยากร ทั้งดานเวลา งบประมาณ และอัตรากําลังในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ให
ขอมูลสนับสนุนดานการประกันคุณภาพการศึกษา อยางตอเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
1. ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2554 กําหนดใหตองมีคณะกรรมการ
รับ ผิด ชอบควบคุม กํา กับ ให มีก ารดํา เนิ นงานการดํ าเนิน งานทุ ก หลัก สูต รเปน ไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร สภาวิชาการควรมีบทบาทในการในการควบคุม กํากับการดําเนินการดังกลาว
ใหเปนระบบ
2. ขาดการนําผลการวิจัยในชั้นเรียนไปปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่สงผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรม
3. ขาดแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และ สายสนับสนุนตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา
4. ขาดระบบการนําผลประเมินไปปรับปรุงการทํางาน
5. อัตราตําแหนงวิชาการ
6. นักศึกษาขาดความสนใจในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด มีการร วมกิจกรรมเฉพาะนักศึกษา
บางสวน
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7. ระบบและกลไกการบริหารงานการบริการวิชาการยังไมเปนระบบทําใหยากตอการสังเคราะห
และขาดนโยบายในการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
และมีวิธีการถายทอดที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไปสูการปฏิบัติ
8. แผนงานและการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ยังไมแสดงใหเห็นถึงการ
ผสมผสานการความถนัดที่เปนเอกลักษณและความรูความสามารถของบุคลากรของชุมชน ใน
การสรางเสริมคุณคาทางศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงาม ใหเปนที่ประจักษ
9. ระบบสารสนเทศไม ครอบคลุม การทํางานทางดานการบริห ารจัดการ และ จํานวนระบบ
สารสนเทศไมสอดคลองกับจํานวนทรัพยากรเครื่องแมขาย รวมทั้งขาดบุคลากรที่มีความชํานาญ
การในการพัฒนาโปรแกรม
10. ขาดการเสริมความรูดานกระบวนการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ใหกับหัวหนาหนวยงานและ
บุคลากรในหนวยงาน สงผลใหการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงยังขาดความครบถวนสมบูร ณ
และไมไดรายงานผลตอสภามหาวิทยาลัย
11. ระบบการบัญชีสามมิตยิ ังไมสามารถผนวกเขากับระบบปจจุบัน เพื่อความ รวดเร็ว และ ถูกตอง
ในการติดตามการใชจายเงิน
12. มหาวิทยาลัยยังไมมีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงาน
พัฒนาขึ้นเอง และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษายังมีไมมาก
แนวทางการพัฒนา
1. สภาวิชาการควรมีแผนกลยุทธที่สอดคลองกับภารกิจ และเชื่อมโยงหรือแปลงแผนกลยุทธระดับ
มหาวิทยาลัยมาสูแผนกลยุทธของสภาวิชาการ และสภาวิชาการควรมีการติดตามประสิทธิผล
ของแผนงานโครงการ โดยเฉพาะสวนที่เกี่ยวการบริหารหลักสูตร การวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
2. เพิ่มเติมหรือทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในสวนที่เกี่ยวของกับ
การเรียนการสอน แมวามหาวิทยาลัยมีปฐมนิเทศสําหรับบุคลากรใหม แตความรูเหลานั้นอาจยัง
ไมเพียงพอ หรือมีเทคโนโลยีใหม จึงควรมีแผนพัฒนาในสวนนี้ใหมีความชัดเจนเพิ่มขึ้น
3. สรางระบบการนําผลการประเมินความพึงพอใจของกิจกรรมและภารกิจตาง ๆ มาปรับปรุงให
ชัดเจน
4. แหลงสนับสนุนการเรียนรู เชน ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส หองสมุด ระบบ Self Access ควรมี
ขอมูลสรุปวิเคราะห และสังเคราะหใหเห็นการเชื่ อมโยงของประสิทธิผล เชนอัตราการสืบคน
ฐานขอมูล นาจะเปนขอมูล สะทอนคุณภาพงานวิจัยของอาจารยและบัณฑิตศึก ษา เพิ่ม เติม
กิจกรรมเสริมการเรียนรูในรูปแบบกิจกรรมสันทนาการ สงเสริมการเรียนแบบหองเรียนเสมือน
จริง และมีขอมูลสรุปในการวิเคราะหผลการดําเนินงาน
5. กําหนดนโยบายที่ชัดเจนในการนําผลประเมินมาปรับปรุงการทํางานและสรางนวัตกรรม และ
ควรมีการกระตุนใหมีการสรางนวัตกรรมในการทํางานในรูปแบบตางๆ หรือจัดใหมีการประกวด
นวัตกรรม ทั้งนี้นวัตกรรมใหมๆตองชวยลดตนทุนในการทํางานที่สามารถประเมินเปนเชิงปริมาณ
และสรางความยั่งยืนและมีความสุขในการทํางานภายในองคกร
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6. ทบทวนผลการดําเนินการดานพัฒนาอาจารยในสวนการของตําแหนงทางวิชาการ และคุณวุฒิ
อาจารยที่อัตราการเพิ่มยังไมสูง ทั้ง นี้อาจทบทวนทั้งกระบวนการในการดําเนินงาน คุณภาพ
ผลงานของอาจารย อยางไรก็ตามมหาวิทยาลัยควรวิเ คราะหเทียบกับ เปาหมายที่วางไวดวย
(ไมพบตัวบงชี้นี้ในแผนกลยุทธ 5 ประดับมหาวิทยาลัย) สําหรับอัตราการเพิ่มคุณวุฒิอาจารย
เปาหมายกําหนดไว 5% (สิ้นป 54) แตไมมีขอมูลชัดเจนวามหาวิทยาลัยดําเนินการไดตามเปา
หรือไม
7. พัฒนาระบบการใหการปรึกษาผานระบบอิเล็กทรอนิกสที่นักศึกษาสามารถเขาถึงขอมูลและมีสวน
รวมในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด
8. หนวยงานที่เกี่ยวของกับ การพัฒ นา สงเสริมการวิจัย ทั้งในระดับสถาบัน และคณะวิชา ควรมี
สว นร ว มในการจัด ทํา แผนการพั ฒ นางานวิ จั ยของมหาวิ ท ยาลัย โดยมี เ ป า หมายการผลิ ต
ผลงานวิจัย เปาหมายเชิ ง คุณภาพ แนวทางการสง เสริม อยางชัดเจน และคํานึง ถึ ง ความ
สอดคลองกับเปาหมายผลผลิตดานการวิจัยในแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและการประกัน
คุณภาพ
9. กําหนดผูรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานการสงเสริมการวิจัยในภาพรวม
ของระดับสถาบัน ระดับหนวยงานและมีระบบการรายงานเพื่อสามารถนําไปใชในการปรับปรุง
แผนยุทธศาสตรก ารพัฒ นามหาวิท ยาลัย การดําเนินการตามแผนจะตองมีก ารติดตามเปน
ระยะๆ เพื่อประเมินความสําเร็จของงาน รวมทั้ง จัดระบบติดตาม การประเมินผลในมิติของ
ความพึงพอใจของบุคลากร คุณภาพงานวิจัย และการนําไปใชประโยชน
10. ควรใชหลักการจัดการความรูเพื่อทําใหเกิดการรวบรวมความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรู และการ
เผยแพรเกี่ยวกับทักษะการวิจัย กระบวนการวิจัยของผูที่มีความเชี่ยวชาญไปยังนักวิจัยมือใหม
11. ควรปรับกลไกการบริหารงานการบริการวิชาการที่ยังไมเปนระบบเพื่อใหงายตอการสังเคราะห
12. ผูบริหารควรมีนโยบายการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัยและมีวิธีการถายทอดที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไปสูการปฎิบัติ
13. ใหหนวยงานที่รับผิดชอบ ดําเนินการสํารวจการนําความรูที่ไดจากการเขารวมกิจกรรม โครงการ
ตามแผนงานไปใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองของชุมชน สรางคุณคา
ใหกับตนเอง
14. แผนงานดานการทํานุบํารุงฯ ตองพยายามผสมผสานการความถนัดที่เปนเอกลักษณและความรู
ความสามารถของบุคลากรของชุมชนในการสรางเสริมคุณคาทางศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดี
งาม ใหเปนที่ประจักษ ซึ่งอาจดําเนินการโดยรวมมือกับองคกรภายนอก
15. จัดหาทรัพยากรเครื่องแมขายใหสอดรับกับจํานวนระบบสารสนเทศที่เพิ่มมากขึ้น
16. พัฒนาเจาหนาที่ใหมีความชํานาญในการพัฒนาโปรแกรม
17. ดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานสภา
มหาวิทยาลัยใหทันตามกําหนดเวลา
18. ใหก ารสนั บ สนุนบุคลากรใหมี ก ารพัฒ นา/สรางแนวปฏิบัติที่ ดีห รืองานวิจัยดานการประกั น
คุณภาพการศึกษา
รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554 |

ท

บทสรุปผูบริหาร
19. ใหก ารสนับ สนุนบุคลกรและนัก ศึก ษามีกิจ กรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง และขยายชองทาง/กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหหลากหลาย โดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรม
การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยโดยทานอธิการบดี
ผูชวยศาสตราจารย จ ริย า หาสิต พานิช กุล ไดรั บ รางวัล ผู ทําคุ ณประโยชนดานพัฒ นาองคก รดี เ ดน จาก
กรมประชาสัมพันธ คือ รางวัลระฆังทอง ซึ่งเปนผูทําคุณประโยชนใหกับมหาวิทยาลัย และ “รางวัลพระกินรี”
โดยไดรับ การเสนอชื่อและไดรับ การพิจ ารณาตัดสินจากสมัชชานัก จัดรายการวิท ยุโ ทรทัศนห นัง สือพิม พ
แหงประเทศไทย (สว.นท.) และสมาชิกสื่อมวลชนเครือขายองคกร สมาคม ชมรมทั่วประเทศ ใหเขารับประทาน
รางวัลเปนบุคคลแบบอยาง “คนดี คิดดี สัง คมดี ตามรอยพระยุคลบาท” เปนต นแบบใหกับ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
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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" ซึ่งตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสถาบันการศึกษาแหงนี้ไดระบุวัตถุประสงคไวอยางชัดเจนวา
เปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพจัดการศึกษาในระดับ ปริญญาตรีและต่ํากวาปริญญาตรีทําการวิจัยและ
ใหบริการวิชาการจากการพัฒนาอยางไมหยุดยั้งของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาสง ผลใหจากเดิมซึ่งมี
วิทยาเขตอยูทั่วประเทศ 28 วิทยาเขต ขยายเพิ่มเปน 35วิทยาเขต ในระยะเวลาตอมาตามลําดับจนถึงปจจุบัน
ในชวงการพัฒนาที่ผานมามีเหตุการณสําคัญ ที่ตองบันทึกไวเปนประวัติศาสตรของสถาบันการศึก ษาแหง นี้
กลาวคือ ในปพุทธศักราช 2530ซึ่งเปนปที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ
และดวยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิไดของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงมีพระเมตตาตอวิทยาลัยฯ
โดยการเสด็จพระราชดําเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาดวยพระองคเองทุกครั้ง
สภาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาในขณะนั้นจึงพิจารณาเห็นสมควรขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ขอพระราชทานชื่อวิทยาลัยฯตามแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ดวยพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาฯจุดกําเนิด
ของความเปน "ราชมงคล : นามพระราชทาน" จึงเกิดขึ้น ดวยมีหนังสือแจงจากสํานักราชเลขาธิการที่ รล
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003/16942 ลงวันที่ 15 กันยายน 2531 แจงวาไดนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝาละอองธุลี
พระบาทแลวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานชื่อวา "สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล" กับพระราชทาน
พระบรมราชานุญ าตให เ ขี ยนชื่ อว าสถาบัน ที่ไ ดรั บ พระราชทานนี้ เปน ภาษาอัง กฤษว า "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 แหง โดยพระราชบัญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พุทธศักราช 2548 ดวยพระมหากรุณาธิคุณของพระองคทานที่ไดทรงลง
ประปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติดังกลาวและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิก็เปนหนึ่งในเกา
มหาวิทยาลัยนั้นชาวราชมงคลสุวรรณภูมิทุกคนตางรูสึกปติยินดีที่ไดมีโอกาสอาศัยพึ่งพระบรมโพธิสมภารดวย
ความเปนมงคลตลอดมาจึงขอเทิดนามพระราชทานนี้ไวเหนือกระหมอมดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเปน
ลนพนหาที่สุดมิได และจักธํารงรักษาไวซึ่งพระเกียรติยศบําเพ็ญประโยชนเพื่อเพิ่มพูนพระบารมี สนองงานตาง
พระเนตรพระกรรณดานการอุดมศึก ษาสรางประโยชนใหแกป ระเทศชาติและประชาชนอยางเต็ม กําลั ง
ความสามารถเพื่อถวายเปนพระราชสักการะแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระมหากษัตริยผูสถิตอยูใน
ดวงใจของชาวราชมงคลสุวรรณภูมิและชาวไทยทุกคน

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนหนึ่งในเกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลซึ่ง
ไดรับการสถาปนาเปนมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548มีฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีพื้นที่จัดการศึกษา
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
แตเดิมพื้นที่จัดการศึกษา จํานวน 3แหงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเปนวิทยาลัย
ในสั ง กั ด กรมอาชี ว ศึ ก ษา ประกอบด ว ยวิ ท ยาลั ย เกษตรกรรมพระนครศรี อ ยุ ธ ยา วิ ท ยาลั ย พณิ ช ยการ
พระนครศรีอยุธยาและวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ซึ่ง ตอมาในป พ.ศ.2520 ไดมีพระราชบัญ ญัติโ อนกิ จ การ
บางสวนของกรมอาชีวศึกษาไปเปนของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษารวม 28 แหง ซึ่งรวมวิทยาลัยทั้ง 3
แหงดังกลาวดวย พรอมกันนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยน
ชื่อสถานศึกษาและตั้งเปน วิทยาเขตทั้ง 28 แหงในปเดียวกัน ดังนั้น วิทยาเขตเกษตรพระนครศรีอยุธยาวิทยา
เขตพณิชยการพระนครศรีอยุธยา และวิทยาเขตเทคนิคนนทบุรีจึงสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาซึ่งมี
ฐานะเปนกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแตป พ.ศ. 2520 เปนตนมาตอมาในป 2531 พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯพระราชทานชื่อใหมวา “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” และตอมาในป
พ.ศ. 2532กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศเปลี่ยนชื่อวิทยาเขตในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เฉพาะ
วิท ยาเขตในส วนภูมิ ภาค รวม 17 วิท ยาเขต ส ง ผลให ทั้ง 3วิท ยาเขตเปลี่ยนชื่ อใหม เ ปน วิท ยาเขต
พระนครศรีอยุธยา หันตราวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาวาสุกรี และวิทยาเขตนนทบุรี ตามลําดับ ตอมาในป
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พ.ศ. 2538 ไดมีประกาศจัดตั้งวิทยาเขตสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จํานวน 5แหง คือวิทยาเขตเชียงราย
วิทยาเขตสกลนคร วิทยาเขตสุพรรณบุรีวิทยาเขตศาลายา และวิท ยาเขตศรีวิชัย นับเปนจุ ดเริ่มตนของการ
กอกําเนิดวิทยาเขตสุพรรณบุรีซึ่งเปนพื้นที่จัดการศึกษา แหงที่ 4ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ ดังที่กลาวไวขางตนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ไดขยายการศึกษาออกไปในสวนภูมิภาคตาง ๆ จนถึง 35
วิทยาเขต รวมทั้งมีศูนยกลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งตั้งอยูที่ตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานีและมีการจัดการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีและปริญญาตรี ในทุกวิทยาเขต
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในวิทยาเขตตาง ๆมีปญหาในดานการบริหารจัดการคอนขางมาก
เพราะแมวาวิทยาเขตจะเปดสอนระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาตาง ๆ ไดแตก็เปนการเปดในนามของคณะซึ่ง
ตั้งอยูที่ศูนยกลางฯจังหวัดปทุมธานีเปนหลัก ทําใหขาดความคลองตัวในการบริหารจัดการโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การใหบริการสนองตอบความตองการของประชาชนในแตละภูมิภาคดังนั้นหลังจากที่ประเทศไทยมีกฎหมาย
การศึกษาฉบับแรก คือพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542สงผลใหสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอน
ระดับปริญญามาอยูในสังกัดเดียวกัน คือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลจึงไดดําเนินการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2518โดย
มีก ารรวมกลุ ม วิท ยาเขตในสั ง กั ด ซึ่ ง อยู ใ นภู มิภ าคต าง ๆ ของประเทศไทยออกเป น 9 กลุ ม และเสนอ
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลเพื่ อ จั ด ตั้ ง เป น มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
จํานวน 9 แหงโดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในจํานวน 9 แหง
นั้น ซึ่ ง เกิด จากการรวมทั้ ง 4 วิท ยาเขตเขา ดว ยกั น คือ วิท ยาเขตพระนครศรีอ ยุธ ยา หั นตรา วิ ท ยาเขต
พระนครศรีอยุธยา วาสุกรีวิทยาเขตนนทบุรี และวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมีที่ตั้งสํานักงานอธิการบดีอยูในพืน้ ที่
วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตราและหลังจากที่กฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการระดับคณะ สถาบัน สํานัก
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภูมิ มีผ ลใชบัง คับ แลว ทั้ง 4 แหง วิท ยาเขตไดห ลอมรวมเปน
มหาวิทยาลัย โดยจัดตั้งคณะ สถาบัน สํานักลงในพื้นที่ทั้ง 4 วิทยาเขตแทนและเพื่อใหสะดวกในการสื่อสาร
ระหวางภายในองคกรและภายนอกองคกร จึงเรียกทั้ง 4 พื้นที่วามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยหันตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยวาสุกรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ ศูนยนนทบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี ตามลําดับ

1.ประวัติความเปนมาของศูนยหันตรา
วิท ยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตราเริ่มแรกกอตั้งเปนโรงเรียน
ประถมวิสามัญเกษตรกรรมเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมพ.ศ.2476 ณ
ตําบลทาวาสุกรี อําเภอกรุงเกา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตอมาใน
ปพ.ศ. 2481 ไดยายไปอยูในหมูที่ 8 ถนนปาโทน ตําบลประตูชัย ใน
ป พ.ศ.2483 ไดเปลี่ยนชื่อเปน โรงเรียนเกษตรกรรมอยุธยาและรับ
นักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มาเรียนตออีก 2 ปและอบรม
เพิ่มเติมอีก 1 ป จนกระทั่งป พ.ศ. 2487ไดขยายเปดรับนักเรียนเกษตรกรรมชั้นกลาง (มีสิทธิเทียบเทากับ
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นักเรียนที่จบหลักสูตรครูมูลหรือ ม. 6 ในสมัยนั้น)ในป พ.ศ. 2504 ไดขยายการจัดการเรียนการสอนมาเปน
หลักสูตรประโยคอาชีวชั้นสูง แผนกเกษตรกรรม (ม.ศ. 6 แผนกเกษตรกรรม) และในป พ.ศ.2508ไดขยายการ
จัดการเรียนการสอนมาเปนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกเกษตรกรรม และยกฐานะเปน
วิทยาลัยเกษตรกรรม สังกัดกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการชื่อวิทยาลัยเกษตรพระนครศรีอยุธยารวมทั้ง
ปรับปรุงหลักสูตร ม.ศ. 6 แผนกเกษตรกรรม เปนหลักสูตรประโยควิชาชีพ (ปวช.) ในปเดียวกันนี้มีการยาย
สถานที่ตั้งของวิท ยาเขตฯ มา ณ ตําบลหันตราอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่ง ใน
ระยะแรกใชพื้นที่ทั้งสองสวนคือตําบลประตูชัย และตําบลหันตราในการจัดการเรียนการสอน จนกระทั่งป พ.ศ.
2529ไดยายสวนของการเรียนการสอนมา ณ ตําบลหันตราและไดจัดการศึกษาลักษณะโพลีเทคนิค โดยเปด
สอนหลัก สูตร ปวส.สาขาเทคโนโลยีเ ครื่องจัก รกลเกษตร ตอมาในป พ.ศ. 2531วิท ยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึก ษาไดรับ พระราชทานนามใหมวาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และไดเปลี่ยนชื่อวิท ยาเขตเกษตร
พระนครศรีอยุธยาเปน “วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา” รวมทั้งไดขยายการจัดการศึกษาถึงระดับ
ปริญญาตรีจวบจนถึงปจจุบันนี้

2. ประวัติความเปนมาของศูนยวาสุกรี
วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ตั้งอยูเลขที่ 19 หมู 3 ถนนอู
ทองตํ า บลท า วาสุ ก รี อํ า เภอพระนครศรี อ ยุ ธ ยา จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยาเดิมเปนโรงเรียนการชางสตรี ตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ.
2481โดยเปดสอนชั้นมัธยมการชางสตรี ในป พ.ศ. 2495และ
ตอมามีการเปดสอนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง ในป พ.ศ. 2502 วันที่
18เมษายน พ.ศ. 2509โรงเรียนการชางสตรีไดเปดสอนวิชาพณิชย
การเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน โดยเปลี่ยนจากโรงเรียนการชางสตรีเปนโรงเรียนพณิชยการ
ชื่อวาโรงเรียนพณิชยการวาสุกรี สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2520ได
โอนจากกรมอาชีวศึกษาไปสังกัดวิทยาบัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาโดยเปลี่ยนชื่อเปน วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา ป พ.ศ. 2530 สภาวิทยาลัย เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาไดอนุมัติใหเปด
สอนระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจวิชาเอกการบัญชีหลักสูตร 2 ปตอเนื่องนับเปนการศึกษาระดับปริญญา
ตรีรุนแรก วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2531วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ไดพระราชทานนามใหมวาสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล และเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2532วิทยาเขตพณิชยการพระนครศรีอยุธยา ไดเปลี่ยน
ชื่อเปนวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ตามชื่อตําบลที่ตั้งจนถึงปจจุบัน

3. ประวัติความเปนมาของศูนยนนทบุรี
วิทยาเขตนนทบุรี แรกเริ่มกอตั้ง มีสถานศึกษาอยู 2 แหง จนกระทั่งป
พ.ศ. 2518 กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศใหรวม
โรงเรี ย นช า งกลนนทบุ รี แ ละโรงเรี ย นการช า งนนทบุ รี เ ป น
วิท ยาลั ย เทคนิค นนทบุ รี ซึ่ ง 2 โรงเรี ย นนี้ ตั้ง อยูถ นนนนทบุ รี 1
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีอยูหางกันประมาณ 1กิโลเมตร
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 อําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 2. เขตใต อยูติดกับ
วัดทายเมือง ถนนนนทบุรี 1 ตําบลสวนใหญอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี วิทยาเขตฯเปดสอนหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปรอบบาย แผนกชางเครื่องกล ชางกลโรงงาน ชางโลหะ ชาง
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ไฟฟ า กํ า ลั ง ช า งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ช า งโยธา ต อ มาในป พ.ศ. 2520กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารดํ า เนิ น การโอน
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีมาสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาและใหชื่อใหมวา “วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชี ว ศึ ก ษาวิ ท ยาเขตเทคนิ ค นนทบุ รี ” เป ด สอนหลั ก สู ต รระดั บ ประกาศนี ย บั ต ร (ปวช.)และระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ซึ่งรับ จากผู สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2532
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ไดประกาศเปลี่ยนชื่อวิทยาเขตเทคนิคนนทบุรีใหมเปน “วิทยาเขตนนทบุรี” และ
ไดขยายการจัดการศึกษาถึงระดับปริญญาตรีจวบจนถึงปจจุบัน

4. ประวัติความเปนมาของศูนยสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี เปนสถาบันการศึกษาสายวิชาชีพ สังกัดสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลกระทรวงศึกษาธิการไดเริ่มดําเนินการกอตั้งเมื่อ
พ.ศ. 2536 จากแนวความคิ ด ของ ฯพณฯ บรรหารศิ ล ปะอาชา
นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จังหวัดสุพรรณบุรีในขณะนั้นไดรองขอใหกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้ง
สถาบันการศึกษาระดับสูงสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลที่จังหวัดสุพรรณบุรีดวย
พิ จ ารณาเห็ น ว า สถาบั น เทคโนโลยี ร าชมงคลเป น สถาบั น การศึ ก ษาที่ มี ค วาม
หลากหลายในการจัดการเรียน การสอนสาขาวิชาชีพทั้งในระดับต่ํากวาปริญญา และ
ปริญญาตรีทั้ง นี้เ พื่อเปนการรองรับ การขยายตัวทางดานอุตสาหกรรมในภูมิภาค
ตะวันตกของประเทศไทยซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีมีเสนทางในการคมนาคมที่สะดวก
และติดตอกับจังหวัดที่มีความเจริญดานอุตสาหกรรม เชน กาญจนบุรี นครปฐม
ราชบุรี อางทองสิงหบุรี พระนครศรีอยุธยา ชัยนาทและเพื่อเปนการกระจายโอกาส
ทางการศึกษาออกสูชนบท ไดประกอบพิธีวางศิลาฤกษเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.
2539 โดย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปะอาชานายกรัฐนมตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสุพรรณบุรี มีพื้นที่แบงเปน 2 เขต คือ เขตที่ 1มีพื้นที่ ประมาณ103 ไร
ตั้งอยูเ ลขที่ 450 หมู 6 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตําบลยานยาวอําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีเ ปนพื้นที่
จัดการเรียนการสอนในคณะวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิชาไฟฟาคณะวิชาโยธา และเขตที่ 2 มีพื้นที่ 401 ไร อยู
หางจากพื้นที่ เขตที่ 1ประมาณ 2 กม.เปนพื้นที่จัดการเรียนการสอนในคณะวิชาไฟฟาและคณะวิชาเครื่องกล
เริ่มเปดรับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนมา

ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย
ตราประจํ ามหาวิ ท ยาลั ยนั้ น เป นรู ป ดวงตราวงกลมภายในมี พระราช
ลัญจกรประจําพระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชลอมรอบดวย
ดอกบัว 8 กลีบ ซึ่งสื่อความหมายถึง ทางแหงความสําเร็จมรรค 8และความสดชื่น
เบิกบานอันกอใหเกิดปญญา ดานบนดวงตรานั้นมีพระมหาพิชัยมงกุฎที่มีตัวเลข 9
ซึ่งหมายถึง รัชกาลที่ 9 ครอบอยูดานลางดวงตรานั้นเขียนชื่อสถาบันทั้งนี้ตราของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหงลวนไดรับพระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใหอัญเชิญมาเปนตราสัญลักษณประจํา
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภูมิ และอีก 8 แหง บรรดาคณาจารย
ขาราชการ นัก ศึก ษา บัณ ฑิต ศิ ษย เ ก าราชมงคลทุ ก รุ นต างสํ านึ ก ในพระมหา
กรุณาธิคุณเปนลนพน
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ตนไมและสีประจํามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลือก ตนลีลาวดีสุวรรณภูมิเปนตนไมประจํามหาวิทยาลัย
ซึ่งมีความทนทานตอทุกฤดูกาลยิ่งมีอายุยืนยาวยิ่งมีคุณคา ลีลาวดีสุวรรณภูมิ มีดอกสีเหลืองทองกลิ่นหอมจรุง
ใจ จึงหมายความวา ชาวสุวรรณภูมิทุกคน จะมีความอดทนมีความดีงาม มีคุณคา ประดุจตนลีลาวดีสุวรรณภูมิ
นั่นเอง

สีประจมหวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนด “สีทอง” เปนสีประจํามหาวิทยาลัยตามความหมายของ
สุวรรณภูมิ ซึ่งหมายถึงแผนดินทอง หรือดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณมั่งคั่งเจริญรุงเรืองมีคาประดุจทองคํา

แผนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลสุวรรณภูมิ
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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

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
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1.2 ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค
ปณิธานการผลิตบัณฑิต
บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิคือ “คนดี มีความรูรักสูงาน”
วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมุงเนนความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพัฒนา
คนดานวิชาชีพสูมาตรฐานสากลและเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพในระดับสากล ตอบสนองความตองการของประเทศ
2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีและสรางมูลคาเพิ่มใหสอดคลองกับความ
ตองการของสังคม
3. บริการวิชาการที่หลากหลาย มีคุณภาพและตอบสนองความตองการของสังคม
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและอนุรักษสิ่งแวดลอม
5. บริหารจัดการอยางมีป ระสิท ธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและใชเ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนางานใหเปน ที่พึงพอใจของผูรับบริการ
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
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เปาประสงค
1. เพื่อผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ
2. เพื่อผลิตกําลังคนดานสังคมศาสตรที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ
3. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองคความรูและสรางนวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของทองถิ่นและประเทศ
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
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)
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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 ดานต างๆ
างๆ 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

วิจัยและพั ฒนา
วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

และอุตสาหกรรมเกษตร

ส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

บริหารธุรกิ จและ
กองบริหารงานบุคคล

เทคโนโลยีสารสนเทศ

กองพั ฒนานักศึกษา

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

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

สํานัก

วิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิ ลปศาสตร์
วิทยาลั ยการจัดการ

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

สํ านักสหกิ จศึกษา
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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) สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ในการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การวางนโยบายเกี่ ยวกับการศึกษาการวิจัย การให บริการวิชาการแกสั งคมการทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรม กํากั บ
มาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึก ษาการออกระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับ การบริห ารงาน
บุคคล การเงินและทรัพยสินการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการอนุมัติปริญญาการแตงตั้งถอดถอนผูบริหาร
ของมหาวิทยาลัยและการอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยองคประกอบของสภา
มหาวิทยาลัยประกอบดวย
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 คนผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก 1 คน)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
(ไดจากการลงคะแนนเลือกตั้งภายในคณะ จํานวนคณะละ 1 คน)

รวมทั้งสิ้น

2) สภาวิชาการมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลดานวิชาการ ไดแก หลักสูตร การเรียนการสอน การ
วิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษาเสนอความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการรวม และการยกเลิก
สาขาวิชารวมถึงการสงเสริมการวิจัย และการบริการวิชาการที่สอดคลองกับภารกิจของมหาวิทยาลัย และความ
ตองการของชุมชนองคประกอบของสภาวิชาการไดแก
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) สภาคณาจารยและขาราชการ มีพันธกิจหรือหนาที่ตามกฎหมายเชนใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะ
ในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัย อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของคณาจารยและขาราชการในการปฏิบัติหนาที่ตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพพิทักษผลประโยชนของ
มหาวิทยาลัย และปฏิบัติหนาที่อื่นๆตามที่อธิการบดีหรือมหาวิทยาลัยมอบหมายและเรียกประชุมคณาจารย
และขาราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และนําเสนอความคิดเห็นตอสภามหาวิทยาลัยทั้งนี้ตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
องคประกอบของสภาคณาจารยและขาราชการประกอบดวย
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
จํานวน
1
คน
กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
จํานวน
15
คน
(ไดจากการเลือกตั้ง)

รวมทั้งสิ้น
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4) การบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย มีอธิการบดี เปนผูบังคับบัญชาสูงสุด และมีรองอธิการบดี
ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยคําแนะนําของอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ตามที่ไดรับมอบอํานาจ
จากอธิการบดี และมีผูชวยอธิการบดีแตงตั้งโดยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ตาที่ไดรับมอบอํานา
จากอธิการบดี
5)การบริหารจัดการในหนวยงานระดับคณะ
5.1) คณะที่มีภารกิจจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยมีสวนราชการหลักในการจัดการศึกษาและ
ดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวม 6 คณะ (รายละเอียดในแผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ)
แตละคณะมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชา และมีรองคณบดีจํานวน 3 ตําแหนงไดแกรองคณบดีฝายวิชาการและ
วิจัยรองคณบดีฝายบริหารและแผนและรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ในการบริหารงานดานวิชาการของคณะ จะมีคณะกรรมการประจําคณะและมีหัวหนาสาขาวิชาประจํา
คณะชวยบริหารงานดานวิชาการในสวนของแตละสาขาวิชา ในกรณีที่คณะมีการเปดสอนสาขาวิชา ตางๆนอก
พื้นที่ ตั้ง ของคณะ เช นในศู นยต างๆคณะสามารถกํา หนดให มีหั วหนา สาขาวิช าประจํ าศู นย และ อาจมี ผู
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 หนวยงานไดแก1) สถาบันวิจัยและพัฒนา 2) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 3) สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและ 4) สํานักงานอธิการบดี
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1.4 รายชื่อผูบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภาชุดปจจุบัน
รายชื่อผูบริหาร

ผศ.จริยาหาสิตพานิชกุล
อธิการบดี

รศ.ดร.มัณฑนียเศรษฐภักดีรอง ผศ.ดร.ศิริกุลคลองคํานวณการ
อธิการบดี
รองอธิการบดี

นางสาวสุรียรัตนโงววัฒนา
รองอธิการบดี

รศ.สหายพลมีชูนึก
รองอธิการบดี

ผศ.จาตุรนตธนะสมบูรณ
รองอธิการบดี

ผศ.ยุทธนาหริรักษาพิทักษ
รองอธิการบดี

ผศ.อรามคุมกลาง
รองอธิการบดี

ผศ.ดวงฤดีศุภติมัสโร
ผูชวยอธิการบดี

ผศ.พิมลพรรณธนารักษ
ผูชวยอธิการบดี

นายพงศวิทยวุฒิวิริยะ
ผูชวยอธิการบดี

ผศ.กิตติบุญเลิศนิรันดร
ผูชวยอธิการบดี

ผศ.สุวิทยวงษยืน
ผูชวยอธิการบดี
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รายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
1. ศ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ
2. ศ.ดร.ปรัชญา
3. ผศ.จริยา
4. ผศ.ดร.นนทโชติ
5. ดร.กิจจา
6. ดร.ธิติรัตน
7. นางประดิษฐา
8. นายพยุง
9. ดร.พิชัย
10. รศ.ดร.พินิติ
11. นายมงคล
12. นางสาววลัยรัตน
13. นายวัลลภ
14. รศ.ดร.วิบูลย
15. รศ.ดร.วิไลศักดิ์
16. นายสูบุญ
17. นายโอภาส
18. รศ.ดร.มัณฑนีย
19. นางสาวสุรียรัตน
20. ผศ.อราม
21. ผศ.เพิ่มศักดิ์
22. ผศ.ไพศาล
23. นายสุวุฒิ
24. นายกฤตยตนัย
25. นางสาวเกษสิริ
26. นายเฉลิม
27. นายพัฒนพงศ
28. ผศ.ภรภัทร
29. นายสมชาย
30. ผศ.ดร.ศิริกุล
31. วาที่ ร.ต.วิญู
32. ดร.บุญสมหญิง

เครืองาม
เวสารัชช
หาสิตพานิชกุล
อุดมศรี
ใจเย็น
วิศาลเวทย
จงวัฒนา
ศักดาสาวิตร
สนแจง
รตะนานุกูล
มวงเขียว
ศรีอรุณ
มานะธัญญา
ชื่นแขก
กิ่งคํา
วุฒิวงศ
เขียววิชัย
เศรษฐภักดี
โงววัฒนา
คุมกลาง
อยูเปนสุข
บุรินทรวัฒนา
ตุมทอง
ธารารัตนสุวรรณ
ศักดานเรศว
ขุนเอียด
วรรณวิไล
ตันวีนุกูล
กลางวงษ
คลองคํานวณการ
มั่นธรรม
พลเมืองดี

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
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
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รายชื่อคณะกรรมการสภาวิชาการ
1. ผศ.จริยา
2. รศ.ดร.มัณฑนีย
3. พ.อ.ญ.ผศ.ดร.ภาวดี
4. ผศ.ดร.สุราษฎร
5. รศ.ดร.ชาญวิทย
6. รศ.ดร.วรากร
7. รศ.สถาพร
8. ดร.สมศักดิ์
9. รศ.ดร.สมชาย
10. ศ.ดร.อุทัยรัตน
11. รศ.ดร.สายวรุฬ
12. ศ.ดร.สุพจน
13. ผศ.เพิ่มศักดิ์
14. ผศ.ฐิติมา
15. ผศ.ไพศาล
16. ดร.เอนก
17. รศ.นภัทร
18. นางนิรมล
19. นายดิเรก
20. ผศ.พรเทพ
21. ผศ.ดร.จุมพต
22. ผศ.ทศพร
23. ผศ.ดร.ธิดา
24. นายสัญญา
25. นางสมใจ

หาสิตพานิชกุล
เศรษฐภักดี
ดีพึ่งตน
พรหมจันทร
เทียมบุญประเสริฐ
ไมเรียง
ดีบุญมีณชุมแพ
ประถมศรีเมฆ
ปราการเจริญ
ณนคร
ชัยวานิชศิริ
หารหนองบัว
อยูเปนสุข
จิโนวัฒน
บุรินทรวัฒนา
เจริญภักดี
วัจนเทพินทร
จันทรแยม
ฉิมชนะ
สรนันท
พุมศรีภานนท
นามโฮง
ฤทธาภัย
คําจริง
บุญสรรค

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. นางสมใจ
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
บุญสรรค
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
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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
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขโดย สํานักงานคณบดีตั้งอยูที่มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย
สุพรรณบุรี เลขที่ 450 หมู 6 ถนนสุพรรณบุรตี ําบลยานยาวอําเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี 72130
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
จัดการเรียนการสอน โดยเนนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถและทักษะในการนําเทคโนโลยี
ในดานตางๆ มาประยุกตใช เพื่อการพัฒนาศักยภาพในงานเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร อีก
ทั้ง สามารถดําเนินการเชิง ธุร กิจ และปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมีป ระสิทธิภาพ นอกจากนี้ยัง สนับสนุนให
นักศึกษาไดมีโอกาสคนควาในรูปแบบของการทําวิจัยและการใหบริการทางวิชาการที่ตรงตามความตองการของ
สังคมดวย โดยสํานักงานคณบดีตั้งอยูที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 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
สํานักงานคณบดีตั้งอยูที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนยวาสุกรี เลขที่ 19 หมู 3 ถนนอูทอง ตําบลทา
วาสุกรีอําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทั้งดานทฤษฎีและ
ปฏิบัติ โดยมีการพัฒนาและจัดทําหลักสูตร ที่ตอบสนองความตองการของผูเ รียน และตลาดแรงงานทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต เพื่อใหนักศึกษาไดปฏิบัติจริง สามารถวิเคราะห วิจัย ทางดานวิทยาศาสตรดวยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย รวมทั้งมีความสามารถบริหารจัดการและบํารุงรักษาสภาพแวดลอมที่ทันตอโลกวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสํานักงานคณบดี ตั้ง อยูที่ม หาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยหันตราเลขที่ 60 หมู 3 ตําบลหันตราอําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
5. คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
จัดการเรียนการสอนใหบัณฑิตมีความรูมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประดิษฐ คิดคน พัฒนาออกแบบ
การนําเสนองานการควบคุมงานและการตรวจสอบงานดานวิศวกรรมศาสตรในสาขาวิชาที่เ กี่ยวของตาม
มาตรฐานของสภาวิศวกร โดยการประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีตางๆ มาใชให
มีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี้ยัง ผลิตบัณฑิตดานสถาปตยกรรมศาสตร ใหมีความ
เชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยีสถาปตยกรรม มีความโดดเดนในดานการออกแบบ และการนําเสนองานดวยระบบ
มัลติมีเดียสํานักงานคณบดีตั้ง อยูที่ม หาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี เลขที่ 7/1 ถนน
นนทบุรี 1ตําบลสวนใหญอําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 11000
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6. คณะศิลปศาสตร
ดานการเรียนการสอนและพัฒนางาน อยางตอเนื่องดวยการบริการ การเรียนการสอนในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อการสื่อสารสากลในทุกสาขาวิชา
นอกจากนั้นยังผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ ในการสื่อสารภาษาตางประเทศและการบริการดานการ
ทองเที่ยวโดยมีการฝกงานในสถานประกอบการจริงเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูดานภาษาทั้งดานการฟงการพูดการ
อานและการเขียนรวมทั้งทักษะการใหบริการตางๆอยางมืออาชีพสํานักงานคณบดีตั้งอยูที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุ ว รรณภู มิศู น ย หัน ตราเลขที่ 60 หมู 3 ตํา บลหัน ตราอํ า เภอพระนครศรีอ ยุ ธ ยา จัง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา 13000
7. วิทยาลัยการจัดการ
เปนหนวยงานที่มุงมั่นในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท M.B.A. ใหแกนักบริหารทั้งภาครัฐ
และเอกชนมาตั้งแตป 2549 ในป 2554 นี้กําลังเปดรับสมัครเปนรุนที่ 6 โดยเปาหมายของหลักสูตรมุงมั่ง เนน
การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และมุงที่จะสราง CEO มืออาชีพ ใหสามารถทํางานไดในองคกรทุก
ประเภท สํานักงานคณบดีตั้งอยูที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนยวาสุกรี เลขที่ 19 หมู 3 ถนนอูทอง
ตําบลทาวาสุกรีอําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
หลักสูตร
หลักสูตร ประจําปการศึกษา 2554เปดสอน 6 คณะ1 วิทยาลัยจํานวนทั้งสิ้น 41 หลักสูตร ไดแก
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 12 หลักสูตร
- ระดับปริญญาตรี
28หลักสูตร
- ระดับปริญญาโท
1หลักสูตร
หลักสูตร ประจําปการศึกษา 2554 จําแนกตามคณะและระดับการศึกษา
คณะ
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

คณะวิศวกรรมศาสตร
และสถาปตยกรรมศาสตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

คณะศิลปศาสตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต

วิทยาลัยการจัดการ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต

สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต

รวม

ปวส.

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

5
1
6
12

4
3
5
4
1
3
5
1
2
28

1
1

ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
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หลักสูตร ประจําปการศึกษา 2554 จําแนกตามคณะ ระดับการศึกษา สาขาวิชาและศูนย
คณะ

หลักสูตร

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
ปวส.

สาขา

หันตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
-สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

-สาขาวิชาชางยนต
-สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

วาสุกรี

นนทบุรี

สุพรรณบุรี





-สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร




-สาขาวิชาชางไฟฟา
ปริญญาตรี
ค.อ.บ.

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
-สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

อส.บ.



-สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา




-สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กโทรนิกสและ
โทรคมนาคม
-สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ















อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
-สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
-สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

ปวส.
วท.บ.

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
-สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาพืชศาสตร

-สาขาวิชาประมง
-สาขาวิชาสัตวศาสตร
-สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
-สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554






หนา 23

สวนนํา
หลักสูตร ประจําปการศึกษา 2554 จําแนกตามคณะ ระดับการศึกษา สาขาวิชาและศูนย (ตอ)
คณะ
คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตร

สาขา

หันตรา

วาสุกรี

นนทบุรี

สุพรรณบุรี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปวส.

-สาขาวิชาการบัญชี




-สาขาวิชาการตลาด
-สาขาวิชาการจัดการ






-สาขาวิชาการเลขานุการ
-สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ






























-สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา










สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาสถาปตยกรรม



-สาขาวิชาการเงิน
ปริญญาตรี
บธ.บ.

บริหารธุรกิจบัณฑิต
-สาขาวิชาการจัดการ



-สาขาวิชาการบัญชี
-สาขาวิชาการตลาด
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
วท.บ.
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี



วิทยาศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร


ปริญญาตรี

วท.บ.

วิทยาศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาเคมี



-สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร

ปริญญาตรี
วศ.บ.

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
-สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม
-สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
-สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

สถ.บ.
คณะศิลปศาสตร

ปริญญาตรี
ศศ.บ.

ศิลปศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล




-สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
วิทยาลัยการจัดการ






ปริญญาโท
บธ.ม.

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต


ขอมูล ณ 30มิถุนายน 2554สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554

หนา 24

สวนนํา

1.6 จํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาในปการศึกษา 2554ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิรวมทั้งสิ้น11,795คนเปนนักศึกษาปริญญาโท จํานวน 132 คนนักศึกษาปริญญาตรี
จํานวน9,885คน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง จํานวน 1,778คน
จํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น ปการศึกษา 2554 จําแนกตามคณะ และพื้นที่จัดการศึกษา
คณะ
ครุศาสตรอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
บริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร
ศิลปศาสตร
วิทยาลัยการจัดการ
รวมทั้งสิ้น

หันตรา
ปวส. ป.ตรี รวม
68
7
75
47
692 739
100

582

682

37

37

289
215

289

1,607 1,822

ปวส.

วาสุกรี
ป.ตรี. ป.โท รวม

983

2,497

3,480

197

197

8
991

4
2,698

132
132

12
132
3,821

นนทบุรี
ปวส. ป.ตรี รวม
178 551 729

66

244

สุพรรณบุรี
ปวส. ป.ตรี รวม
100 510 610

228

ป.ตรี.
1,068
692

ป.โท
0
0

รวม
1,414
739

1,377

5,088

0

6,465

308

308

170

170

0

712

0

712

1,155 1,155

627

627

0

1,782

0

1,782

129

121

121

543
0
9,885

0
132
132

551
132
11,795

328

2,791 3,119

90

90

ปวส.
346
47

622

2,699 2,943

90

รวม

556

129

1,363 1,591

นครสวรรค
ป.ตรี รวม

8
0
90 1,778

ขอมูล ณ 22 ธันวาคม 2554 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554

หนา 2

สวนนํา

ตาราง แสดงจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา(FTES)
ระดับ ปวส.
คณะ
คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรม
เกษตร
คณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
คณะ
วิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรม
ศาสตร
คณะศิลปศาสตร
วิทยาลัยการจัดการ
รวม

SCH
1/54
4,612

2/54
3,481

รวม
8,093

500

538

19,326

ระดับปริญญาตรี
FTES
(SCH/38)

SCH

212.97

1/54
3,800

2/54
1,539

รวม
5,339

1,038

27.32

5,915

6,098

16,707

36,033

948.24

62,982

3,241

3,024

6,265

164.87

-

-

-

3,948

4,524

31,627

28,274

ระดับปริญญาโท
FTES
(SCH/38)

FTES
(SCH/24)

SCH

148.31

1/54
-

2/54
-

3/54
-

รวม
-

-

12,013

333.69

-

-

-

-

-

64,872

127,854

3,551.50

-

-

-

-

-

30,575

29,235

59,810

1,661.39

-

-

-

-

-

-

16,263

17,649

33,912

942.00

-

-

-

-

-

8,472

222.95

31,414

25,737

57,151

1,587.53

59,901

1,576.35

150,949

145,130

296,079

8,224.42

600
600

594
594

-

1,254
1,254

52.25
52.25

1.7 จํานวนอาจารยและบุคลากร
ปการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีบุคลากรทั้งสิ้น 1,018.5 คน จําแนก
ตามประเภทบุคลากรบุคลากรสายวิชาการจํานวน562.5คน และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 456 คน โดยมี
สัดสวนบุคลากรสายวิชาการ: บุคลากรสายสนับสนุน = 55 : 45
บุคลากรจําแนกตามหนวยงานและสายงาน
คณะ/สํานัก/สถาบัน
ครุศาสตรอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
ศิลปศาสตร
วิทยาลัยการจัดการ
สํานักงานอธิการบดี
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักงานตรวจสอบภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
รวม

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

รวม

78.0
71.0
150
96
89
75.5
3

18
96
30
101
29.5
179.5
12.5
108.5
16
105
12
87.5
8
11
264.5
264.4
44.5
44.5
12.5
12.5
3
3
5.5
5.5
562.5
456
1018.5
ขอมูล ณ 1 มิถุนายน 2555กองบริหารงานบุคคล

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554

หนา 26

สวนนํา

บุคลากรสายวิชาการ ปการศึกษา 2554จําแนกตามวุฒิการศึกษา
คณะ/สํานัก/สถาบัน

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ปริญญาเอก

ครุศาสตรอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
ศิลปศาสตร
วิทยาลัยการจัดการ
รวม
รอยละ

2
8
3
10
8
4
3
38
6.76

รวม

57
19
78
57
6
71
129
18
150
76
10
96
69
12
89
56
15.5
75.5
3
444
80.5
562.5
78.93
14.31
100.00
ขอมูล ณ 1 มิถุนายน 2555กองบริหารงานบุคคล

บุคลากรสายวิชาการ ปการศึกษา 2554จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
คณะ

รองศาสตราจารย

ครุศาสตรอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
ศิลปศาสตร
วิทยาลัยการจัดการ
รวม
รอยละ

ผูชวย
ศาสตราจารย

2
8
2
1
2
2
17
3.45

อาจารย

รวม

18
47
67
39
20
67
32
93
127
17
64
82
16
69
87
16
42
60
2
1
3
140
336
493
28.40
68.15
100.00
ขอมูล ณ 1 มิถุนายน 2555กองบริหารงานบุคคล

บุคลากรสายวิชาการ ปการศึกษา 2554จําแนกตามการปฏิบัติงานศูนยพื้นที่
รายการ

หันตรา

1. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (นับรวมผูที่ศึกษาตอ)
1.1 ขาราชการ
105
1.2 ลูกจางประจํา
1.3 พนักงานราชการ
3
1.4 พนักงานมหาวิทยาลัย
36
1.5 ลูกจางชั่วคราว
9
รวม
153
2. จํานวนอาจารยที่ลาศึกษาตอเต็มเวลา

14

วาสุกรี

นนทบุรี สุพรรณบุรี นครสวรรค

56
2
43
9
110

138
1
26
3.5
168.5

36
6
53
36
131

3

13

15

3. จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง

0

รวม
335
2
10
158
57.5
562.5
40
522.5

ขอมูลณ 1 มิถุนายนพ.ศ. 2555

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554

หนา 27

สวนนํา

1.8 ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ อาคาร สถานที่
งบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดรับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น
854,100,490.00 บาท โดยเป็ นงบประมาณรายจ่ายประจําปี 673,184,300 บาท (78.82%) งบประมาณเงิน
ผลประโยชน์ (เงินรายได้)180,916,190 บาท (21.18%)
จํานวนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554ที่ไดรับจัดสรรจําแนกตามประเภทงบรายการ
งบรายการ
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
เงินอุดหนุน
รายจายอื่น
รวมทั้งสิ้น

2554
จํานวนเงิน (บาท)

รอยละ

174,972,700

25.99

98,574,000

14.64

249,997,300

37.14

72,880,300

10.83

76,760,000

11.40

673,184,300

100.00

จํานวนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554ที่ไดรับจัดสรร จําแนกตามผลผลิต
ผลผลิต
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
ผลงานการใหบริการวิชาการ
ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี
ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
รวมทั้งสิ้น

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554

2554
จํานวนเงิน(บาท)
506,285,800
148,475,200
5,959,000
4,736,000
5,778,300
1,950,000
673,184,300

รอยละ
75.21
22.06
0.89
0.70
0.86
0.29
100.00

หนา 28

สวนนํา
จํานวนงบประมาณเงินผลประโยชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ไดรับจัดสรรจําแนกตามประเภท
งบรายการ
งบรายการ
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจายอื่น
งานฟารม
รายไดหอพักสวัสดิการนักศึกษา
สมทบคาไฟฟามหาวิทยาลัย
สมทบกองทุนวิจัย
สมทบกองทุนสหกิจศึกษา
งบกลาง
รวมทั้งสิ้น

ปงบประมาณ 2554
จํานวนเงิน (บาท)
รอยละ
42,042,450.00
23.24
40,505,220.00
22.39
14,725,060.00
8.14
8,003,680.00
4.42
15,440,120.00
8.53
787,500.00
0.44
2,961,600.00
1.64
7,371,470.00
4.07
7,371,470.00
4.07
1,014,390.00
0.56
40,693,230.00
22.49
180,916,190.00
100.00

จํานวนงบประมาณเงินผลประโยชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ไดรับจัดสรร จําแนกตามผลผลิต
ผลผลิต
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
ผลงานการใหบริการวิชาการ
ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี
ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
โครงการงานฟารม
รายไดหอพักสวัสดิการการนักศึกษา
เงินสมทบคาไฟฟามหาวิทยาลัย
เงินสมทบกองทุนวิจัย
สมทบกองทุนสหกิจศึกษา
งบกลาง
รวมทั้งสิ้น

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554

ปงบประมาณ 2554
จํานวนเงิน (บาท)
รอยละ
75,720,910.00
41.85
42,676,550.00
23.59
942,220.00
0.52
706,500.00
0.39
670,350.00
0.37
787,500.00
0.44
2,961,600.00
1.64
7,371,470.00
4.07
7,371,470.00
4.07
1,014,390.00
0.56
40,693,230.00
22.49
180,916,190.00
100.00

หนา 29

สวนนํา
การบริหารจัดการทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
ในสวนของการหารายไดและการบริหารทรัพยสินมหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญเพื่อใหมีรายได
เพิ่ม (Income Generation) จากรายไดหลักของมหาวิทยาลัยหรือรายไดประจําที่ไดรับจัดสรรจากแหลงรายไดหลัก
ของมหาวิทยาลัยและบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยที่มีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดจึงไดกําหนดโครงสราง
ของมหาวิทยาลัยใหมีฝายหารายไดและบริหารทรัพยสินไวในกองกลางสํานักงานอธิการบดีใหมีบทบาทหนาที่ในการ
บริหารทรัพยสินดานอาคารสถานที่และ การสรางผลิตภัณฑเพื่อการหารายไดทําแผนการตลาดดําเนินการดาน
การตลาดเพื่อการหารายไดและบริห ารทรัพยสิน ทําฐานขอมูลทรัพยสินที่กอใหเกิดรายไดของมหาวิทยาลัย
จัดการสิทธิประโยชนจากทรัพยสินและไดแตงตั้งบุคลากรใหดําเนินการหารายไดและบริหารทรัพยสินดังตอไปนี้
 รับนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับแนวทางการหารายไดและบริหารทรัพยสินโดยยึด
หลัก สํา คัญ คือ ลดการสูญ เสีย และการเพิ ่ม ชอ งทางการหารายไดเ ริ ่ม ดว ยการแตง ตั ้ง
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินโดยมีอุป นายกสภามหาวิท ยาลัยเปนประธาน
คณะกรรมการโดยคณะกรรมการชุดนี้จะมีห นาที่กํากับ ดูแลระบบการบริห ารการเงินและ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชนสูงสุด
 ดําเนินการสํารวจขอมูลการหารายไดและบริหารทรัพยสินในศูนยพื้นที่ทั้ง 4 แหงของมหาวิทยาลัย
เพื่อใหทราบถึงการหารายไดและการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัยที่เปนอยูในปจจุบัน
 ดําเนินการสํารวจทรัพยสินของมหาวิทยาลัยที่เปนอาคารสถานที่และเครื่องมืออุปกรณตางๆ
เพื่อนํามาเปนฐานขอมูลในการหารายไดใหกับมหาวิท ยาลัยและใชป ระโยชนจ ากทรัพย สิน
ใหคุมคา
 จัด ทํ า ฐานขอ มูล ทรัพ ยส ิน ของมหาวิท ยาลัย ทุก ศูน ยพื ้น ที ่ทั ้ง ดา นที ่ด ิน สิ ่ง กอ สรา งและ
ทรัพยากรบุคคล
 ดําเนินการลดตนทุนในการบริหารการเงินโดยรวบรวมเงินรายไดที่มีอยูเพื่อนําไปจัดซื้อหอพัก
คืนเพื่อไมใหมหาวิทยาลัยตองเปนภาระในการจายคาดอกเบี้ยเงินกูส รางหอพักในอัตราที่สูงและ
ระยะเวลายาวนานอีกตอไปทั้ง นี้โ ดยคําแนะนําและความชวยเหลือเปนอยางดีจ ากประธาน
คณะกรรมการบริห ารการเงินและทรัพยสิน ของมหาวิทยาลัยในการติดตอประสานงานกับ
สถาบันการเงิน(เจาหนี)้ จนสามารถชําระหนี้ไดกอนกําหนด โดยไมตองเสียคาธรรมเนียม
 ดําเนินการจัดระบบและกําหนดระเบียบการเชาพื้นที่เพื่อธุรกิจของภาคเอกชน เชน เชาพื้นที่ติดตั้ง
ตูเอทีเอ็มปมน้ํามันรานคาเปนตน
 ดําเนินการจัดระบบการฝากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย กับสถาบันการเงินที่มั่นคงในรูปแบบ
ของการลงทุนทั้ง ระยะสั้น และระยะยาวเพื่อเพิ่มรายไดอีกชองทางหนึ่งใหกับมหาวิทยาลัยตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการ บริหารการเงินฯ
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การพัฒนาระบบกายภาพของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมีสถานศึกษาทั้ง 4 พื้นที่ตางก็มีประวัติความเปนมาที่ยาวนานโดยเฉพาะศูนยหันตรามีอายุ
มากกวา 70 ปสภาพของสิ่งกอสรางและสภาพแวดลอมตางๆภายในแตละศูนยสวนใหญอยูในภาวะชํารุดทรุดโทรม
ตองการการพั ฒ นาทางดานกายภาพคอนขา งมากในชวงเริ่ม ตน ของการเปน มหาวิท ยาลัย จึง ไดแ ตง ตั ้ง
คณะกรรมการวางผังแมบทของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 พื้นที่โดยมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปนที่ปรึกษาเพื่อทําหนาที่
จัดทําแผนแมบทการพัฒนาดานกายภาพของมหาวิทยาลัยตอมาหลังจากที่มหาวิทยาลัยมีสภามหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายของมหาวิ ท ยาลั ยเรีย บร อยแล วสภามหาวิ ท ยาลั ยโดยทา นนายกสภามหาวิ ท ยาลั ยก็ ได แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการ ผั ง แม บ ทชุ ดใหม โ ดยมี ก รรมการชุ ด เดิม บางส ว นและมี ก รรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากสภา
มหาวิทยาลัยเปนประธานคณะกรรมการและเพิ่มผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกคณะกรรมการชุดใหมนี้ไดรวมกันจัดทํา
ผังแมบทของพื้นที่ทั้ง 4 ศูนยกําหนดลําดับความสําคัญของพื้นที่และสิ่งกอสรางที่ตองปรับ ปรุง ใหมเ พื่อขอ
งบประมาณกอสรางใหมและหรือปรับปรุงใหม
รายละเอียดโครงการกอสรางที่ไดรับจัดการงบประมาณป 2554
ที่

ชื่อโครงการ/งาน

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการดานภาษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศพรอมครุภัณฑ
(อาคาร 10 ชั้น)
ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (อาคาร 10 ชั้น)
2 อาคารเรียนรวมและเอนกประสงคพรอม
ครุภัณฑ (อาคารหอประชุมใหญและอาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
3 อาคารเรียนปฏิบัติการและเอนกประสงค
4 ปรับปรุงอาคารสวัสดิการ (โรงอาหาร)
5 ปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนยนนทบุรี
6 ปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนยวาสุกรี
(อาคาร 4, 5)
รวม 7 รายการ

งบประมาณ
ระยะเวลา
โดยรวม
ที่ไดรับจัดสรร
89,577,183
2552-2554 89,577,183

งบประมาณประจําป
พ.ศ.2554
ศูนยพื้นที่
งบแผนดิน
เงินรายได
50,517,200
50,517,200
นนทบุรี

448,889,000 199,480,100

-

2551-2555

198,999,000

23,878,000

-

หันตรา

2552-2554

249,890,000 138,688,500

-

หันตรา

2554-2556
2554
2554
2554

125,400,000
4,500,000
4,500,000
4,087,600

23,826,000
4,500,000
4,500,000
4,087,600

6,270,000
-

หันตรา
นนทบุรี
นนทบุรี
วาสุกรี

670,683,783 249,997,300

6,270,000
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การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อพัฒนาสู E-University
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดําเนินการภายใตแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิระยะ 5 ป (พ.ศ. 2550-2554) โดยในแผนดังกลาวไดกําหนดการดําเนินงานในการพัฒ นา
ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและวิท ยบริก าร เพื่อกาวสูการเปน e-University ภายใตการจัดทําแผนแมบท
ดานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได ดํ า เนิ น การพั ฒ นาระบบเครื อ ข า ย
คอมพิวเตอรตั้งแตป งบประมาณ พ.ศ.2549-2554แบง เปนการพัฒ นาเครือขายภายในศูนย ดานการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบเครือขายโดยมีการเชื่อมตอระหวางศูนย ไดรับวงจรความเร็ว 1 Gbpsจากสํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยนําเงินงบประมาณที่ไดรับไป
ขยายวงจรการเชื่อมตอในแตละศูนยพื้นที่ มายังศูนยนนทบุรี จาก 10 Mbps เปน 50 Mbps
1. พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงในการใชงานระบบเครือขาย
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยและความ
มั่นคงในการใชงานระบบเครือขาย ไดแก พัฒนาระบบยืนยันตัวตนในการใชงานอินเตอรเน็ต พัฒนาระบบไฟร
วอลลสําหรับรองรับเครือขายความเร็วสูง (Firewall) พัฒ นาระบบเครือขายไรสาย (Wireless Network)
พัฒนาระบบแมขายรองรับงานระบบ MIS พัฒนาระบบโทรศัพทผานระบบเครือขาย (VoIP) และพัฒนาระบบประชุม
ทางไกลผานระบบเครือขาย (Video Conference) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.2.1 พัฒนาระบบยืนยันตัวตนในการใชงานอินเตอรเน็ต
เพื่อรองรับพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
โดยมหาวิทยาลัยจัดอยูในประเภทหนวยงานที่ใหบริการผูอื่นเขาใชอินเตอรเน็ต จะตองจัดเก็บขอมูลจราจร
คอมพิวเตอร ไวไมนอยกวา 90 วัน ทําใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตองจัดทําระบบยืนยันตัว
บุคคล และระบบเก็บขอมูลจราจรคอมพิวเตอรดานการตรวจจับขอมูลจราจรคอมพิวเตอร โดยการจัดเก็บ
บัญชีผูใชงานใน Active Directory เปนการลงทะเบียนผูใชงานทั้งในสวนของอาจารยเจาหนาที่นักศึกษา และ
ผูเขารับบริการหรือผูมาเยือนของมหาวิทยาลัยทั้งนี้เมื่อผูใชงานเริ่มออกอินเตอรเน็ตจะตองปอนบัญชีรายชื่อและ
รหัสผานที่ Authenticate Gateway กอนใชงานอินเตอรเน็ตขอมูลการจราจรคอมพิวเตอรที่ Firewall และ
การใชงานบริการบน Web Server E-Mail Server จะถูกรวบรวมและเขารหัสขอมูลเก็บเขาไวในเครื่อง Log
Managementซึ่งในระบบ Log Management จะมีดวยกันสองระบบคือ สวนที่ใชในการเก็บขอมูลตาม
พรบ. และสวนที่ใชในการวิเคราะหการใชงานอินเตอรเน็ตของผูใชงาน ในปงบประมาณ 2553 ไดมีการจัดหา
ระบบควบคุมการเขาถึงเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 2500 IP และมีการขยายเพิ่มในปงบประมาณ 2554 อีกจํานวน
2500 IP ครอบคลุม 4 ศูนยพื้นที่
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1.2.2 พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย
ไดดําเนินการจัดหาอุปกรณรักษาความปลอดภัยของระบบเครือขาย โดยในสวนของศูนย
พื้นที่จะมีประสิทธิภาพรองรับปริมาณขอมูลอยูที่ 600 Mbps และที่ศูนยกลางอยูที่ 1 Gbpsดานความปลอดภัย
ของขอมูลไดมีการจัดหาระบบปองกันสแปม (จดหมายขยะ เชน โฆษณาขาย Viagra, rolex ฯลฯ) ในการรับ-สง
จดหมายอิเล็กทรอนิกสระบบปองกันไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องแม ขายจดหมายอิเล็กทรอนิก ส
สําหรับบุคลากรและนักศึกษา
1.2.3 พัฒนาระบบเครือขายไรสาย (Wireless Network)
โดยไดติดตั้งอุปกรณ Access point ตามมาตรฐาน IEEE 802.11 a/g/n ที่มีความเร็วการ
เชื่อมตอ 54/300 Mbps ตั้งแต พ.ศ. 2549 โดยเริ่มจากศูนยนนทบุรี ศูนยวาสุกรี และเมื่อติดตั้งอุปกรณกระจาย
สัญญาณระดับอาคารที่ศูนยหันตราและศูนยสุพรรณบุรีแลว ในป 2550 จึง ไดติดตั้ง Access point โดย
ครอบคลุมพื้นที่ในแนวราบ ทั้ง 4 ศูนย จํานวน 30 จุด ในป 2552 มีการติดตั้งเพิ่มเติมอีก 89 จุด ซึ่งปจจุบันป 2554
ไดมีการติดตั้งอุปกรณ Access point จํานวนทั้งสิ้น 119จุด
1.2.4 พัฒนาระบบแมขายรองรับงานระบบ MIS
การพัฒ นาระบบแมขายเพื่อรองรับ การทําหนาที่เ ปนแมขายในการบริก ารระบบ MIS
มุงเนนความงายและความรวดเร็วในการดูแลรักษาระบบ จึงใชเทคโนโลยีของ windows และยังมุงเนนการใช
ทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอรแมขายใหคุมคา โดยการใชเทคโนโลยี Virtual Machineในการจําลองเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายทําใหสามารถมีเครื่องบริการที่มากกวาเครื่องแมขายจริง ทั้งนี้ไดมุงเนนการใชโปรแกรมของ
VMware Hypervisorและ Microsoft Hyper-V server 2008 เปนการลดการใชพลังงาน ประหยัดคาไฟฟาใน
หองศูนยกลางเครือขายปงบประมาณ 2554 ไดมีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายแบบเสมือน (Hypervisor)
จํานวน 2 เครื่อง มีหนวยประมวลผล 24 แกนและหนวยความจํา 64GByteเพื่อรองรับการขยายการใชงาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ทําใหสามารถบริ หารการใชทรัพยากรของเครื่องแมขาย การสํารองขอมูล
รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการยายการทํางาน (Fail Over and High Availability)
1.2.5 พัฒนาระบบโทรศัพทผานระบบเครือขาย (VoIP)
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดพัฒนาระบบสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยที่มี
หนวยงานอยูใน 4 พื้นที่ ซึ่งเดิมไมสามารถติดตอกันเปนการภายในได การพัฒนาระบบโทรศัพทผานระบบเครือขาย
ไดเขามาเปนสวนผลักดันใหมีการติดตอสื่อสารเปนการภายใน สงผลใหประหยัดคาใชจายในสวนคาโทรศัพท
ทางไกล ซึ่งไดทําการติดตั้งเลขหมายในป 2550 จํานวน 30 เลขหมาย ในป 2552 เพิ่มเปนจํานวน 89 เลขหมาย
และในป 2554 เพิ่มเปนจํานวน 109 เลขหมาย รวมทั้งสิ้น 277 เลขหมาย
1.2.6 พัฒนาระบบประชุมทางไกลผานระบบเครือขาย (Video Conference)
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดทําการจัดหาระบบประชุม ทางไกลผาน
ระบบเครือขาย (Video Conference)เพื่อรองรับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยระบบสามารถเลือกรูปแบบการประชุมตั้งแต 2 ถึง 4 จุด พรอมกัน
1.2.7 การพัฒนาหองศูนยขอมูล(Data Canter)
ปงบประมาณ 2553 ไดทําการปรับปรุงหองศูนยขอมูลที่ศูนยนนทบุรีซึ่งไดยายหองจาก
อาคาร 5 เขตใต มายังอาคาร 19 เขตเหนือ โดยไดปรับปรุงพื้นที่ กั้นหองขนาด 7x7 ตร.ม. พรอมทั้งติดตั้ง
ระบบปรับอากาศและระบบไฟฟาสํารองทดแทนของเดิมที่ชํารุด ซึ่งในโครงการยังไดเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ
อีก 3 ศูนยใหมีจํานวนเครื่องปรับอากาศเปน 2 เครื่องและมีระบบตั้งเวลาอัตโนมัติเพื่อสลับการทํางานของ
เครื่องปรับอากาศ ซึ่งทําใหการทํางานของระบบมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
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สํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษาไดจัดทํ าโครงการพัฒ นาและขยายเครือขา ย
เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อพัฒ นาการศึกษาเพื่อรองรับการศึก ษาทั้ง ระบบ (NedNet) ภายใตง บประมาณ
โครงการไทยเขมแข็ง ซึ่งไดเลือกศูนยนนทบุรีและศูนยสุพรรณบุรีเปนโหนดกระจายระดับจังหวัดนนทบุรี และ
สุพรรณบุรี ซึ่งจะปรับความเร็วการเชื่อมตอของทุกศูนยพื้นที่เปน 1Gbps
1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และบริการแกบุคลากรและนักศึกษา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดออกแบบระบบ MIS เพื่อรองรับการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัย ซึ่งระบบทําการเชื่อมตอฐานขอมูลที่มีอยูเขาดวยกันตามรูปแบบ

ระบบห้องสมุด

ในป 2550-2552สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดดําเนินการจัดวางระบบสารสนเทศ
เพื่อเปนสวนชวยใหผูบริหารใชในการบริหารและการตัดสินใจ อีกทั้งรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ไดแก ดาน
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการ ซึ่งมีระบบสารสนเทศที่ใหบริการ
ทั้งสิ้น 16 ระบบ
ในป 2553 ไดมีการพัฒนาระบบเพิ่มเติมจํานวน 3 ระบบ เพื่อรองรับดานการจัดการเรียนการสอน
1 ระบบ ไดแก ระบบการจัดการเรียนรู (LMS) และดานการบริหารจัดการ 2 ระบบ ไดแก ระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล (HRD) และระบบบริหารจัดการความรู (KMS)
ในป 2554 ไดมีการพัฒนาระบบเพิ่มเติมจํานวน 4 ระบบ เพื่อรองรับดานการเงิน ไดแก ระบบ
งบประมาณ (Budget) ระบบพัสดุ (INV) ระบบการเงิน (Finance) และระบบบัญชี (Account)
โดยในป 2550-2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีระบบสารสนเทศทั้งสิ้น 23
ระบบ ซึ่งแบงเปน ดานการเรียนการสอนจํานวน 5 ระบบ ดานวิจัยจํานวน 1 ระบบ ดานบริการวิชาการจํานวน 3
ระบบ ดานบริหารจัดการจํานวน 10 ระบบ และดานการเงินจํานวน 4 ระบบ เพื่อรองรับการใหบริการกับ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ โดยมีการเขาถึงขอมูลใน
สวนงานที่เกี่ยวของดวยระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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2 งานดานวิทยบริการ
ก. งานพัฒนาอาคารวิทยบริการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดพัฒนาและปรับปรุงทางดานกายภาพเพื่อ
สรา งบรรยากาศในการเรี ยนรู และรองรั บ การให บ ริ ก ารที่เ หมาะสมโดยในชวงที่ผ านมาจนถึง ปจ จุ บัน มี
รายละเอียดดังนี้
1. ปรับปรุงอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศศูนยนนทบุรีศูนยวาสุกรี
2. ปรับปรุงสภาพบรรยากาศภายในอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง4 ศูนย
ข. งานพัฒนาหองสมุดอัตโนมัติ
1. พัฒนาระบบการจัดหาหนังสือและรวมศูนยเพื่อลดความซ้ําซอนในการสั่งซื้อและยังสามารถ
เพิ่มรายการหนังสือใหมีความหลากหลายมากขึ้น
ป 2551

ป 2552
ป 2553

ป 2554

มีหนังสือภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ
รวม
ดําเนินการจัดซื้อเพิ่ม
รวม
มีหนังสือภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ
รวม
มีหนังสือภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ
รวม

169,065
11,828
180,892
1,500
182,393
178,884
14,674
193,558
115,730
11,588
127,318

เลม
เลม
เลม
เลม
เลม
เลม
เลม
เลม
เลม
เลม
เลม

ค. งานพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส
1. โครงการความรวมมือการผลิตรายการการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมวังไกลกังวล
โครงการนี้ทางมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรเปนหนวยงานหลักในการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิโดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปน
หนวยงานในการผลิตรายการสงตามผังรายการออกอากาศไดดําเนินการจัดการผลิตรายการไปแลวจํานวน 4
รายวิชาๆละ 16 ตอน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. วิชาฟสิกสพื้นฐาน อาจารยผูสอน : นายสุชาติขันธบุตร
2. วิชานิเวศวิทยา
อาจารยผูสอน : ผศ.ดร.จุมพตพุมศรีภานนท
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3. วิชาการผลิตเห็ด
อาจารยผูสอน : ผศ.ดร.รวีวรรณเดื่อมขันมณี
4. วิชาการวางแผนการทดลองทางการเกษตรอาจารยผูสอน : ผศ.วสุสันติมิตร
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ง. งานดานบริหารและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการดําเนินงานดานการบริหารจัดการรวมกับสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในภายใตแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิระยะ5
ป (พ.ศ. 2550-2554) โดยในแผนดังกลาวไดกําหนดการดําเนินงานในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และวิทยบริการเพื่อกาวสูการเปน e-University โดยจัดทําแผนแมบทดานวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.9 เอกลักษณและวัฒนธรรมของสถาบัน
คานิยมองคกร
เปนคนดี มีความรู รักสูงาน
นิยามของ “คนดี มีความรู รักสูงาน” มีดังนี้
1) คนดี หมายถึง เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม อันประกอบดวย
- มีความซื่อสัตย กตัญู
- มีเมตตา รูจักการเสียสละ
- มีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตน
- รักชาติ รักองคองคกร
- ดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
2) มีความรู หมายถึง
- เปนผูมีคุณภาพทางวิชาการและวิชาชีพ
- มีความรอบรู ทันสมัย สามารถนําความรูไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
- สามารถคิดวิเคราะห และแกปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางเปนระบบ
- มีวิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกระทําแตในสิ่งที่ดี
3) รักสูงาน หมายถึง
- มีความรับผิดชอบ มีวินัย
- มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร
- รูจักการใชชีวิตที่พอเพียง พอประมาณ
- รักการทํางานและปรับปรุงงานอยางตอเนื่องจนเปนวิถีชีวิตในการทํางาน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1) ใฝรู (Self Learning)หมายถึง รัก ในความรู มุงมั่นแสวงหาความรู เพื่อแกปญหาและ
พัฒนาตนเอง
2) มีความคิดเชิงระบบ (System thinking)หมายถึง การคิดพิจารณาสิ่งใดในลักษณะที่เปน
องครวม และสามารถวิเคราะหความสัมพันธเชื่อมโยงกับองคประกอบยอยไดอยางคลุม
ครบวงจร
3) สื่อสารอยางมีป ระสิท ธิภาพ (Effective communication)หมายถึง มีทัก ษะในการ
ถายทอด นําเสนอขอมูลขาวสาร รวมถึงความสามารถในการใชภาษาตางประเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
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4) เปนมืออาชีพ (Professional)หมายถึง มีความรู ความเขาใจในศาสตรวิชาชีพเปนอยางดี
มีทักษะความชํานาญในการปฏิบัติ และประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิ ชาชีพอยาง
เครงครัด
5) จิตสาธารณะ (Public mind) หมายถึง การตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวม เปนจิตที่คิด
สรางสรรค เปนกุศล และมุงทํากรรมดี เพื่อประโยชนตอสวนรวม
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย
1) ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands on)
2) มุงเนนการเรียนการสอนในสาขาวิชาตาง ๆ โดยใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนฐาน
(Technology based Teaching and Training)
3) มุง เน นการผลิตบุ คลากรที่มี ความเชี่ยวชาญในงานอาชี พ หรื อมีค วามเปนมือ อาชี พ
(Professional Oriented) ซึ่งประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ รูจริง มีทักษะความ
ชํานาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ
จุดเนนความเปนเลิศ
1) อาหารเพื่อสุขภาพ
2) พลังงานทดแทนเพื่อชุมชน
3) เทคโนโลยีแมพิมพ
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1.10ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา
รายงานผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป
การศึกษา 2553 ที่ดําเนินงานในปการศึกษา 2554
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ติดตามผลการดําเนินงานตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องเพื่อนําผลมาปรับปรุง/พัฒนา
แผนการดําเนินการของมหาวิทยาลัย

ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
โดยสํ านั กสหกิ จศึ กษามี การดําเนิ นงานและติ ด ตามผลโดย
นักศึกษาที่ไ ปฝ กปฏิ บัติ โครงการสหกิจศึกษาจะต องรายงานผล
ความกาวหนาและสิ้นสุดโครงการสหกิจศึกษาจะตองมีการสรุปผล
งานนักศึกษาและแตละคณะตองจัดทํารายงานเพื่อใหสํานักสหกิจ
ศึกษานํารายงานเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
2. ดําเนินกิจกรรมรวมกับหนวยงานภายนอกที่ไดมีการลง
ในปการศึกษา 2554 (ปงบประมาณ 2554 – และ
นามความรวมมือไว ในลักษณะเชิงบูรณาการรวมกัน ทั้ง ปงบประมาณ 2555) มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมรวมกับ
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม หนวยงานภายนอกที่ไดลงนามไวดังนี้ โดยลักษณะการดําเนินการ
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เปนตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2.1 สํานักสหกิจศึกษาลงนามความรวมมือกับบริษัท
การบินไทย จํากัด (มหาชน)บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต จํากัด
บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัดสํานักงานการ
ทองเที่ยวและกีฬา จ.พระนครศรีอยุธยาโดยไดจัดกิจกรรม
ทางดานการเรียนการสอนและการปฏิบัติสหกิจศึกษาทําวิจัย
และสิ่งประดิษฐทางวิชาการรวมกัน และแลกเปลี่ยนความรู
ของบุคลากร
2.2 ศูนยเทคโนโลยีแมพิมพ มีการจัดกิจกรรมในปการศึกษา
2554 จํานวน 10 กิจกรรม ทีเ่ ปนโครงการในลักษณะการบูร
ณาการบริการวิชาการกับการวิจัย และการเรียนการสอน
2.3 รวมมือกับมูลนิธิพระดาบส จัดโครงการซอมแซมบํารุงรักษา
เครื่องมือและเครื่องจักรกลเกษตร เพื่อเปนการสนอง
พระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่มุงใหบริการ
ความรูและทักษะการซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรกล
การเกษตรใหแกเกษตรกรและถือเปนการปลูกจิตสํานึกใหแก
นักศึกษา ในการทําประโยชนเพื่อสวนรวม การเพิ่มพูนความรู
และทักษะดานการซอมบํารุงเครื่องจักรกลการเกษตรใหกับ
ชุนชน เพื่อนํามาสรางงาน สรางรายได การดําเนินกิจกรรม
ไดรับความสําเร็จดวยดีและเปนที่ตองการของชุมชนในพื้นที่
ตางๆ
2.4 จัดตั้งศูนยถายทอดเทคโนโลยีการผลิตรวมกับอุตสาหกรรม
พัฒนามูลนิธิสถาบันไทย-เยอรมัน เพื่อใหบริการพัฒนาและ
ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตแกบุคลากรภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม ชุมชน และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมกัน
วิจัยหรือสรางมูลคาเพิ่มจากงานวิจัยและการใหบริการแก
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนของนักศึกษา คณาจารย นักวิจัยของศูนย
ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและมหาวิทยาลัย
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3. ใหความรูความเขาใจในการบริหารคุณภาพและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แกบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง

ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
2.5 ลงนามความรวมมือดานการถายทอดเทคโนโลยีรวมกับ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยไดจัดตั้งศูนยคลินิก
เทคโนโลยีขึ้นเพื่อใหบริการคําปรึกษาดานเทคโนโลยีและ
บริการขอมูลผลงานวิจัยเผยแพรความรูและสรางความเขาใจ
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและถายทอดเทคโนโลยีสู
ชุมชนโดยการฝกอบรม ทําการวิจัยและพัฒนาตอยอดรวมกัน
เพื่อแกปญหาในทองถิ่น ปรับปรุงขบวนการผลิตเพิ่มมูลคา
สินคาและผลิตภัณฑเพื่อเปนการผลักดันใหเกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจในชุมชนและเสริมสรางคุณภาพชีวิตในสังคมใหดีขึ้น
2.6 โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยเทอรโมอิเล็กทริกและนาโนเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดจัดใหมีโครงการและการ
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 ณาการมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น
สถาบั นเทคโนโลยี พ ระจอมเกล าเจ าคุ ณทหารลาดกระบั ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหมมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลยศูนยวิจัยนาโนเทคโนโลยีแหง แหงชาติศูนยเทคโนโลยี
โลหะและวัสดุศาสตรแหงชาติศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ Osaka University, Japan, Ohio
State University, USA และ California Institute of
Technology, JPL, USA โดยมีวัตถุ ป ระสงค เพื่ อพัฒ นา
เทคโนโลยีเทอรโมอิเล็กทริกและวัสดุนาโนไปสูอุตสาหกรรม
และเปนแหลงวิจัยแกนิสิตนักศึกษาและผูที่สนใจทั่วไป
ในปงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัย ไดจัดสรรงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจกับบุคลากรและนักศึกษา
ในดานการบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ ง
ในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ ดังนี้
3.1 โครงการแลกเปลีย่ นแนวปฏิบัติที่ดีดานการประกันคุณภาพ
ระหวางเครือขายภายในสถาบัน
3.2 โครงการสรางเครือขายผูปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
3.3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเครือขายความรวมมือระหวาง
นักศึกษาดานการประกันคุณภาพ
3.4โครงการประชุมทบทวนระบบและกลไกประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3.5 โครงการเผยแพรขาวสารดานการประกันคุณภาพการศึกษา
3.6 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ประกันคุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3.7 โครงการอบรมผูปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา
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ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีชองทางการเผยแพรผลการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาและการใหความรูดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ดังนี้
1. เว็บไซตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2. เว็บไซตสํานักคุณภาพการศึกษา
3. จุลสารการประกันคุณภาพการศึกษา
4. จดหมายขาว
4. พัฒนาระบบและกลไกที่เกี่ยวของกับการบริหาร
มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบและกลไกที่เกี่ยวของกับการบริหาร
คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาใหสอดคลอง คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาในปการศึกษา 2554
กับสภาพแวดลอมทางการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง ดังนี้
รวดเร็ว
4.1 ปรับปรุงคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําป
การศึกษา 2554 โดยรวบรวมเกณฑการประเมินตามเกณฑ
สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. และพัฒนาเกณฑของมหาวิทยาลัย
คือ อัตลักษณและมาตรการสงเสริม
4.2 ปรับปรุงคูมือกิจกรรม 5 ส + 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2555 เพื่อพัฒนาดานกายภาพของมหาวิทยาลัยใหสอดคลอง
เกณฑการประเมินของ สมศ. และ สกอ. ดานสภาพแวดลอม
และสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน
4.3 จัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อ
เปนแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยและหนวยงานทุกระดับในมหาวิทยาลัย
4.4 ทบทวนการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในใหเหมาะสมและแตงตั้งคระกรรมการจัดทํา
รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเองระดับผู
ปฏิบัติ
4.5 จัดสรรงบประมาณประจําปในวงเงิน 10 ลานบาททุกป เพื่อ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกดาน ทั้ง 9
องคประกอบคุณภาพ
4.6 กําหนดแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
มหาวิทยาลัยกํากับติดตามการรายงานการประเมินตนเอง
และการตรวจประเมินตาม KPI Mapping ตั้งแตระดับ
สาขาวิชา/คณะวิชา จนถึงระดับสถาบัน และรายงานผลตอ
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย
4.7 กําหนดแผนการติดตามการรายงานการประเมินตนเองบน
ระบบ CHEQA Online บน Server ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต
ระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน กอนนําขึ้นบนระบบ CHE
QA Online ของ สกอ.
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5. สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยและบุคลากรสาย
มหาวิทยาลัยสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยและบุคลากร
สนับสนุนมีการจัดทําวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม สายสนับสนุน ดังนี้
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ใน
5.1 ระบบประเมิ น HRD กํ า หนดแนวทางประเมิ น โดยให
ลักษณะการสรางขวัญและกําลังใจ
บุคลากรสายวิชาการได รับภาระงานเพิ่ม ขึ้นจากการทําวิจัย
บริ การวิ ช าการ และทํ านุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และ
บุคลากรสายสนับสนุนคิดเปนภาระงานในงานเพื่อพัฒนาหรือ
ภารกิจงานรอง
5.2 มหาวิทยาลัยจัดใหมีระบบและกลไกบริหารงานวิจัย และการ
บริการทางวิ ชาการ โดยสถาบั นวิ จัย และพัฒ นา จั ดใหมี ก)
กองทุนส งเสริม งานวิจัย ข) หองปฏิบั ติการวิ จัย ค) สราง
เครือขายความรวมมือกับองคกรภายนอก
5.3 มหาวิทยาลัย จัดใหมีร ะบบและกลไกการบริการวิ ชาการแก
สั ง คม โดยสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาส ง ผลให ก ระบวนการ
ดํ าเ นิ นง านใ นลั กษณะ บู ร ณาก าร กั บ การ วิ จั ย แ ล ะ
การเรียนการสอน
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รายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจหลัก
1.11รายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจหลัก
1.11.1 ดานการผลิตบัณฑิต
ผูสําเร็จการศึกษา
คณะ
1. ครุศาสตรอุตสาหกรรม
2. เทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
3. บริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
5. วิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร
6. ศิลปศาสตร
7. วิทยาลัยการจัดการ
รวมทั้งสิ้น

2551

2552

2553

ปวส.

ป.ตรี

ป.โท

รวม

ปวส.

ป.ตรี

ป.โท

รวม

ปวส.

ป.ตรี

ป.โท

รวม

349
34

258
293

-

607
327

210
4

129
265

-

339
269

142
9

184
125

-

326
134

918

1,358

57

2,333

792

1,389

-

2,181

666

1,399

-

2,065

-

100

-

100

-

194

-

194

-

144

-

144

16

178

-

194

3

226

-

229

-

295

-

295

3
-

119
-

-

122
-

3
-

107

32

100
32

1
-

143
-

113

144
113

57

3,683 1,012 2,310

32

3,354

818

2,290

113

3,221

1,320 2,306

ในภาพรวมจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีแนวโนมคงตัว ขณะที่ผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปวส. มีแนวโนมลดลงตามลําดับ ทั้งนี้เพราะจํานวนนักศึกษา ปวช. ที่มาสมัครเขาเรียนระดับ ปวส. ลดนอยลง
ในบางสาขาวิชา โดยเฉพาะสาขาวิชาดานการเกษตร และมหาวิทยาลัยไดงดรับนักศึกษาระดับปวส. ในคณะ
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร และคณะศิล ปศาสตร เนื่องจากตองการขยายการผลิตระดับ
ปริญญาตรี
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ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตปการศึกษา 2551 - 2553
ปการศึกษา
คณะ

2551

2552

2553

จํานวน
2,084

รอยละ
100.00

จํานวน
2,160

รอยละ
100.00

จํานวน
1,940

รอยละ
100.00

1,548

74.28

1,503

69.58

1,442

74.33

58

2.78

71

3.29

16

0.82

ยังไมไดงานทํา (รวม)

478

22.94

586

27.13

482

24.85

1. ครุศาสตรอุตสาหกรรม

228

100.00

104

100.00

125

100.00

มีงานทํา (ไมนับรวมผูมีงานทําเดิม)

121

53.07

66

63.46

76

60.80

ศึกษาตอ

11

4.82

4

3.85

2

1.60

ยังไมมีงานทํา

96

42.11

34

32.69

47

37.60

2. เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

259

100

248

100

99

100.00

มีงานทํา (ไมนับรวมผูมีงานทําเดิม)

180

69.50

168

67.74

77

77.78

ศึกษาตอ

19

7.34

9

3.63

3

3.03

ยังไมมีงานทํา

60

23.17

71

28.63

19

19.19

1,217

100

1,307

100

1,249

100.00

955

78.47

936

71.61

930

74.46

18

1.48

33

2.52

6

0.48

244

20.05

338

25.86

313

25.06

4. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

99

100.00

190

100.00

124

100.00

มีงานทํา (ไมนับรวมผูมีงานทําเดิม)

84

84.85

120

63.16

95

76.61

ศึกษาตอ

6

6.06

14

7.37

2

1.61

ยังไมมีงานทํา

9

9.09

56

29.47

27

21.77

5. วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

168

100.00

205

100.00

213

100.00

มีงานทํา (ไมนับรวมผูมีงานทําเดิม)

113

67.26

141

68.78

170

79.81

1

0.60

4

1.95

3

1.41

ยังไมมีงานทํา

54

32.14

60

29.27

40

18.78

6. ศิลปศาสตร

113

100.00

106

100.00

130

100.00

95

84.07

72

67.92

94

72.31

3

2.65

7

6.60

0

0.00

15

13.27

27

25.47

36

27.69

รวมทั้งสิ้น
มีงานทํา (ไมนับรวมผูมีงานทําเดิม) (รวม)
ศึกษาตอ (รวม)

3. บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีงานทํา (ไมนับรวมผูมีงานทําเดิม)
ศึกษาตอ
ยังไมมีงานทํา

ศึกษาตอ

มีงานทํา (ไมนับรวมผูมีงานทําเดิม)
ศึกษาตอ
ยังไมมีงานทํา
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ความพึงพอใจของนายจางที่มีการทํางานตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต ปการศึกษา 2551 - 2553
ปการศึกษา
การสํารวจ

2551
รอยละ

คา
คะแนน

4.1993

83.99

1. ความรูความสามารถพื้นฐาน

4.0288

1.1 ความรูและทักษะในการใชภาษาไทย

2553

รอยละ

คา
คะแนน

รอยละ

4.2242

84.48

4.2040

84.08

80.58

4.0778

81.56

4.0421

80.84

0.000
3.380

0.00
67.60

4.3616
3.4301

87.23
68.60

4.2913
3.3110

85.83
66.22

1.3 ความสามารถในการใชเทคโนโลยีตาง ๆ
1.4 ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น/การ
ทํางานเปนทีม
1.5 ความสามารถในการสื่อสารและการ
ประสานงาน
1.6 ความมีปฏิภาณไหวพริบและการปรับตัวใหเขา
กับสถานการณ

4.220

84.40

4.2274

84.55

4.1890

83.78

4.420
4.140

88.40
82.80

4.5288
4.2685

90.58
85.37

4.4173
4.2165

88.35
84.33

0.000

0.00

4.1479

82.96

4.1772

83.54

1.7 ความคิดริเริ่มสรางสรรค
1.8 ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยาง
เหมาะสม

4.030

80.60

4.0466

80.93

3.9567

79.13

4.050

81.00

3.9644

79.29

3.9173

78.35

1.9 ความสามารถในการตัดสินใจ

3.940

78.80

3.8411

76.82

3.8858

77.72

1.10 ความละเอียดรอบคอบในการทํางาน

0.000

0.00

3.9616

79.23

4.0591

81.18

1.11 ความรูพื้นฐานที่จําเปนในการปฏิบัติงาน

4.050

81.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

2. ความรูความสามารถทางวิชาการ
2.1 ความรูความสามารถทางวิชาการตามสาขาที่
เรียนมาหรือเกี่ยวของ
2.2 การนําความรูมาปรับ/ประยุกตใชในการ
ทํางาน
2.3 ความพยายามใฝหาความรูใหม ๆเพื่อพัฒนา
งาน/ตนเอง
2.4 ความสามารถในการวิเคราะหและแกไขปญหา
ที่เกิดขึ้นในงาน

4.0580

81.16

4.0817

81.63

4.0276

80.55

4.0100

80.20

4.0932

81.86

3.9921

79.84

4.0400

80.80

4.0849

81.70

4.0433

80.87

4.0800

81.60

4.1589

83.18

4.0906

81.81

3.9500

79.00

3.8932

77.86

3.9055

78.11

2.5 คุณภาพของงานที่ไดรับมอบหมาย

4.2100

84.20

4.1781

83.56

4.1063

82.13

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต

1.2 ความรูและทักษะในการใชภาษาตางประเทศ

คา
คะแนน

2552
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ปการศึกษา
การสํารวจ

2551
คา
คะแนน
4.5113

3.1 ความซื่อสัตย/สุจริต

2552

2553

รอยละ
90.23

คา
คะแนน
4.5133

รอยละ
90.27

คา
คะแนน รอยละ
4.5424 90.85

4.6700

93.40

4.6521

93.04

4.6457

92.91

3.2 การตรงตอเวลา

4.4300

88.60

4.4685

89.37

4.5551

91.10

3.3 ความมีระเบียบวินัย

4.4200

88.40

4.4658

89.32

4.5157

90.31

3.4 ความขยันหมั่นเพียร

4.4800

89.60

4.4877

89.75

4.5157

90.31

3.5 ความรับผิดชอบตอหนาที่

4.5200

90.40

4.5068

90.14

4.5354

90.71

3.6 ความมีน้ําใจเสียสละเอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่น

4.5400

90.80

4.5808

91.62

4.5433

90.87

3.7 ความสุภาพ ออนนอมถอมตน มีสัมมาคารวะ

4.5300

90.60

4.5425

90.85

4.5630

91.26

3.8 การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

4.5000

90.00

4.4795

89.59

4.4961

89.92

0.0000
3.9 การอุทิศเวลาใหกับงาน
* หมายเหตุ สํานักงานสถิติแหงชาติและสํานักงาน ก.พ.ร

0.00

4.4356

88.71

4.5118

90.24

3. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมอยูในเกณฑดีทั้ง 3 ป โดยมีคะแนนการประเมินโดยผูใชบัณฑิต
สูงกวารอยละ 80 เมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบพบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในดานคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพสูงกวาองคประกอบอีก 2 ดาน และอยูในเกณฑดีมากคะแนนสูงกวารอยละ 90 ทั้ง 3
ป โดยใหคะแนนความซื่อสัตยสุจริตสูงที่สุดทั้ง 3 ป ติดตอกัน สวนองคประกอบดานความรูความสามารถพื้นฐาน
และดานความรูความสามารถทางวิชาการ ภาพรวมคะแนนการประเมินใกลเคียงกันคะแนนรอยละ 80 ขึ้นไป มีขอ
ที่ควรปรับปรุงคือ ความรูและทักษะในการใชภาษาตางประเทศคะแนนการประเมินทั้ง 3 ปต่ํากวาขออื่น ๆ คือ
คะแนนอยูระหวางรอยละ 66-68
การพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยมีเปาหมายที่ชัดเจนในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพและมีความสามารถ
ในเชิงวิชาการ ภายใตปณิธานที่วา “บัณฑิตราชมงคลสุวรรณภูมิ คือคนดี มีความรู รักสูงาน” ซึ่งสามารถสื่อ
ความหมายไดดังนี้
คนดี หมายถึง เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม อันประกอบดวย มีความซื่อสัตย กตัญู มีเมตตา
รูจักเสียสละเพื่อสวนรวม มีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตน รักชาติ รักองคกร และสามารถดํารงตนอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข
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มีความรู หมายถึง เปนผูมีคุณภาพทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรอบรู ทันสมัย สามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม สามารถคิดวิเคราะห และแกปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางเปนระบบ รวมทั้งมี
วิจารณญาณ ในการตัดสินใจเลือกกระทําแตในสิ่งที่ดี
รักสูงาน หมายถึง เปนผูมีความรับ ผิดชอบ มีวินัย มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร รัก การ
ทํางาน สามารถปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง รวมทั้งการรูจักใชชีวิตที่พอเพียง พอประมาณ
ในการเสริมสรางคุณลักษณะดังกลาวใหเกิดขึ้นในตัวบัณฑิตนอกเหนือจากกระบวนการเรียน
การสอน และการจัดกิจกรรมทางวิชาการที่มีคุณภาพแลว การดําเนินงานดานกิจการนักศึก ษา เพื่อพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการ ดังนี้
การพัฒนานักศึกษาดานการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและวินัยนักศึกษา
งานพัฒ นานัก ศึกษาดานการปลูก ฝงคุณธรรม จริยธรรม และวินัยนักศึก ษา สวนใหญจ ะ
ดําเนินการผานศูนยพื้นที่โ ดยความรวมมือของฝายกิจการนักศึกษา กองบริหารทรัพยากรทั้ง 3 ศูนย และ
กองพัฒนานักศึกษา (ศูนยหันตรา) รวมกับศูนยศิลปวัฒนธรรมและคณะตางๆ ภายในศูนยพื้นที่ โดยรองคณบดี
ฝายกิจการนักศึกษาของแตละคณะ กิจกรรมที่สําคัญมีดังนี้
กิจกรรม/โครงการดานการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และวินัยนักศึกษา
ชื่อโครงการ
คายคุณธรรม จริยธรรม
สอนแทรกคุณธรรม จริยธรรม
การจัดกิจกรรม “วันแมแหงชาติ”
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว /
วันพอแหงชาติ
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
แหเทียนพรรษา
“ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ” เดินการกุศล
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันเด็ก
การสืบสานประเพณีตักบาตรทําบุญสงทายปเกาตอนรับ
ปใหม
การทอดกฐินสามัคคี

สถานที่ดําเนินการ
ศูนยหันตรา ศูนยนนทบุรี ศูนยสุพรรณบุรี
ศูนยหันตรา ศูนยนนทบุรี ศูนยสุพรรณบุรี
ศูนยหันตราศูนยวาสุกรี ศูนยนนทบุรี
ศูนยสุพรรณบุรี
ศูนยหันตราศูนยวาสุกรี ศูนยนนทบุรี
ศูนยสุพรรณบุรี
ศูนยหันตรา
วัดที่อยูใกลทั้ง 4 ศูนย
รอบบึงพระราม จ.พระนครศรีอยุธยา
ศูนยวาสุกรี
ศูนยวาสุกรี
ศูนยหันตราศูนยวาสุกรี ศูนยนนทบุรี
ศูนยสุพรรณบุรี
วัดแจงศิริสัมพันธ ต.บางกระสอ อ.เมือง
จ.นนทบุรี
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ชื่อโครงการ
การทอดผาปาสามัคคี
การทําบุญตักบาตรทุกเทศกาลสําคัญ
การยกยองคนดีศรีสุวรรณภูมิ

สถานที่ดําเนินการ
ศูนยหันตรา และศูนยวาสุกรี
ศูนยหันตราศูนยวาสุกรี ศูนยนนทบุรี
ศูนยสุพรรณบุรี
ศูนยหันตรา

การพัฒนานักศึกษาดานบุคลิกภาพและความเปนผูนํา
นอกจากการปลูก ฝง ดานคุณธรรม จริยธรรม และวินัยนัก ศึก ษาแลว มหาวิท ยาลัยมุง เนน
สง เสริมใหนัก ศึก ษามีบุคลิก ภาพดี มีความเปนผูนํา กลาแสดงออกในทางที่เ หมาะสม มีไหวพริบ ปฏิภาณ
มีมนุษยสัมพันธ และทักษะการพูดสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กิจกรรมที่ดําเนินการสวนใหญจ ะ
ดําเนินการผานคณะและสโมสรนักศึกษา ไดแก
1) การจัดกิจการประกวดดาวเดือน เพื่อสงเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาใหม
2) การจัดประกวด “RMUTSB MR.&MISS SMART”
3) การรณรงคการแตงกายชุดนักศึกษาที่ถูกตอง เพื่อการมีบุคลิกภาพที่ดีของนักศึกษาทั้ง
4 ศูนย
4) อบรมผูนํานักศึกษาดานการปองกันโรคเอดสและสารเสพติด
การเสริมสรางจิตสํานึกตอสถาบันและสังคมโดยรวม
ก. เขารวมโครงการพระดาบสสัญจร
มหาวิทยาลัยไดเขารวมกิจกรรมกับ ศูนยบ ริการเคลื่อนที่ของมูล นิธิพระดาบส ในชื่อ
“โครงการพระดาบสสัญจร” ซึ่งมีศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยเกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายกสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนประธานโครงการ ในสวนของมหาวิทยาลัยไดรวมจัดกิจกรรม
ในรูปโครงการใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยนํานักศึกษาและคณาจารยออกไปใหบริการดานการซอมบํารุง
เครื่องมือและเครื่องจักรกลเกษตรรวมกับบริษัทสยามคูโบตาอุตสาหกรรมจํากัด และโรงเรี ยนพระดาบส โดย
ออกใหบริการเดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแตป 2549 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน รวม 60 ครั้ง (ขอมูล ณ เดือนสิงหาคม
2554) ผานการประสานความรวมมือกับ อบต. ในทองที่ตาง ๆ ในเขตจัดหวัดภาคกลางตอนบน และภาคกลาง
ตอนลางซึ่งเปนพื้นที่ใหบริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย แตมีบางครั้งก็ไปจัดกิจกรรมนี้ในภาคเหนือ ภาค
ตะวันออก และภาคใต และไดนําประสบการณแตละครั้งมาแลกเปลี่ยนเรียนรูในชั้นเรียนของนักศึกษา เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและสรางความมีจิตสาธารณะ
ข. โครงการผลิตเครื่องมือและอุปกรณชวยเหลือคนพิการ
มหาวิทยาลัยไดดําเนินโครงการผลิตเครื่องมือและอุปกรณชวยเหลือคนพิการเปนประจํา
ทุก ป โดยไดรับ การสนับ สนุนงบประมาณแผนดินปละประมาณแปดแสนบาท ซึ่ง ไดรับ ความรวมมือจาก
คณาจารยและนัก ศึก ษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศูนยนนทบุรี และ
ศูนยสุพรรณบุรี ในการผลิตอุปกรณชวยเหลือคนพิการ อาทิ อุปกรณชวยเดิน รถเข็นอาหาร รถฝกเดินแบบสูง
ถึงรักแร โตะอาหารสําหรับคนพิการ รถเข็นเด็กพิการแบบมีหลังคา รถเข็นคนพิการ โตะอาหารสําหรับเด็ก
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พิการ อางน้ําวารีบําบัด ตูอบลูกประคบ เปนตน มหาวิทยาลัยไดสงมอบอุ ปกรณเหลานี้ใหกับสถานดูแลคน
พิการและเด็กพิการเปนประจําทุกป และรวมถึงไดบริจาครถเข็นนั่งสําหรับคนพิการ(Wheel Chair) ใหกับ
ผูพิการในการออกรวมโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งละ 3-5 คัน
ค.โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “ชางตัดผม”
มหาวิทยาลัย โดยคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมจัดหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น“ชางตัดผม”
ใหกับประชาชนผูสนใจทั่วไป เปนประจําอยางตอเนื่องและไดนําผูเขารับการอบรมออกใหบริการตัดผมฟรีแก
ประชาชน เด็กและเยาวชนในโครงการพระดาบสสัญจรเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งไดประโยชน 2 ทางคือ ทางที่ 1 คือ
การบริการแกชุมชนโดยไมคิดคาบริการ สรางจิตสํานึกในดานการทําคุณประโยชนตอชุมชนสังคม และทางที่ 2
คือ ผูเขาอบรมไดมีโอกาสฝกงานชางตัดผมกอนออกไปประกอบอาชีพของตนเอง เปนการเพิ่มทักษะความ
ชํานาญและความมั่นใจในการประกอบอาชีพใหกับ ผูเขาอบรม
ง. กิจกรรมการออกคายของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยไดสงเสริมงานดานกิจการนักศึกษา ในสวนของการออกคายของนักศึกษา
เพื่อทําคุณประโยชนตอชุม ชน สัง คม สรางจิตสํานึก ในการเสียสละเพื่อสวนรวมมีความเห็นอกเห็นใจผูที่
ดอยโอกาส รวมถึงนักศึกษายังสามารถนําความรูที่ศึกษาไปใชประโยชนในการทํางานดานการออกคายอาสา
นอกจากนี้ยังชวยสรางเสริมประสบการณการทํางานในดานอื่นๆ ใหแกนักศึกษาอีกดวย เชน การวางแผน การ
ทํางานเปนทีม ฝกภาวะผูนํา ฝกการคิดอยางเปนระบบ และฝกวินัยในตนเอง เปนตน
การสงเสริมสนับสนุนผูมีความสามารถดานกีฬา ดนตรี และอื่นๆ
การพัฒ นานักศึก ษาเพื่อใหเ ปนคนดี มีความรู รัก สูง านนั้นยัง มีอีก หลายกิจ กรรมที่ส ามารถ
สงเสริมและปลูกฝงใหแกนักศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง คือ การสรางเสริมสุขภาพที่แข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ
การสงเสริมใหนักศึกษาไดใชความสามารถพิเศษที่โดดเดนของตนเอง เชน การรองเพลง นาฏศิลป และดนตรี
กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยสงเสริมจําแนกไดดังนี้
1) ดานกีฬา
มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหมีการแขงขันกีฬาในระดับตางๆ ไดแก
- กีฬาภายในของแตละศูนยพื้นที่
- กีฬาภายในของแตละคณะ
- กีฬาสุวรรณภูมิเกมส (กีฬาของมหาวิทยาลัย)
- กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
- กีฬ าราชมงคลระดับ ประเทศโดย 9 มหาวิ ท ยาลั ยเทคโนโลยีร าชมงคลรว มกั น
จัดแขงขันและผลัดกันเปนเจาภาพ
- กีฬาฟุตบอลยูลีก มหาวิทยาลัยสงนักกีฬาเขารวมแขงขันเปนประจําทุกป
2) ดานดนตรี นาฏศิลป
ความสามารถพิเ ศษของนัก ศึก ษาเปน สิ่ง ที่ม หาวิท ยาลั ยใหความสํา คัญ อยา งมากโดย
มหาวิทยาลัยไดมีการสงเสริมดังนี้
2.1) การจัดหาอุปกรณดนตรีไทย และครูฝกสอน ดานดนตรีและนาฏศิลปใหนักศึกษาที่
สนใจไดเรียนและฝกฝนตนเอง โดยจัดสถานที่ใหที่เรือนไทยในบริเวณศูนยวัฒนธรรมภายในศูนยวาสุกรี
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2.2) จั ดหาอุ ป กรณดนตรีส ากลครบชุดใหกับ นั ก ศึก ษาที่ศู นยนนทบุรี เ นื่องจากมี
นักศึกษาที่มีความสามารถเปนแกนนําในการกอตั้งวงดนตรีสากล
2.3) จัดเวทีประกวดนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษดานการขับรองเพลงลูกทุง เพลง
ไทยสากล และเพลงสากล เวทีนี้ทําใหมหาวิทยาลัยพบดาวดวงเดนที่มีความสามารถ และสามารถสงนักศึกษา
ไปรวมแสดงในงานเทศกาลตางๆ ของจังหวัด
2.4) จัดงานดานศิลปวัฒนธรรมในเทศกาลตางๆ และใหนักศึกษาที่มีความสามารถไดมี
โอกาสแสดง ทั้งดานนาฏศิลปและดนตรี โดยการจัดงานแตละครั้งจะมุงเนนการสืบสานและการสรางสรรคมรดก
วัฒนธรรม สือ่ สารถึงความเปนสุวรรณภูมิ ภูมิปญญาของทองถิ่น และวิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่นในจังหวัดที่ตั้ง
ของมหาวิทยาลัยทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และสุพรรณบุรี
การสงเสริมกิจกรรมสโมสรและองคการนักศึกษา
ในระยะเริ่มแรกของมหาวิทยาลัย ไดสงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูวิถีทางของการปกครองโดยระบอบ
ประชาธิปไตย โดยการใหเรียนรูจากงานขององคการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา โดยมีการดําเนินการดังนี้
1) มีการจัดการเลือกตั้งนายกสโมสรทั้ง 4 ศูนยพื้นที่
2) มีการจัดการเลือกตั้งนายกองคการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยการเลือกตั้งจากนายก
สโมสรทั้ง 4 ศูนย
3) มีการจัดตั้งกรรมการบริหาร ทั้งในระดับองคการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาประจํา
ศูนย
4) มีการจัดประชุม องคการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง
5) มีการฝกอบรมภาวะผูนําและการบริหารองคกรนักศึกษา ใหแก องคการนักศึกษาและ
สโมสรนักศึกษา
6) มีการออกขอบังคับ และประกาศตางๆ เพื่อรองรับการทํางานขององคการนักศึกษาและ
สโมสรนักศึกษา
7) มีการจัดสรรงบประมาณ ตามระเบียบวาดวยกิจการนักศึกษา ใหแกองคการนักศึกษา
และสโมสรนักศึกษา เพื่อนําไปใชในการจัดกิจกรรม
8) สนับสนุนใหมีการจัดตั้งชมรมนักศึกษา เพื่อบําเพ็ญสาธารณประโยชนรวมกันหรือ
สงเสริมประสบการณ/วิชาการใหแกนักศึกษาที่เปนสมาชิก
ในแตละศูนยมีนักศึกษาและอาจารยตางสังกัดคณะ ดังนั้นเพื่อใหการทํางานของสโมสร
นักศึกษามีความคลองตัวมากขึ้น จึงมีการปรับปรุงขอบังคับฯ วาดวยกิจกรรมนักศึกษาใหม โดยใหมีสโมสรนักศึกษา
ในระดับคณะแทนสโมสรนักศึกษาประจําศูนย สวนการประสานงานนักศึกษาทุกคณะภายในศูนยใหอุปนายก
องคการนักศึกษาประจําศูนยเปนผูประสานการทํางาน
การใหบริการและสวัสดิการนักศึกษา
การบริการจัดหางานและแนะแนวศึกษาตอ
มหาวิทยาลัย ไดประชาสัมพันธขอมูลสถานประกอบการโดยประกาศตามบอรดประชาสัมพันธ
และลงขาวสารผานเว็บไซต ใหนัก ศึกษาที่สําเร็จ การศึกษาในแตละป รวมทั้ง ศิษยเกาที่สําเร็จไปแลว และ
ประสงคจะหางานทําไดเขามาสมัครงานกับสถานประกอบการโดยตรง
สําหรับ บริก ารจัดหางานใหแ กนัก ศึก ษาที่ ยัง ศึก ษาอยู มหาวิท ยาลั ยไดป ระสานกั บ สถาน
ประกอบการหลายแหงที่ประสงคใหชวยหานักศึก ษาทํางานนอกเวลา (Past - time) ซึ่ง กองพัฒ นานัก ศึก ษา
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โดยแผนกแนะแนวไดป ระชาสัม พันธใหนัก ศึก ษารับ ทราบขอมูล โดยติดประกาศรับ สมัครงานไวที่บ อร ด
ประชาสัมพันธ นอกจากนี้ยังมีบริการแจงใหนักศึกษาที่สนใจ จะทํางานนอกเวลามาลงชื่อแจงความประสงคไว
ที่แผนกแนะแนว ถามีสถานประกอบการที่ตองการรับนักศึกษาเขาทํางาน ทางแผนกแนะแนวจะสามารถติดตอ
นักศึกษาที่ลงชื่อไวโดยตรง
สวัสดิการนักศึกษา
การดําเนินงานดานการจัดสวัสดิการนักศึกษา และทุนการศึกษาในภาพรวมจะดําเนินการ โดย
กองพัฒนานักศึกษา และกองบริหารทรัพยากรอีก 3 ศูนย โดยทํางานรวมกับฝายกิจการนักศึกษาของแตละ
คณะ สวัสดิการนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดใหนักศึกษา มีดังนี้
1. จัดสวัสดิการดานสุขภาพและหองพยาบาล
2. จัดสวัสดิการดานการประกันอุบัติเหตุ
3. จัดบริการนักศึกษาเจ็บปวยสงโรงพยาบาล
4. จัดสวัสดิการดานการผอนผันทหาร
5. จัดสรรทุนการศึกษา และจัดหาแหลงทุนการศึกษา
สวัสดิการดานทุนการศึกษา: แหลงเงินทุนการศึกษาปการศึกษา 2554
แหลงเงิน
ทุนเฉลิมราชกุมารี
ทุนมูลนิธิทาคาฮาชิ
ทุนอดิศร – อวบแกว โฆวินทะ
ทุนกรุงไทยการไฟฟา
ทุนไทย – เยอรมัน (GTI)
ทุนมูลนิธิรวมจิตตนอมเกลา
ทุนปูนซิเมนตไทย
ทุนการศึกษาทิสโก
ทุนการศึกษาตอเนื่องนักเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภรวม
บริษัท
ทุนมูลนิธินายหางโรงปูนผูหนึ่ง
ทุนบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล
ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
ทุนสโมสรโรตารี่กรุงเทพ
ทุนนางสาวลออ หลิมเซงทาย
ทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห
ทุนบริษัทที เอสเทค (ประเทศไทย)
ทุนวัดพนัญเชิง
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จํานวนทุน
ที่ไดรับ
10
9
5
5
5
2
7
1
7
1
4
3
23
1
1
1
4
10

ทุนละ รวมเงินทุน
(บาท)
(บาท)
10,000
100,000
15,000
135,000
5,000
25,000
10,000
50,000
10,000
50,000
7,000
14,000
13,000
91,000
9,000
9,000
5,000
35,000
10,000
20,000
15,000
48,000
10,000
6,000
40,000
5,000
5,000

10,000
80,000
45,000
1,104,000
10,000
6,000
40,000
20,000
50,000
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จํานวนทุน
ที่ไดรับ
ทุนกองสลากกินแบงรัฐบาล
4
ทุนมูลนิธิสยามกลการ
1
ทุนสวัสดิการสถานีน้ํามัน
10
ทุนดอกผล
10
ทุนสมาคมศิษยเกาผูปกครองและคณาจารย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
6
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ทุนธนาคารกรุงศรีอยุธยา
4
รวม
134
แหลงเงิน

ทุนละ รวมเงินทุน
(บาท)
(บาท)
20,000
80,000
10,000
10,000
2,000
20,000
2,000
20,000
5,000
30,000
10,000

40,000
2,074,000

หอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยไดใหบริการและจัดสวัสดิการหอพักนักศึกษา ที่ศูนยหันตราเพื่ออํานวยความ
สะดวก และความปลอดภัยแกนักศึกษาในการเดินทางมาศึกษาที่มหาวิทยาลัย และเพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาส
ใชชีวิตรวมกันทําใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา ดังนี้
1. มีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจําหอตลอด 24 ชั่วโมง
2. มีแมบานทําความสะอาด สบายและปลอดภัย
3. ระบบทีวีผานดาวเทียมทุกหองและ บริการ Internet Zone และ Wifiทั่วทุกหอง
4. หองพักนักศึกษาชาย 1 ตึก เปนหองพัดลมทั้งหมด 102 หอง มีหองพักนักศึกษาหญิง 2 ตึก เปน
หองพัดลมทั้งหมด 202 หอง
5. มีหองกิจกรรมกลางไวบริการ เชน สนามกีฬาบาสเกตบอล 2 สนาม หองฟตเน็ตหองติว
หนังสือทํารายงานหองดูโทรทัศน หองกระจายเสียงและประชาสัมพันธ ศูนยบริการใหคําปรึกษานักศึกษา
หอพัก บริการหนังสือพิมพ บริการซักผารานอาหาร โทรศัพทสาธารณะภายในหอพัก
6.
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1.10.2ดานการวิจัยและสิ่งประดิษฐ
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 จําเปนตอ ง
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
ในการสรางความเขมแข็งทางดานวิชาการใหแกมหาวิท ยาลัย สามารถนําไปประยุกตและถายทอดแกชุมชน
รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับชุมชน ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยมีโครงการวิจัย ซึ่ง
ดําเนินการโดยบุคลากรของคณะตาง ๆ สรุปไดดังนี้
ประเภทของงานวิจัย
1. สรางองคความรู
2. ถายทอดเทคโนโลยี
รวมเรื่องวิจัย
รวมงบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
รายจาย
4,736,000

2554
งบประมาณเงิน กองทุนวิจัย
รายได

งบภายนอก

670,350

2,893,865

5,778,300

-

2,273,050

29

12

179

16

10,514,300

670,350

5,166,915

3,403,700

3,403,700

จํานวนงานวิจัยและงบประมาณการวิจัยที่สนับสนุนจุดเนนของมหาวิทยาลัย ป 2554
2554
หนวยงาน
ครุศาสตรอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร
อาหารเพื่อสุขภาพ
พลังงานทดแทน
แมพิมพ
อาหารเพื่อสุขภาพ

งบแผนดิน

งบ
ผลประโยชน

กองทุน
สงเสริม
งานวิจัย

งบภายนอก

1 เรื่อง
(238,000)
6 เรื่อง
(2,714,000)

พลังงานทดแทน
แมพิมพ
อาหารเพื่อสุขภาพ
พลังงานทดแทน

รวม

1 เรื่อง
(238,000)
4เรื่อง
(120,000)

1 เรื่อง
(30,000)

1 เรื่อง
(110,000)

11 เรื่อง
(2,944,400)

1 เรื่อง
(30,000)

แมพิมพ
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2554
หนวยงาน

ยุทธศาสตร

วิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร

อาหารเพื่อสุขภาพ
พลังงานทดแทน

งบแผนดิน

งบ
ผลประโยชน

3 เรื่อง
(1,135,260)

2 เรื่อง
(80,800)

10
4,087,660

2
80,800

แมพิมพ
รวม

จํานวนเรื่อง
งบประมาณ

กองทุน
สงเสริม
งานวิจัย
3 เรื่อง
(89,700)
1 เรื่อง
(30,000)
9
297,700

งบภายนอก

1 เรื่อง
(100,000)

2
210,000

รวม

9 เรื่อง
(1,405,760)
1 เรื่อง
(30,000)
23
4,203,160

ผลงาน/บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ
ลําดับที่

ชื่อบทความ

ปที่ตีพิมพ

ชื่อวารสาร

นางสาววันเพ็ญ
ผลิศร

2554

ปญหาและความตองการชวยเหลือของ
อุตสาหกรรมกุงแชแข็ง ขนาดยอมและ
ขนาดกลางในเขตภาคกลางตอนลาง 3
จังหวัด
การออกแบบและพัฒนารถเกี่ยวขาวดีด
แบบเดินตาม

ผศ.เทพนารินทร
ประพันธพัฒน

2554

นางสาวขวัญฤทัย
พฤกษามหาลาภ

2554

การสรางอุปกรณชวยเหลือการ
เคลื่อนไหวแกผูปวยเปนอัมพาตตั้งแต
ชวยเอวลงมา

ผศ.เทพนารินทร
ประพันธพัฒน

2554

งานประชุมวิชาการครุ
ศาสตรอุตสาหกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ 4
หัวขอเรื่อง
“Engineering &
Technical Education”
การประชุมวิชาการ การ
นําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติมหาวิทยาลัย
แมโจ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติทาง
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทางการเกษตร
ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
การประชุมวิชาการ การ
นําเสนอผลงานทาง
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่
1 หัวขอ “การ
ประกอบการและ
นวัตกรรม”

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
1
การพัฒนาโปรแกรมตรวจ
กระดาษคําตอบปรนัยโดยใชเทคนิคการ
ประมวลผลภาพ

2

3

4

ชื่อเจาของ
บทความ
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ลําดับที่
5

ชื่อเจาของ
บทความ
A DECISION SUPPORT SYSTEM FOR นางสาวอรอนงค
PERSONAL RECUITMENT
วิริยานุรักษนคร
ชื่อบทความ

ปที่ตีพิมพ

ชื่อวารสาร

2554

งานประชุมวิชาการ
นานาชาติ
International journal
of Arts & Sciences
(IJAS2011) ประเทศ
ออสเตรีย 30 พ.ค.-3
มิ.ย.54
2011 International
Conference on
Mechanical Materials
and Manufacturing
Engineering ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
20-22 มิ.ย.54
การประชุมวิชาการ
นานาชาติในงาน ICIT
2011 : International
conference on
Information
Technology Bali,
Indonesia 26-28
ตุลาคม 2554

6

Non Ferrous Melting By Gas.

รศ.สมศักดิ์
ประเสริฐสุข

2554

7

Professional competency and
Attitude of metal Technicians as
Perceive by Administrators and
Technicians in the Steel Industry
in Bangkok and surrounding areas

ผศ.เทพนารินทร
ประพันธพัฒน

2554

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
8
Chitosan Application for
รศ.ดร.สุชาดา
reducing chemical fertilizers
บุญเลิศนิรันดร
used in rice production

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554

2554

International
Conference on
Sustainable
Agriculture,
Environment and
Foresty. Marselle
France
24-26 ส.ค.54

หนา 54

สวนนํา

ลําดับที่

ชื่อบทความ

9

Harvesting time of tien corn on
eating quality

ชื่อเจาของ
บทความ
ผศ.ระวีวรรณ
สุวรรณศร

10

การคัดเลือกพันธุสบูดําเพื่อผลิตไบโอ
ดีเซลสําหรับชุมชน

รศ.ดร.สุรชัย
มัจฉาชีพ

2554

11

Clone selection and utilization
of Makok Nam for economic
benefit of the community in
central Thailand
Product development of sano
plants for economic benefit of
the community enterprise in
Thailand
ผลของสารสีจากเมล็ดดําแสดงใน
ระดับที่ตางกันตอคุณภาพสีไขแดงของ
นกกระทาญี่ปุน

รศ.ดร.สุรชัย
มัจฉาชีพ

2554

รศ.อุดมลักษณ
มัจฉาชีพ

2554

The 2nd World
Biodiversity
congress Malaysia

ผศ.วิศิษย
เกตุปญญาพงศ

2554

วารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฎยะลา ปที่ 6
ฉบับที่1 ม.ค.-มิ.ย.
2554 หนา17-24
วารสารแกนเกษตร ปที่
39 ฉบับพิเศษ 2554

12

13

14

ผลของสุมนไพรเบญจกูลและขิงตอคา สพ.ญ.กุลิสรา
ทางโลหิตวิทยาและจํานวนจุลินทรียใน มุรปญฑธร
ไกเนื้อ

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554

ปที่ตีพิมพ

ชื่อวารสาร

2554

International
Conference on
Sustainable
Agriculture,
Environment and
Foresty. Marselle
France
24-26 ส.ค.54
การประชุมวิชาการ ป
2554 อนาคตชนบท
ไทย:ฐานรากที่มั่นคง
เพื่อการพัฒนาประเทศ
อยางยั่งยืน (มกอ.
รวมกับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน)
27-29 ม.ค. 2554
The 2nd World
Biodiversity
congress Malaysia

2554

หนา 55

สวนนํา
ลําดับที่
15

16

ชื่อเจาของ
บทความ
การยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑขนม
นางสาวสุภาพร
เปยะน้ําแตงโมของตําบลโพธิ์สาวหาญ พาเจริญ
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อบทความ

การเลี้ยงดวยตัวห้ําเพื่อกําจัดศัตรูของ
ขาวโพดในแปลงเกษตรกร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
17
HELPDESK EXPERT

ปที่ตีพิมพ

ชื่อวารสาร

2554

การประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัยราช
มงคลวิชาการ ครั้งที่ 4
26-27 พ.ค.2554
การประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัยราช
มงคลวิชาการ ครั้งที่ 4
26-27 พ.ค.2554

รศ.กนก อุไรสกุล

2554

นายประดิษฐ
สงคแสงยศ

2554

18

A Comparative Study of
Estimation of Regression
Coefficients with Outliers

ดร.พิมพพรรณ
อําพันธทอง

2554

19

Stability of a SeasonalStructured SEIR Model

ดร.รุจิรา คงนุย

2554

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554

International
Journal of Art &
Sciences (IJAS)
Conference for
Academic Discplines
ประเทศอิตาลี 31 ต.ค.3 พ.ย.54
Applied Stochastic
Models and Data
Analysis(ASMD2011)
The 14th
Conference of the
ASMDA
International
Societyประเทศอิตาลี
7-10 มิ.ย.2554
การประชุม
International
Conference on
Modellingประเทศ
ออสเตรีย 12-18 ก.พ.
2554

หนา 56

สวนนํา
ลําดับที่

ชื่อบทความ

20

Mathematical Model For
Leptospirosis Transmission by
Provinces in Thailand

21

Thermoelectric properties of
Cu-1xPtxFeO2 (0.0x0.05)
delafossite-type transition oxide
Reduction of Thermal
conductivity in PbTe : Tl by
alloying with TlSbTe2
Unexpectedly Low Thermal
Conductivity of Ga2Te3

22

23

24

ชื่อเจาของ
บทความ
ดร.รุจิรา คงนุย

ปที่ตีพิมพ

ชื่อวารสาร

2554

International
Conference in
Mathematics and
Applications ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 19-23 ธ.ค.
2554
Journal of Alloys
and Compounds

ดร.เอนก
เจริญภักดี

2554

ดร.เอนก
เจริญภักดี

2554

Journal of Alloys
and Compounds

ดร.เอนก
เจริญภักดี

2554

The 3rd RMUT
International
Conference :
Technology for
Sustainable
Development
Conference
Schedule(3rd
RMUTIC)13-16 ธ.ค.
54
The 3rd RMUT
International
Conference :
Technology for
Sustainable
Development
Conference
Schedule(3rd
RMUTIC)13-16 ธ.ค.
54

High-Temperture Thermoelectric นายอดุลย
of TIx(CO1-y Rhy)Sb3
หาญวังมวง

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554

2554

หนา 57

สวนนํา
ลําดับที่

ชื่อบทความ

25

High-temperature
thermoelectric properties of
Cu2Ga4Te7 with defect zincblende structure
ทักษะชีวิตและแลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาหลักสถิติของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
สมบัติโฟโตแคทาลิติกของฟลมบาง
อนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซดที่
เตรียมโดยการสปารก

ชื่อเจาของ
บทความ
นายธีระยุทธ
เพริศพริ้ง

ปที่ตีพิมพ

ชื่อวารสาร

2554

Applied Physics
Letters

ดร.ทักษิณา
เครือหงส

2554

การประชุมวิชาการทาง
คณิตศาสตรประจําป
2554 (ครั้งที่ 16)

นายศิวัฒม
พลอินทร

2554

น.ส.สุพรรษา มุ
สิกะเจริญ

2554

การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 4 (4th
RMUTCON) 13-16
ธ.ค.54
การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 4 (4th
RMUTCON) 13-16
ธ.ค.54

อ.ภิญญดา
ปาลิเอกวุฒิ

2554

30

การควบคุมแบบกระจายสําหรับมอดูล ดร.ยุทธนา
แปลงผันไฟฟากระแสสลับเปน
กันทะพะเยา
กระแสตรง ชนิด 3 เฟส

2554

31

การสรางแบบจําลองของระบบผสม
ไฟฟาเครื่องกลแบบไดนามิก โดยใช
ภาษา Modelicaสําหรับวิศวกรไฟฟา
กําลัง

2554

26

27

28

นาโนคอมโพสิตของทอนาโนคารบอน
ชนิดผนังหลายชั้นกับยางธรรมชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
29
ผลกระทบที่เกิดจากมลพิษทางเสียง
บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี

นายปรีชา
สาคะรังค

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554

การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 4 (4th
RMUTCON) 13-16
ธ.ค.54
การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 4 (4th
RMUTCON) 13-16
ธ.ค.54
การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 4 (4th
RMUTCON) 13-16
ธ.ค.54

หนา 58

สวนนํา
ลําดับที่

ชื่อบทความ

32

วงจรแปลงผันสําหรับการผลิต
ไฮโดรเจนดวยวิธีอิเล็กโทรไลซิส

33

ไขรา องคประกอบของบานที่ถูกลืม
(ภาคโปสเตอร)

34

ผลกระทบของการใชเชื้อเพลิงผสม
เบนซิน-ไฮโดรเจนตอสมรรถนะ
เครื่องยนตรถจักรยานยนต

35

การประเมินศักยภาพของมอเตอร
ไฟฟาเหนี่ยวนําที่ผานการใชงาน
การศึกษาเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบ
สนามแมเหล็กตามแนวแกนเพื่อ
ประยุกตใชจักรยานออกกําลังกายผลิต
พลังงานไฟฟา
การศึกษาวิธีผลิตกาซออกซิเจนใน
อากาศดวยเทคนิคสนามไฟฟารวมกับ
รังสีอัลตราไวโอเลต
การศึกษาเปรียบเทียบตัวควบคุมฟซซี
นิวรอลเน็ตเวิรค และพิไอดี ควบคุม
ระบบลูกบอลบนคาน
การพัฒนาเอกสารประกอบการการ
สอนวิชาปฏิบัติการระบบควบคุม
ปอนกลับสําหรับหองเรียนที่มีผูเรียน
จํานวนมาก
การกําจัดความถี่ปลอมเทียมของวงจร
กรองผานแถบที่ใชเรโซเนเตอร
อิมพีแดนซแบบขั้นไมสมมาตร

36

37

38

39

40

ชื่อเจาของ
ปที่ตีพิมพ
ชื่อวารสาร
บทความ
นายเฉลิมพล
2554 การประชุมวิชาการ
เรืองพัฒนาวิวัฒน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 4 (4th
RMUTCON) 13-16
ธ.ค.54
นายคมกริช
2554 การประชุมวิชาการ
หมายสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 4 (4th
RMUTCON) 13-16
ธ.ค.54
นายเมธาวุฒิ โชติ 2554 การประชุมวิชาการ
สวัสดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 4 (4th
RMUTCON) 13-16
ธ.ค.54
นายอานนท พวง
2554 EENET 2011
ชิงงาม
นายอานนท พวง
2554 EENET 2011
ชิงงาม

นายวิสุทธิ์
ตันติรุงเรือง

2554

EENET 2011

ผศ.ดร.ปรีชา สา
คะรังค

2554

EENET 2011

ผศ.ดร.ปรีชา
สาคะรังค

2554

EENET 2011

ดร.ภัควัฒน
จันทรตรี

2554

EENET 2011

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554

หนา 59

สวนนํา
ลําดับที่
41

42

43

44

45

46

47

48

49

ชื่อเจาของ
ปที่ตีพิมพ
บทความ
การประเมินคาความเสียหายเนื่องจาก นายเฉลียว
2554
ไฟดับของผูใชประเภทอุตสาหกรรมใน เกตุแกว
ระบบจําหนาย
การศึกษาการผลิตคลอรีนอิสระและ นายปฏิวัติ
2554
การกัดกรอนของขั้วอิเล็กโทรดดวย
บุญมา
เทคนิคการผานไฟฟากระแสตรง
บัลลาสอิเล็กทรอนิกสสําหรับหลอดไฟ ผศ.สรายุทธทอง
2554
ฟลูออเรสเซนตคาความเพี้ยนฮารมอนิ กุลภัทร
กรวมต่ํา ที่มีคาตัวประกอบกําลังไฟฟา
สูง
บัลลาสอิเล็กทรอนิกสสําหรับหลอดไฟ ผศ.สรายุทธ ทอง
2554
ฟลูออเรสเซนตสิวสตที่มีแรงดันศูนย กุลภัทร
และคาdy/dt ที่คาต่ําที่มีตัวประกอบ
กําลังไฟฟาสูง บนฐานวงจรแปลงผัน
คลาสดีอี
ระบบแจงเตือนเหตุขัดของอัตโนมัติ รศ.นภัทร
2554
สําหรับระบบผลิตไฟฟาดวยเซลล
วัจนเทพินทร
แสงอาทิตย
ระบบเฝามองพฤติกรรมใน
ผศ.วารุณี ศรี 2554
ขบวนการผลิตไบโอดีเซลแบบอัตโนมัติ สงคราม
ดวย SCADA
การจําลองระบบควบคุมแรงดันคูแบบ ดร.ประมุข
2554
ควบคุมเดี่ยวสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟา อุณหเลขกะ
แบบแมเหล็กถาวรขนาด 1 KW ดวย
โปรแกรม MATLAB/Simulink
การประยุกตใชโฟดตทรานซิสเตอรกับ ผศ.เฉลิมพล
2554
ระบบติดตามสําหรับแผงเซลล
เรืองพัฒนาวิวัฒน
แสงอาทิตย
การควบคุมวงจรแปลงผันไฟตรงผศ.เฉลิมพล
2554
ไฟตรง ดวยตัวควบคุมพีไอที่มีการปรับ เรืองพัฒนาวิวัฒน
อัตราขยายเทอมสัดสวน
ชื่อบทความ

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554

ชื่อวารสาร
EENET 2011

EENET 2011

EENET 2011

EENET 2011

EENET 2011

EENET 2011

EENET 2011

EENET 2011

EENET 2011

หนา 60

สวนนํา
ชื่อเจาของ
บทความ
ผศ.เตือนใจ
อาชีวะพนิช

ปที่
ตีพิมพ
2554

EENET 2011

ผศ.ดนุพล
คําปญญา
ผศ.ดนุพล
คําปญญา

2554

EENET 2011

2554

EENET 2011

ผศ.เตือนใจ
อาชีวะพนิช

2554

การประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานคริน
ทร ครั้งที่ 9 2-3 พ.ค.54

ผศ.จักรินทรนวม
ทิม

2554

น.ส.อรวลี
อมรลีตระกูล

2554

ผศ.เตือนใจ
อาชีวะพนิช

2554

ผลการเรียนรูและความพึงพอใจของ ผศ.เตือนใจ
นักเรียนประถมศึกษาที่มีตอโครงการสู อาชีวะพนิช
โลกอิเล็กทรอนิกสที่บริการวิชาการ
โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

2554

การประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานคริน
ทร ครั้งที่ 9 2-3 พ.ค.54
ประชุมวิชาการเครือขาย
พลังงานแหงประเทศครั้ง
ที่ 7(E-nett2011)
The 9th International
and National
Conference on
Education (INCEE 9)46 พ.ค.54
The 9th International
and National
Conference on
Education (INCEE 9)46 พ.ค.54

ลําดับที่
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ดร.บุญสมหญิง พลเมืองดี
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ปที่นําไปใช
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ประโยชน
ประโยชน
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บานเกาะ

ผศ.ลัดดา แพรภัทรพิศุทธิ์

2554

บริษัทคลาสสิคทัวร

ผศ.ลัดดา แพรภัทรพิศุทธิ์

2554

ผศ.สายหยุด อุไรสกุล

2554

การทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย สํานักงาน
พระนครศรีอยุธยา
บริษัทคลาสสิคทัวร

ฝายวิชาการและวิจัย คณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เทศบาลตําบลหนองหญาไซ
อําเภอหนองหญาไซ จังหวัด
สุพรรณบุรี

2555

องคการบริหารสวน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2555

เทศบาลตําบลหนองหญา
ไซ อําเภอหนองหญาไซ
จังหวัดสุพรรณบุรี

น.ส.ดารานัย รบเมือง และ
นายองอาจ พฤกษประมูล

2554

มทร.ส.

น.ส.กาญจนา พิศาภาค ,
น.ส.ดารานัย รบเมือง ,ผศ.
วรรณา ศรีเพ็ชราพร ,น.ส.
วลาวัลย ประสงคดํารงกุล
การปรับปรุงโรงนมแพะพาสเจอรไรซของ ผศ.ทศพร นามโฮง
กลุมสหกรณปศุสัตว
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การสงเสริมและพัฒนานักวิจัย
มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรจัดทําโครงการวิจัยเพื่ อพัฒนาระบบ
การทํางาน การเรียนการสอน การบริการวิชาการแกชุมชน และดําเนินการเผยแพรผลงานวิจัยตอสาธารณชน
อันจะเปนประโยชนตอผูเกี่ยวของและผูสนใจทั่วไปดวยการดําเนินการดังนี้
1. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอนุกรรมการวิจัยเพื่อประเมินผลงานวิจัย
3. โครงการวิเคราะหสังเคราะหงานวิจัยเพื่อจัดทํารายงานวิจัยสูสาธารณชน
4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการวิจัยและแผนงานวิจัย
5. โครงการสืบคนทรัพยสินทางปญญาเพื่อพัฒนาเปนงานวิจัยตอยอด
6. การประชุมเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยสูการตีพิมพ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2555 สถาบันวิจัยและ
พัฒนาไดจัดประชุมเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยสูการตีพิมพ เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยของนักวิจัยใหสามารถตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติโดยไดรับเกียรติจาก ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ วิทยากรจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มาบรรยายใหความรูพรอมใหคําแนะนําแกนักวิจัยณ หองประชุม
บางกระสอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี
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โครงการศูนยขาวสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดมีการจัดตั้งโครงการศูนยขา วสุวรรณภูมิ โดยดําเนิน
ตามแผนแมบทในปงบประมาณ 2554 เพื่อใหสอดคลองตามพันธกิจที่ไดตั้งไวดังนี้คือ
1. สรางนวัตกรรมการผลิตขาวครบวงจร
2. สรางหองปฏิบัติการทางสังคม เพื่อเปนแหลงเรียนรูของชุมชน
3. สืบสานวัฒนธรรมขาว
โดยมีความกาวหนาของโครงการศูนยขาวสุวรรณภูมิ โดยใหสภามหาวิทยาลัยทราบผลการ
ดําเนินงานเปนระยะๆ โดยมีดงนี้

ประชุมเสวนา การวางแผนปรับปรุง
การลดตนทุนการผลิตขาว

1. การสรางหองปฏิบัติการทางสังคม เพื่อเปนแหลงเรียนรูการ
ลดตนทุนการผลิตขาว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. แปลงนาสาธิตของมหาวิทยาลัย โดยมีการแบงแปลงนา
ออกเปน3 สวน
1) แปลงนาสาธิตการลดตนทุนการผลิต
2) แปลงนาผลิตขาวเพื่อจําหนาย
3) แปลงนาผลิตเมล็ดพันธุ
3. การสรางหองปฏิบัติการทางสังคม เพื่อเปนแหลงเรียนรูการ
ลดตนทุนการผลิตขาว จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยเทอรโมอิเล็กทริกและนาโนเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมีโครงการและการ
วิจัยหลักรวมกับนักวิจัยทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเชนศูนยวิจัยนาเทคโนโลยีบูรณาการมหาวิทยาลัยขอนแกน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเชียงใหมมหาวิท ยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยศูนยวิจัยนาโนเทคโนโลยีแหง
แหงชาติศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุศาสตรแหงชาติศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
Osaka University, Japan, Ohio State University, USA และ California Institute of Technology,
JPL, USA โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเทอรโมอิเล็กทริกและวัสดุนาโนไปสูอุตสาหกรรมและเปน
แหลงวิจัยแกนิสิตนักศึกษาและผูที่สนใจทั่วไป
วัตถุประสงค
พัฒนาเทคโนโลยีเทอรโมอิเล็กทริกและวัสดุนาโนไปสูอุตสาหกรรมและเปนแหลงวิจัยแกนิสิตนักศึกษา
และผูที่สนใจทั่วไปโดยมีแผนงานวิจัยหลักของโครงการ 5 ดานไดแก
1. พัฒนาโปรแกรมคํานวณโครงสรางอิเล็กทรอนิกสสมบัติเทอรโมอิเล็กทริกของวัสดุเทอรโมอิเล็กทริก
และวัสดุนาโนเพื่อคัดเลือกวัสดุเทอรโมอิเล็กทริกและวัสดุนาโนที่ดีที่สุด
2. สังเคราะหวัสดุเทอรโมอิเล็กทริกและวัสดุนาโนในทองถิ่นเพื่อลดการนําเขาของสารเคมีจาก
ตางประเทศ
3. พัฒนานาโนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของวัสดุเทอรโมอิเล็กทริกและสําหรับพัฒนาในวัสดุอื่นๆ
4. ประดิษฐเซลลเทอรโมอิเล็กทริกและวัสดุนาโนเพื่อพัฒนาสูอุตสาหกรรม
5. ประยุกตใชงานวัสดุเทอรโมอิเล็กทริกและวัสดุนาโน
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1.10.3ดานบริการวิชาการแกสังคม
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
งานบริการซอมเครื่องจักรกลการเกษตร
ปการศึกษา 2554สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมมือกับมูลนิธิพระดาบส ไดจัดโครงการซอมแซมบํารุงรักษา
เครื่องมือและเครื่องจักรกลเกษตร เพื่อเปนการสนองพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่มุงใหบริการ
ความรูและทักษะการซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรใหแกเกษตรกรและถือเปนการปลูกจิตสํานึก
ใหแกนักศึกษา ในการทําประโยชนเพื่อสวนรวม การเพิ่มพูนความรูและทักษะดาน การซอมบํารุงเครื่องจักรกล
การเกษตรใหกับชุนชน เพื่อนํามาสรางงาน สรางรายได การดําเนินกิจกรรมไดรับความสําเร็จดวยดีและเปนที่
ตองการของชุมชนในพื้นที่ตางๆ สรุปไดดังนี้
สถานที่ใหบริการ
อบต.ขุนศรีอ.ไทรนอยจ.นนทบุรี
วัดราษฎรบํารุงศักดิ์ต.ดอนเกาะกาอ.บางน้ําเปรี้ยวจ.ฉะเชิงเทรา
วัดวังน้ําขาวต.คลองจินดาอ.สามพรานจ.นครปฐม
โรงเรียนบานทรัพยเจริญตําบลสะตอนอําเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีและ
เทศบาลตําบลคลองใหญอําเภอโปงน้ํารอน
เทศบาลตําบลบานธิ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน
เทศบาลตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
วัดพลอยกระจางศรีตําบลบางสมบูรณ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก
ศูนยวัฒนธรรมตําบลไรเกา ตําบลไรเกา อําเภอสามรอยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
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แหลงใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
ศูนยคลินิกเทคโนโลยี
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดลงนามความรวมมือดานการถายทอดเทคโนโลยี
รวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552 และไดจัดตั้งศูนยคลินิกเทคโนโลยี
ขึ้นเพื่อใหบริการคําปรึกษาดานเทคโนโลยีและบริการขอมูลผลงานวิจัยเผยแพรความรู และสรางความเขาใจ
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนโดยการฝกอบรม ทําการวิจัยและพัฒนาตอ
ยอดรวมกันเพื่อแกปญหาในทองถิ่น ปรับปรุงขบวนการผลิตเพิ่มมูลคาสินคาและผลิตภัณฑเพื่อเปนการผลักดัน
ใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนและเสริมสรางคุณภาพชีวิตในสังคมใหดีขึ้น

บริการขอมูลและคําปรึกษา
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ถายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชไมใชดิน

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
ในหลักสูตรการศึกษาตางๆ ดังนี้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาชางผลิตเครื่องมือและแมพิมพ
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554

หนา 77

สวนนํา
การออกแบบดวยคอมพิวเตอร (CAD) และ

การใชเครื่องจักร Wire–cut ใหพนักงานบริษัท ไดซิน จํากัด

Reverse Engineering

ศูนยเทคโนโลยีแมพิมพม ทร.สุวรรณภูมิไดรับเชิญ จากทางสถาบันไทย - เยอรมันภายใตโ ครงการ
ยกระดั บ ขีดความสามารถอุตสาหกรรมแม พิม พป 2553 ตามยุท ธศาสตรก ารยกระดับ ความสามารถ
ดานเทคโนโลยีการผลิตแมพิมพความเที่ยงตรงและความซับซอนสูงใหเขารวมจัดแสดงผลงานตางๆของศูนย
เทคโนโลยีแมพิมพประจําป 2553 พรอมทั้งเผยแพรประชาสัมพันธศักยภาพของศูนยเทคโนโลยีแมพิมพรวมถึง
การใหคําปรึกษากับผูประกอบการที่มารวมงานภายใตงาน Inter Mold 2010 ระหวางวันที่ 24 – 27 มิถุนายน
2553 ณศูนยแสดงสินคาไบเทคบางนา

โครงการภายใตการยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมแมพิมพป 2553
ศูนยพัฒนาทักษะวิศวกรรมไฟฟา
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ไดจัดตั้งศูนยพัฒนาทักษะวิศวกรรมไฟฟาขึ้นเพื่อให
นักศึกษาไดพัฒนาคุณภาพดานทักษะในการปฏิบัติที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดานการควบคุมไฟฟาโดยใชสื่อการสอน
ประเภทชุดทดลอง Virtual Instrument และ Industrial software for Control system เปนศูนยฝกอบรม
ระดับภูมิภาคและเปนศูนยศึกษาคนควาและวิจัยพัฒนาอุปกรณการสอนและหนวยใหบริการทางวิชาการในการ
เปนสถานที่ฝกอบรมสําหรับสถานประกอบการที่ตองการเทคโนโลยีในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิ ตเ ป น ศู นย กล าง สํ าห รั บ กา ร พั ฒ นา บุ ค ล าก รร ะ หว าง สถา นศึ กษากั บ สถาน ปร ะ กอ บก า ร
เปนการสรางเครือขายใน สายงานการควบคุมระบบไฟฟาแลกเปลี่ยนประสบการณทั้งจากการสอน 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
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สงเสริมภูมิปญญา
ท อ งถิ่ น และอนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ ม โดยยึ ด แนวทางการปฏิ บั ติ เ พื่ อ แสดงความจงรั ก ภั ก ดี ต อ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย อันเปนสถาบันสูง สุดของประเทศ ทั้ง นี้ ทุก เขตพื้นที่ ไดจัดกิ จ กรรมในชว งระยะเวลาที่
สอดคลองกับวันสําคัญและเทศกาลประเพณีอันดีงามของไทย ทําใหบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได
มีกิจกรรมรวมกับชุมชน เพื่อใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนแกนนําสรางสรรคสังคมให
เขมแข็ง สามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืนตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีนโยบายใหมีการสอดแทรกแนวคิดในการ
ทํานุบํารุง ศิล ปวัฒ นธรรม สง เสริมภูม ปญ ญาทองถิ่นและอนุรัก ษสิ่งแวดลอม โดยใหมีก ารประยุกตเ ขากับ
รายวิชาที่เปดสอน เพื่อปลูกฝง ใหนักศึกษาในฐานะเยาวชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยและนํา
ประสบการณดังกลาวไปใชในการดําเนินชีวิตตอไป
ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการจัด
กิจกรรมตางๆ ดังนี้
ครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดพิพิธภัณฑนาฏศิลปไทยในแตละภาค
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิรวมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
ครั้งที่ 6
โครงการเลาขานตํานานสุวรรณภูมิ
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสรางเครือขาย

สถานที่จัดกิจกรรม

บานเชียง อ.บานเชียง
ต.หนองหาร จ.อุดรธานี
และมทร.ตะวันออก วิทยา
เขตบางพระ จ.ชลบุรีและ
วิทยาเขตจันทบุรี

โครงการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น
โครงการสัมมนาทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
โครงการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นแผนดินสุวรรณภูมิ

โครงการแหเทียนพรรษา
โครงการเขาคายคุณธรรม จริยธรรม
โครงการอบรมดานคุณธรรม จริยธรรม
โครงการสงเสริมเอกลักษณทองถิ่น
โครงการเรียนรู " ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
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ระยะเวลาการจัด
กิจกรรม
14-15 ก.ย.54
5-6 ก.ค.54
5-6 ก.ค.54
25 ก.ค.54
10-12 ก.พ.54
17-18 ส.ค.54

23 ก.พ.54
25 ก.ค.54
6 ธ.ค. -18 ม.ค.
27 ก.ค.54,
10 ส.ค.54
13-14 ก.ค.54
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ครงการ/กิจกรรม
โครงการฟนฟูสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
โครงการวันสถาปนาและยกยองคนดีศรีสุวรรณภูมิ
โครงการคายอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอม
โครงการสงเสริมผูมีจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและนักศึกษา
คุณธรรมจริยธรรมดีเดน
โครงการอบรมตอตานยาเสพติดรณรงคประชาธิปไตย และ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
โครงการสัมมนาวิชาการอนุรักษสถาปตยกรรมพื้นถิ่นหัวขอ
วัฒนธรรมขาว
โครงการแสดงละครพื้นบานคณะศิลปศาสตร
โครงการประกวดมารยาทไทย
โครงการวันภาษาไทย

โครงการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น
โครงการพัฒนาวิถีชีวิตไทยริมน้ํา
โครงการพัฒนาแนวคิดศิษยเกาเพื่อความสําเร็จทางอาชีพ

สถานที่จัดกิจกรรม
ณ หอประชุมศูนยหันตรา
4 ศูนย

ระยะเวลาการจัด
กิจกรรม
8เม.ย.,13เม.ย.54
18 ม.ค.54
ส.ค.54
3 ส.ค.54
ส.ค.54
1 ธ.ค.53

หอง 2213 อาคาร 22 คณะ 2 ก.พ.54
ศิลปศาสตร
ณอาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ 27 ก.ค. 54
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ศูนย
นนทบุรี
ณโรงเรียนวัดไผโสมนรินทร 23 กพ. 54
ต.บานเกาะ
หอง 2214 อาคาร 22 คณะ 21 พค.54
ศิลปศาสตร
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1.10.5ดานการบริหารจัดการ
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
หนวยงาน/โครงการ
กองกลาง
โครงการฝกอบรมแกนนําอาจารย/นักศึกษาเพื่อสรางเครือขายแนะแนวประชาสัมพันธใน
ระดับมัธยมศึกษาและสายอาชีพ
โครงการพัฒนาผูบริหารและปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคลากรดานงานประชาสัมพันธของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสูนักประชาสัมพันธมืออาชีพทามกลางการ
เปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน
กองคลัง
โครงการการวางแผนและบริหารโครงการ
โครงการพัฒนาระบบการคลังและงบประมาณเพื่อรองรับระบบบัญชี3 มิติ
กองบริหารงานบุคคล
โครงการฝกอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิชาการ"เทคนิคการเขียนผลงาน
วิชาการ"
โครงการอบรมพัฒนาอาจารย และบุคลากรทางการศึกษาเรื่อง"เทคนิคการทําผลงานของ
ขาราชการสายสนับสนุน"
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผูบริหารของมหาวิทยาลัย"
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของอาจารยและบุคลากรทางการ
ศึกษา
โครงการติดตามประเมินผลการกําหนดสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
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ระยะเวลาการจัด
27-28 ก.ค.54
12-14 ก.ค.54
22,25 ส.ค.54
11-31 ส.ค.54
22,25 ส.ค.54
18 ส.ค.54

28-30 ก.ค.54
19-21 ส.ค.54
20-21 ส.ค.54
28-29 พ.ค.54
2 ก.ย.54
2-3 ธ.ค.53
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หนวยงาน/โครงการ
โครงการพัฒนาบุคลากรหนวยงานสนับสนุน
โครงการอบรมสัมมนา เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานบนฐานสมรรถนะของบุคลากร
มหาวิทยาลัย
กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยและการปองกันอัคคีภัยอาคาร
สถานที่และทรัพยสินในสถานที่ราชการ
กองนโยบายและแผน
โครงการประชุมสัมมนาจัดทําคําเสนองบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ.2555

ระยะเวลาการจัด
4-6 พ.ค.54
15-16 ก.พ.54

30 พ.ค.54

24 พ.ย.53
24 มิ.ย.54
โครงการประชุมสัมมนาและการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานและบริหารงบประมาณพ.ศ. 28 ก.พ.54,1 ก.ค.54,11
2554
ก.ค.54,2 ส.ค.54,6 ก.ย.54
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเสริมสรางศักยภาพใน 20 ก.ค.54
การปฏิบัติงานดานตางประเทศ
กองพัฒนานักศึกษา
โครงการอบรมผูนํานักศึกษา(สโมสรและองคการ)
29-31มี.ค.54
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายแกนนําดานการปองกันโรคเอดสและสารเสพติด
27-28 ก.ค.54
โครงการคุณธรรมนําชีวิต
24 ก.ค.54
โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการพัฒนาชมรม
20 ส.ค.54
โครงการปรับแนวคิดชีวิตเปลี่ยน
17 ส.ค.54
โครงการกีฬาบุคลากรสํานักงานการอุดมศึกษา
1-8 พ.ค.54
โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนางานดานกิจการนักศึกษา
25 เม.ย.54
โครงการสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษา
16 ส.ค.54
โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรรณภูมิ รุนป
ก.ค. - ก.ย.54
การศึกษา 2552
คณะคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
โครงการพัฒนาบุคลากร
23-25 มี.ค.54
โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับเตรียมความพรอมบุคลากรกาวสูการเปนสถาบันที่
6 ส.ค.-5 ก.ย. 54
ยอมรับในระดับนานาชาติ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรม 29 เม.ย. - 1 พ.ค.54
โครงการสงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรและสงเสริมจริยธรรมนักศึกษาดีเดน
24 ส.ค.54
โครงการวิจัยทางการเกษตรเพื่อการเผยแพรในระดับนานาชาติ
31 ส.ค.54
โครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาเทคโนโลยีการเกษตร
28 - 30 มิ.ย.54, 12 -14
ก.ค.54
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หนวยงาน/โครงการ

ระยะเวลาการจัด

โครงการถายทอดนวัตกรรมใหมสําหรับศิษยเกาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม 9 ก.ค.54,
เกษตร
10 ก.ค.54 ,
11 ก.ค.54 ,
7 ก.ย.54
โครงการเสนทางสูอาชีพ
12 ม.ค.54 , 12 ม.ค.54 ,19
ม.ค.54 , 26 ม.ค.54 , 26
ม.ค.54
โครงการภาษาพาเพลิน
5 ก.พ.54 , 13 ก.ค.54
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการพัฒนาบุคลากร
27-29 เมย.54
โครงการทบทวนเกณฑและดัชนีตัวบงชี้จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
24-25 พ.ค. 54
หนวยงานประจําป 2554
โครงการพัฒนาศักยภาพองคความรูดานการตลาดใหแกคณาจารยและนักศึกษาสาขาวิชา
1ธ.ค.53-28ก.พ.54
การตลาด
,28-29 พ.ค. 54,
6-7 ส.ค.
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยในสาขาวิชาการบัญชีในดานองคความรูทางวิชาการ
16-17 มี.ค.54
ประสบการณและการพัฒนาตนเอง
โครงการอบรมสัมมนนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
23-24 มิ.ย. 54
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โครงการพัฒนาบุคลากร
27-29 เม.ย.54
โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
18-19 พ.ค.54
โครงการประชุมสัมมนาเรื่องเทอรโมอิเล็กทริกและนาโนเทคโนโลยี
20-21 ก.ค.54
โครงการพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษของบุคลากรเพื่อความเปนเลิศสูสากล
3 ส.ค.54
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
โครงการกาวสูวิศวกรมืออาชีพ
27 ก.ค.54
โครงการสัมมนาวิชาการสถาปนิกกับการสอบเทียบวิทยฐานะโดยสภาสถาปนิก
15 ส.ค.54
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 4 10-12 พ.ค.54
โครงการ Visiting Professor
ธ.ค.54,
14 ก.พ. 54,
10 ส.ค.54
โครงการสงเสริมการอบรมสัมมนาวิชาการนานาชาติเพื่อการประยุกตใชเทคโนโลยีในการ
23-27 พ.ค.54
พัฒนาการใชพลังงานทดแทนและ/หรือพัฒนาสิ่งแวดลอม
โครงการเชิญผูเชี่ยวชาญตางประเทศเพื่อพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและพัฒนาบุคลากรสู 1-30 พ.ย. 53
ความเปนสากล
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับประกอบอาชีพ (English Camp) 20 ก.ค.54
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หนวยงาน/โครงการ
คณะศิลปศาสตร
โครงการพัฒนาบุคลากร 2554
โครงการวันประกาศเกียรติคุณ ประจําป 2554
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรเรื่องการบริหารมาตรฐาน
หลักสูตรรายวิชา
โครงการสงเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรคณะศิลปศาสตร
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาทักษะการสอนและการสื่อการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา
สํานักคุณภาพการศึกษา
โครงการประชุมทบทวนระบบและกลไกลประกันคุณภาพของมทร.สุวรรณภูมิ

ระยะเวลาการจัด
27-29 เม.ย.54
26 เม.ย.54
16 ส.ค.54

ครั้งที่1 21 ม.ค.54
ครั้งที่2 13-14 ก.ย.54
โครงการประชุมตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะประจําปการศึกษา 2553
28 มี.ค.54
27 มิ.ย.54
4-9 ก.ค.54
โครงการประชุมตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยประจําปการศึกษา 2553 29-31 ส.ค.54
โครงการประชุมตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส ประจําป 2554
16,21-24 ก.พ.54
โครงการประชุมตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชาและหนวยงานเทียบเทา
15,20-24 มิ.ย.54
ประจําปการศึกษา 2553
6 ก.ค.54
โครงการสรุปผลการประเมินและการจัดทําแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
14 ก.ย.54
โครงการประชุมสัมมนาการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 21 เม.ย.54
งบประมาณพ.ศ.2554
15 มิ.ย.54
28 มิ.ย.54
19 ส.ค.54
26 ส.ค.54
15,17-18 ส.ค.54
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเขียนรายวิชาและประเมินผลรายวิชาตามกรอบ
17-20 ม.ค. 54
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา TQF"
26 ม.ค. 54
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาในระดับอุดมศึกษาโดย 19-22 ส.ค.54
ใชงานวิจัยทางการศึกษา"
23 ส.ค.54
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเนนผูเรียนเปนสําคัญทางดานการเสริมสรางประสิทธิภาพ
24 ส.ค.54
และความสําเร็จในการเรียนอยางมีความสุข
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สวนนํา
หนวยงาน/โครงการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอนุกรรมการวิจัยเพื่อประเมินผลงานวิจัย
โครงการวิเคราะหสังเคราะหงานวิจัยเพื่อจัดทํารายงานวิจัยสูสาธารณชน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการวิจัยและแผนงานวิจัย
โครงการสืบคนทรัพยสินทางปญญาเพื่อพัฒนาเปนงานวิจัยตอยอด
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ระยะเวลาการจัด
28-29 มี.ค.54
9 ส.ค.54
22-23 ส.ค.54
31 ส.ค.54
11-12 ก.ค.54
17 ส.ค.54
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องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
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 หรือ 7 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ขอ
มีการ
ดําเนินการ

ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1

มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมี
สวนรวมของบุคลากรในสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
โดยเปน แผนที่เ ชื่อมโยงกับ ปรัช ญาหรือปณิธานและพระราชบัญ ญั ติส ถาบั น
ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 - 2554)
มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน

2
3

4

5
6
7
8

มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ
ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของ
แต ล ะตั ว บง ชี้ เพื่ อ วัด ความสํ าเร็ จ ของการดํา เนิ นงานตามแผนกลยุ ท ธ แ ละ
แผนปฏิบัติการประจําป
มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ
มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป
อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ
1 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบัน
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 8 ขอ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 8 ขอ
เปาหมายของปนี้ : 8 ขอ
เปาหมายปตอไป : 8 ขอ

เกณฑประเมิน : 5
เกณฑประเมิน : 5
ผลการดําเนินงาน
เกณฑประเมิน : 5
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คะแนน
คะแนน
 บรรลุเปาหมาย
คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิท ยาลัย โดยผูบ ริห ารระดับ สูง และผูที่เ กี่ยวขอ ง รวมกันกํา หนดและแสดงความคิดเห็ น
แผนกลยุท ธของมหาวิทยาลัยในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อกําหนดวิสัยทัศนและแผน กลยุทธของ
มหาวิทยาลัย (1.1-1.1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนพัฒนาระยะที่ 10 พ.ศ.2550-2554 (1.11.2) และมีการปรับปรุงเปนแผนพัฒนาระยะที่ 5 พ.ศ.2550-2554 (ฉบับปรับปรุงเมื่อ ตุลาคม 2551) ซึ่งได
กําหนดปณิธานการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คือ “คนดี มีความรู รักสูงาน” ใน
หนาบทนํา (1.1-1.3) และไดมีการจัดทําประชาพิจารณเพื่อใหบุคลากรแสดงความคิดเห็น (1.1-1.4)
2. มหาวิทยาลัย มีการถายทอดแผนกลยุทธในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ระยะ 5 ป พ.ศ.2550-2554 (ฉบับปรับปรุงเมื่อตุลาคม 2551) (1.1-1.2) และแผนกลยุทธในแผนปฏิบัติราชการ
4 ป พ.ศ.2552-2555 ที่ผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2552 วันที่ 30 เมษายน 2552 (1.12.1) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ผาน
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2553 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2553 (1.1-2.2) ไปสู
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ไดรับทราบ บน http://plan.rmutsb.ac.th (1.1-2.3)
3. มหาวิ ท ยาลั ย แต ง ตั้ ง คณะกรรมการกํ า หนดและจั ด ทํ า วิ สั ย ทั ศ น แ ละแผนกลยุ ท ธ ต ามคํ า สั่ ง
มหาวิทยาลัยฯ ที่ 795/2552 (1.1-3.1) เพื่อทําการทบทวนแผนกลยุทธในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป พ.ศ.2550-2554 (1.1-1.3) โดยนําผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.
2552 – 2553 เพื่อนํามาวิเคราะหจัดทําในปงบประมาณ พ.ศ.2554 (1.1-3.2) พรอมทั้งนําแผนกลยุทธใน
แผนพัฒ นามหาวิทยาลัยฯ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2552-2555 มาแปลงเปนแผนปฏิบัติร าชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 (1.1- 2.2)
4. มหาวิทยาลัยไดกําหนดตัวชี้วัด (KPI) คาเปาหมาย (target) เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
ไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2552-2555 (หนาที่ 2)(1.1-2.1) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2554 (หนาที่ 4) (1.1- 2.2)
5. มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการทั้ง 4 พันธกิจ ในแบบจัดทําแผน/รายงานผลการ
ปฏิบัติงานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 กระทรวงศึกษาธิการ (1.1-5.1) และมีการมอบหมายหนาที่ใหกับ
ผูรับผิดชอบไวในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ.2554 (1.1-5.2)
6. มหาวิท ยาลัยแตงตั้ง คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานและเรงรัดติดตามการใชจายเงิน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 (1.1-6.1) มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
งานทั้ง 4 พันธกิจ รายงานตอสํานักงบประมาณ (1.1-6.2) และสรุปรายงานผลการดําเนินงานเปนรายไตรมาส
เสนอตอผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ (1.1-6.3) พรอมทั้งไดมีการประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจายเงิน
งบประมาณและหนวยงานที่ไดรับจัดสรรงบประมาณเขาชี้แจงผลการดําเนินงาน เพื่อติดตามความกาวหนาในการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนดไว (1.1- 6.4)
7. มหาวิท ยาลัยมี ก ารประเมินผลการดําเนินงานตามพันธกิจ , ตัวบง ชี้ และตัวชี้วัดที่กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 (1.1-7.1) และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใน
การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2554 (1.1-7.2)
8. มหาวิท ยาลัยมีก ารนําผลการพิ จ ารณา ขอคิด เห็นและขอเสนอแนะของสภามหาวิท ยาลัยไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป โดยการเปรียบเทียบแผน-ผล การดําเนินงานในปงบประมาณ
พ.ศ.2552 ,2553,2554 เพื่อนําไปปรับปรุงในป 2555 (1.1- 8.1)
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
1.1-1.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยฯ
1.1-1.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนพัฒนาระยะที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)
1.1-1.3 แผนพัฒนาระยะที่ 5 พ.ศ.2550-2554(ฉบับปรับปรุงเมื่อ ตุลาคม 2551)
1.1-1.4 การทําประชาพิจารณวิสัยทัศน มทรส.
1.1-2.1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2552-2555
1.1-2.2 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
1.1-2.3 การถายทอดแผนกลยุทธบน web กองนโยบายและแผน
1.1-3.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดและจัดทําวิสัยทัศนและแผนกลยุทธฯ
1.1-3.2 สรุปผลการดําเนินงานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552-2553 เพื่อจัดทํา 2554
1.1-5.1 แบบจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานฯ พ.ศ.2554
1.1-5.2 คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ.2554
1.1-6.1 คําสั่ง มทรส.ที่1047/2553 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามฯ พ.ศ.2554
1.1-6.2 ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานฯ เสนอสํานักงบประมาณ ไตรมาส 1,2,3,4
1.1-6.3 รายงานผลการดําเนินงานฯ ไตรมาส 1,2,3,4 เสนอผูบริหาร
1.1-6.4 การประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามฯ พ.ศ.2554
1.1-7.1 รายงานการประเมินผลการดําเนินงานฯ พ.ศ.2554
1.1-7.2 มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2554
1.1-8.1 เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 2552 , 2553 และ 2554
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องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
เกณฑการประเมิน สกอ. เฉพาะสถาบันกลุม ค1 ค2 และ ง
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป ตามเกณฑทั่วไป
ตามเกณฑทั่วไป

ระดับ
1
2
3

4

คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
4 ขอ หรือ 5 ขอ ครบ 5 ขอตามเกณฑ
ตามเกณฑทั่วไป ทั่วไป และครบถวนตาม
เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุม

เกณฑมาตรฐาน
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติ
ที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม
“ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมี
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางที่กําหนด
ในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภา
หรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตร
ปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
กอนปการศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2548)
มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2
และข อ 3 ข า งต นตลอดเวลาที่ จั ดการศึ ก ษา และมี ก ารประเมิ นหลั ก สู ต ร
ทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณี
หลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตอง
ควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก
และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละปทุกหลักสูตร
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ระดับ
5

6

มีการ
ดําเนินการ
มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2

และข อ 3 ข า งต น ตลอดเวลาที่ จั ด การศึ ก ษา และมี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร
เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม :

มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลัก สูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนที่เ กี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกวารอยละ 30 ของจํานวน
หลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ค2)
เกณฑมาตรฐาน

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : เกณฑทั่วไป 5 ขอ เกณฑเฉพาะกลุม 1 ขอ เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : เกณฑทั่วไป 5 ขอ เกณฑเฉพาะกลุม 1 ขอ เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
เปาหมายของปนี้ : เกณฑทั่วไป 5 ขอ เกณฑเฉพาะกลุม 1 ขอ
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป : เกณฑทั่วไป 5 ขอ เกณฑเฉพาะกลุม 1 ขอ
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีระบบและกลไกในการเปดหลักสูตรใหมและปรั บปรุง
หลักสูตรไวอยางชัดเจนตามแนวปฏิบัติที่กําหนดโดยสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีการดําเนินการ
ดังนี้
1.1 มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมกํากับการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ตามคําสั่ง
ที่ 294/2555 เพื่อทําหนาที่วางระบบและกลไกการเปดหลักสูตรการปรับปรุง หลัก สูตร การกํากับ ติดตาม
พิจารณาผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร (2.1–1.1) โดยคณะกรรมการดังกลาวมีการประชุม
เพื่อกํากับการพัฒนาและบริหารหลักสูตรทุกวันพุธสัปดาหที่สองของเดือน พรอมเผยแพรรายงานประชุมบน
เว็บไซตของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (www.register.ac.th/TH/) มีการจัดโครงการ “การเขียน
รายวิชาและประเมินผลรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา TQF” (2.1–1.2)
1.2 มหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน (Standard Operation Procedure: SOP)
การจัดทําหลักสูตรใหม (2.1–1.3) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure: SOP)
การ
ปรับปรุงหลักสูตร (2.1–1.4) ซึ่งคณะกรรมการที่รวมพิจารณาประกอบดวยคณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย และนํา
ผลการพิจารณาขั้นตอนการปฏิบัติงานดัง กลาวเผยแพรบ นเว็บ ไซตของสํานักสงเสริมวิชาการและ งาน
ทะเบียน (www.register.ac.th/TH/)
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1.3 มหาวิทยาลัยจัดทําคูมือการจัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2552 (Thai Qualifications Framework for Higher Education) ซึ่ ง ประกอบด ว ยประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแหง ชาติ พ.ศ. 2552
(2.1–1.5) เพื่ อ ใชเ ป น แนวปฏิ บั ติใ นการดํ า เนิน งานดา นหลั ก สู ต ร พร อ มเผยแพรคู มื อ ดั ง กล า วเผยแพร
บนเว็บไซตของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (www.register.ac.th/TH/)
1.4 การใชหลักสูตรใหม และการใชหลักสูตรปรับปรุง ในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
ดําเนินการตามที่กําหนดไวใน Standard Operation Procedure และเปนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 มาตรา 17(5) และเปนไปตามที่สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษากํ า หนด ในรายงานการประชุ ม สภาวิ ช าการครั้ ง ที่ 5/2555
วาระที่ 1.1.2 (2.1–1.6)
2. มีร ะบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับการพัฒนาและบริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณาขั้นตอน
การปฏิบัติง าน (Standard Operation Procedure: SOP) การปดหลัก สูตร (2.1–2.1) ซึ่ง คณะกรรมการ
ประกอบดวยคณบดีทุกคณะ/วิท ยาลัย และนําผลการพิจ ารณาขั้นตอนการปฏิบัติงานดัง กลาวเผยแพรบ น
เว็บไซตของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (www.register.ac.th/TH/) ทั้งนี้ตลอดปการศึกษา 2554
มหาวิทยาลัย ยังไมมีการดําเนินการปดหลักสูตร
3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง
ตองมีก ารประเมินผลตาม “ตัวบง ชี้ผ ลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิส าขาหรือสาขาวิชา
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตอง
ไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือ
หลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา
2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 )
ทุกหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาในปการศึกษา 2554 เปนหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมได
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับ อุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2552 จึงยึดตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 มีจํานวนทั้งสิ้น 29 หลักสูตร ประกอบดวยหลักสูตรระดับ
ป ริ ญ ญ า ต รี จํ า น ว น 2 8 ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า โ ท จํ า น ว น 1 ห ลั ก สู ต ร ( 2 . 1 –3.1)
(http://www.register.rmutsb.ac.th/TH/documents/54/Course_Plan54_1.pdf) ซึ่งทุกหลักสูตรที่เปด
สอนผานการพิจ ารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลัก สูตรจากสํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(2.2–3.2) อีกทั้งระหวางปการศึกษา 2554 ทั้ง 6 คณะ และ 1 วิทยาลัย มีก ารปรับปรุงหลักสูตรและจัดทํา
หลัก สู ตรใหม ที่ดํ าเนิน การตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ร ะดั บ อุดมศึก ษาแหง ชาติ พ.ศ. 2552 จํานวน 36
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หลัก สูตรซึ่ง คาดวาจะใชในการจัดการเรียนการสอนในปก ารศึกษา 2555 (2.1–3.3) หลัก สูตรที่เ ปดสอน
เปนไปตามเกณฑที่สํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษากําหนด ผานการอนุมัติของสภามหาวิท ยาลัย
ผา นการพิ จ ารณารั บ ทราบการใหค วามเห็น ชอบหลัก สู ตรจากคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (2.1–3.4)
มีการรายงานผลการรับรองหลักสูตรในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2555 วาระที่ 1.2.3 (2.1–3.5)
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตอง
ควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80
ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละปทุกหลักสูตร
4.1 มหาวิทยาลัยมีการแตง ตั้ง คณะกรรมการสภาวิชาการ (2.1–4.1) รับผิดชอบ ควบคุม ใหมีก าร
ดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ตลอดเวลาที่มีการจัดการศึกษาโดยจัดใหมีการประชุม
คณะกรรมการทุกวันพุธสัปดาหที่ 2 ของเดือน โดยมีการเผยแพรร ายงานการประชุมบนเว็บ ไซตของสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (http://www.register.rmutsb.ac.th/TH/download.php?link=03)
4.2 ทุกรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 1 ขอมูล ทั่วไป ถึง ขอ 9 ที่ม หาวิทยาลัย มีก าร
ปรับปรุงหลักสูตรและจัดทําหลักสูตรใหมที่ ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2552 จํานวน 36 หลักสูตรซึ่งคาดวาจะใชในการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2555 มีอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอยางนอย 2 คน (2.1–4.2)
ทํา
หนาที่รับผิดชอบควบคุมกํากับ และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่กําหนด
4.3 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รวบรวมรายงานขอมูลผลการดําเนินงานหลักสูตรระดับ
ปริ ญ ญาตรี (สมอ.07–02) และรวบรวมรายงานข อ มู ล ผลการดํ า เนิ น งานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาโท
(สมอ.07–04) ที่ไดรับจากคณะ/วิทยาลัย เสนออธิการบดีเพื่อลงนามในหนังสือรายงานขอมูลการดําเนินงาน
หลักสูตร ประจําภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2554 สงมอบสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (2.1–4.3)
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 กรณีหลักสูตรที่
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับ อุดมศึก ษาแหง ชาติ จะตองควบคุ ม กํากับ ใหก ารดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร
5.1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับการพัฒนาและบริห ารหลักสูตร และกรรมการสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อทําหนาที่ควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1
ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรโดยมีการประชุมเพื่อ
ติดตามกํา กับ ให ดํา เนิน งานตามตัว บง ชี้ทุก วัน พุธ สัป ดาหที่ ส องของเดือ นพรอ มเผยแพร ร ายงานประชุ ม
บนเว็ บ ไซต ข องสํ า นั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น (www.register.ac.th/TH/) อี ก ทั้ ง มี อ าจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบถวนทุกหลักสูตร (2.1–5.1)
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5.2 มีอาจารยประจําหลักสูตรทุกคณะ/วิทยาลัย ทุกสาขาวิชา (2.1–5.2) คณะกรรมการประจําหลักสูตร
คณะกรรมการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการ
ไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา มีผลการประเมินหลักสูตร (2.1–5.3)
และมีการพัฒ นาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ซึ่งในปการศึกษา 2554 มีการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (2.1–5.4)
อุตสาหกรรมศาสตร มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรควบคุมกํากับทุกหลักสูตร ใหมีการดําเนินการไดครบถวน
ทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 โดยมีการควบคุมดูแลการบริหารหลักสูตรและพิจารณาแผนการเรียนตลอดเวลา
ที่จัดการศึกษา และการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4
เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม :
6. มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพของหลักสูตร มากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
6.1 มหาวิทยาลัย มีความรวมมือกับบริษัท BDI Group ซึ่งเปนบริษัทของชาวไตหวัน ผลิตอะไหล
เกี่ยวกับจักรยายยนตและรถยนตใหกับ HONDA TOYOTA และบริษัท อุตสาหกรรมยานยนตทั้ง ในและ
ตางประเทศ โดยมีแนวทางการสรางความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในดาน การสงนักศึกษาเขาโครงการสหกิจ
ศึกษา การสงคณาจารยไปฝงตัวและฝกอบรมในสถานประกอบการ การทําวิจัยรวมกันในสาขาแมพิมพและการ
ผลิตชิ้นสวนยานยนต ในรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 1/2555 วาระ1.1.1 (2.1–6.1)
6.2 ในการพัฒ นาหลัก สูตรทุก หลัก สู ตรที่ใชจั ดการเรียนการสอน ตอ งผานกระบวนการวิพากษ
หลักสูตร ซึ่งในทุกหลักสูตรไดรับความรวมมือจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่เกี่ยวของกับวิชาชีพในหลักสูตรนั้นๆ
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มารวมเปนกรรมการวิพากษหลักสูตร (2.1–6.2)
6.3 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมีหลักสูตรวิชาชีพ 1 หลักสูตร คือหลักสูตรสาชา
วิชาการบัญ ชี โดยคณะการดําเนินการจัดทําและดําเนินการบันทึกขอตกลงความรวมมือกับ กรมสรรพากร
(2.1–6.3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรูภาษีอากรกอนเขาสูระบบธุรกิจ
ใหกับนิสิต นักศึกษาในสถาบันการศึกคณะไดรวมกับภาครัฐและภาคเอกชน”
6.4 คณะศิล ปศาสตร มี ก ารทําบันทึก ความเขาใจ ระหวางมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคล
สุวรรณภูมิ กับ โรงแรมกรุงศรีริเวอร (2.1–6.4) ดําเนินโครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนดาน
วิชาชีพสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
6.5 วิ ท ยาลัย การจัด การ มี ก ารสรา งความรวมมือ ทางวิช าการระหวางมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
2.1–1.1
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่ 294/ 2555 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมกํากับ
การพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2.1–1.2
สรุปผลการประเมินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายวิชาและประเมินผลรายวิชา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา TQF”
2.1–1.3
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน ( Standard Operation Procedure) การจัดทําหลักสูตรใหม
2.1–1.4
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน ( Standard Operation Procedure) การปรับปรุงหลักสูตร
2.1–1.5
แนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai
Qualifications Framework For Higher Education) (TQF : HEd)
2.1–1.6
รายงานการประชุม สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5/2555
วาระที่ 1.1.2
2.1–2.1
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน ( Standard Operation Procedure) การปดหลักสูตร
2.1–3.1
หลักสูตรประจําปการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จําแนกตาม
คณะและระดับการศึกษา
2.1–3.2
หนังสือที่ ศธ 0506(2)/8139 วันที่ 11 มิถุนายน 2551 การพิจารณารับทราบหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรณภูมิ
2.1–3.3
สรุปขอมูลหลักสูตรที่เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
2.1–3.4
หนังสือ ที่ ศธ 0506(2)/8047 วันที่ 28 พฤษภาคม 2555 เรื่อง การพิจาณารับทราบการให
ความเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2.1–3.5
รายงานการประชุม สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2555
วันพุธที่ 18 เมษายน 2555 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมราชมงคล อาคารราชมงคล 36
ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี
2.1–4.1
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 578 / 2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
สภาวิชาการ
2.1–4.2
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
2.1–4.3
หนังสือที่ ศธ 0585.17/232 และที่ ศธ 0585.17/1641 เรื่องขอใหลงนามแบบรายงานขอมูล
การดําเนินงานหลักสูตร ประจําภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปการศึกษา 2554 ตามลําดับ
2.1–5.1
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 )
2.1–5.2
อาจารยประจําหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)
2.1–5.3
การประเมินหลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจําปการศึกษา
2554
2.1–5.4
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร คณะศิลปศาสตร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 )
2.1–6.1
รายงานการประชุม สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2555
2.1–6.2
ขอมูลการวิพากษหลักสูตร
2.1–6.3
บันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรูภ าษี
อากรกอนเขาสูระบบธุรกิจ ใหกับนิสิต นักศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน”
2.1–6.4
บันทึกความเขาใจระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกับโรงแรมกรุงศรีริเวอร
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ตัวบงชี้ที่ 2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เกณฑการประเมิน สกอ. (เลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทาง โดย คณะไมจําเปนตองเลือกแนวทาง
เดียวกันกับมหาวิทยาลัย)
แนวทางที่ 1 คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
= จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก x 100
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได
=
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
x5
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
แนวทางที่ 2 คาการเพิ่มขึ้นของคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่
ผานมา
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณคาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
= รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปทปี่ ระเมิน – รอยละของอาจารยประจําที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปกอนหนาปที่ประเมิน
2. แปลงคาการเพิ่มขึ้นของรอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได
= คาการเพิ่มขึ้นของคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผาน
มา x 5
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
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ตาราง จํานวนอาจารยประจํา คุณวุฒิ

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาตอ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาตรี
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิป ริญญาโทหรือ
เทียบเทา
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา
รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก
แนวทางที่ 1
คารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก 6.75

(1)
ป 2554
(ปจจุบัน)
562.5

(2)
ป 2553
(ปกอน)
573.5

(3) = (1) – (2)
(กรณีเลือก
แนวทางที่ 2)
-11

80.5
444

89.5
455.5

-9
-11.5

38

28.5

9.5

6.75

4.97

1.78

38 x 100 = 6.75
562.5

แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได 1.125
6.75 x 5 = 1.125
30

แนวทางที่ 2
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 1.78
6.75 – 4.97 = 1.78

แปลงคาการเพิ่มขึ้นของรอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได 1.48
1.78 x 5 = 1.48
6

ผลการประเมินตนเองปที่แลว: รอยละ 1.11
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้: รอยละ 1.78
เปาหมายของปนี้ : รอยละ 21.5
เปาหมายปตอไป : รอยละ 21.5

เกณฑประเมิน : 0.93 คะแนน
เกณฑประเมิน : 1.48 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 3.58 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 2.2 ตามแนวทางที่ 2 คือ มีคาการเพิ่มขึ้นของอาจารย
ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเทากับรอยละ 1.78 คิดเปน 1.48 คะแนน
โดยมีกิจกรรมการดําเนินงานดังนี้
1. มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2554 โดยมีการศึกษาทิศทางให
สอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ป พรอมกับพิจารณาผลการดําเนินงานในการพัฒนาบุคลากรตามแผน
ป 2553 มาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ 2554 เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนา
นโยบายงานบุคลากรพิจารณา โดยใหนโยบายการพัฒนาบุคลากรปงบประมาณ 2554 ดังนี้
1.1 การกําหนดอัตรากําลังที่เพิ่มใหมทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน
1.2 การกําหนดแผนการเพิ่มสัดสวนคุณวุฒิใหสูงขึ้น
1.3 พิจารณาการจัดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกประเภท และทุกระดับ
ใหตรงกับสมรรถนะที่มหาวิทยาลัยตองการ
2. มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการพัฒ นาบุคลากรดานศึก ษาตอ และคณะกรรมการทุนการศึก ษา
ฝกอบรมฯ เพื่อทําหนาที่กํากับติดตามและประเมินผลสําเร็จใหเปนไปตามแผนฯ
3. มหาวิทยาลัยสํารวจขอมูลความตองการผูประสงคจะศึกษาตอ ประจําป 2554 เพื่อกําหนดทิศทาง
ในการจัดทําแผนพัฒนาดานศึกษาตอ และการสนับสนุนทุนการศึกษา
4. มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหบุคลากรไปศึกษาตอระดับปริญญาเอก โดยสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพ
ที่สามารถไปศึกษาตอระดับปริญญาเอก และสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนศึกษาตอระดับปริญญาโท และ
ขอทุนสนับสนุนการศึกษาตอทั้งภายใน และภายนอกประเทศจากมหาวิทยาลัย
5. มหาวิท ยาลั ยสนับ สนุนทุนการศึก ษาในสาขาวิชาที่ตรงกับ ยุท ธศาสตรห รือความตองการของ
หนวยงาน การหาแหลงทุนจากหนวยงานภายนอก
จุดแข็ง :
1. มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒ นาบุคลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2551 – 2555) และแผนพัฒ นาบุคลากร
ประจําป
2. มหาวิทยาลัยมีแนวทาง และนโยบายการพัฒนาคณาจารยที่ชัดเจน
3. มหาวิท ยาลัยมีก ารแต ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาบุคลากรดา นศึก ษาตอ และคณะกรรมการ
ทุนการศึกษา ฝกอบรมฯ เพื่อทําหนาที่กํากับติดตามและประเมินผลสําเร็จใหเปนไปตามแผนฯ
4. สงเสริม ใหอาจารยศึกษาตอเพื่อใหสัดสวนอาจารยประจํามีคุณวุฒิปริญญาโท และปริญญาเอก
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานตามที่ สกอ. และมหาวิทยาลัยกําหนด
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แนวทางเสริมจุดแข็ง :
1. ผูบริหารทุกระดับใหความสําคัญและสนับสนุนการดําเนินงาน
2. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรไปศึกษาตอระดับปริญญาเอก โดยสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพที่
สามารถไปศึกษาตอระดับปริญญาเอก และสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนศึกษาตอระดับปริญญาโท และ
ขอทุนสนับสนุนการศึกษาตอทั้งภายใน และภายนอกประเทศจากมหาวิทยาลัย
จุดออน :
1. มหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาในดานการศึกษาตอสําหรับทุนการศึกษา
ตอเนื่อง ดังนั้นทุนการศึกษาสําหรับบุคลากรใหมจึงไมเพียงพอ
2. ไดรับการจัดสรรทุนจากแหลงทุนหนวยงานภายนอกยังมีนอย
แนวทางปรับปรุงจุดออน :
1. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาในดานการศึกษาตอสําหรับทุนการศึกษา
ตอเนื่องใหเพิ่มมากขึ้น
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
2.2-1.1
แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2551 – 2555)
2.2-2.1
แผนพัฒนาบุคลากร ประจําป 2554
2.2-3.1
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรดานศึกษาตอ
2.2-4.1
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษา ฝกอบรมฯ
2.2-5.1
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กําหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑในการพิจารณาจัดสรรทุนให
ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาตอภายในประเทศและตางประเทศ
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ตัวบงชี้ที่ 2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เกณฑการประเมิน สกอ. (เลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทาง โดย คณะไมจําเปนตองเลือกแนวทาง
เดียวกันกับมหาวิทยาลัย)
แนวทางที่ 1 คารอยละของอาจารยประจําทีด่ ํารงตําแหนงทางวิชาการ
(ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกัน)
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําทีด่ ํารงตําแหนงทางวิชาการ
รอยละของอาจารยประจําทีด่ ํารงตําแหนงทางวิชาการ
= จํานวนอาจารยประจําทีด่ ํารงตําแหนงทางวิชาการ x 100
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได
=
รอยละของอาจารยประจําทีด่ ํารงตําแหนงทางวิชาการ
x5
รอยละของอาจารยประจําทีด่ ํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
แนวทางที่ 2 คาการเพิ่มขึ้นของคารอยละของอาจารยประจําทีด่ ํารงตําแหนงทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปที่ผานมา (ตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน)
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณคาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําทีด่ ํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับ
ปที่ผานมา
= รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการในปที่ประเมิน – รอยละของอาจารย
ประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการในปกอนหนาปที่ประเมิน
2. แปลงคาการเพิ่มขึ้นของรอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได
= คาการเพิ่มขึ้นของคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปที่
ผานมา x 5
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําทีด่ ํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปที่ผาน
มาที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
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ตาราง จํานวนอาจารยประจํา ตําแหนงทางวิชาการ
(1)
ป2554
(ปจจุบัน)
562.5

(2)
ป 2553
(ปกอน)
573.5

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาตอ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด ที่มีตําแหนงอาจารย
405.5
418
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด ที่มีตําแหนงผูชวย
140
141
ศาสตราจารย
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด ที่มีตําแหนงรอง
17
14.5
ศาสตราจารย
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด ที่มีตําแหนง
ศาสตราจารย
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงทาง
157
155.5
วิชาการ (ผศ. รศ. ศ.)
รอยละของอาจารยประจําทีด่ ํารงตําแหนงทาง
27.91
27.11
วิชาการ (ผศ. รศ. ศ.)
แนวทางที่ 1
คารอยละของอาจารยประจําทีด่ ํารงตําแหนงทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.) 27.91
157 x100 = 27.91

(3) = (1) – (2)
(กรณีเลือก
แนวทางที่ 2)
-11
-12.5
-1
2.5
1.5
0.80

562.5

แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได 2.32
27.91 x 5 = 2.32
60

แนวทางที่ 2
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 0.80
27.91 – 27.11 = 0.80

แปลงคาการเพิ่มขึ้นของรอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได 0.33
0.80 x 5 = 0.33
12
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ผลการประเมินตนเองปที่แลว: รอยละ 27.11
ผลการประเมินตนเองครั้งนี:้ รอยละ 27.91
เปาหมายของปนี้ : รอยละ 43
เปาหมายปตอไป : รอยละ 43

เกณฑประเมิน : 2.26 คะแนน
เกณฑประเมิน : 2.32 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 3.58 คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 2.3 ตามแนวทางที่ 1 คือ คารอยละของอาจารยประจํา
ที่ดํารงตําเหนงทางวิชาการเทากับรอยละ 27.91 คิดเปน 2.32 คะแนน
โดยมีกิจกรรมการดําเนินงานดังนี้
1. มหาวิ ท ยาลั ยมี แผนพั ฒ นาบุค ลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2551 – 2555) และดํา เนิ น การจัด ทํ า
แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2553 โดยมีการศึกษาทิ ศทางใหสอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากร
ระยะ 5 ป พรอมกับพิจารณาผลการดําเนินงานในการพัฒนาบุคลากรตามแผน ป 2553 มาประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ 2554 เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนานโยบายงานบุคลากร ทั้งนี้
คณะกรรมการฯ ไดใหนโยบายการพัฒนาบุคลากรปงบประมาณ 2554 ดังนี้
1.1 การกําหนดอัตรากําลังที่เพิ่มใหมทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน
1.2 การกําหนดแผนการเพิ่มสัดสวนคุณวุฒิใหสูงขึ้น
1.3 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. จัดสงบุคลกรเขารับการอบรมโครงการสงเสริมการตีพิมพผลงานทางวิชาการในวารสารระดับชาติ
และนานาชาติ เพื่อสนับสนุนการเขาสูต ําแหนงทางวิชาการของบุคลากร
6. มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการทําวิจัยสรางองคความรู และวิจัยถายทอดเทคโนโลยี
เพิ่มขึ้นและสนับสนุนใหนําเสนอผลงานและตีพิมพเพิ่มขึ้นเพื่อสรางความเปนเลิศในงานวิจัยดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีสามารถนําองคความรูในงานวิจัยมาบูรณาการในการเรียนการสอนและงานบริการวิชาการ
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จุดแข็ง :
1. มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒ นาบุคลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2551 – 2555) และแผนพัฒ นาบุคลากร
ประจําป
2. มหาวิทยาลัยมีแนวทาง และนโยบายการพัฒนาคณาจารยที่ชัดเจน
3. มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
แนวทางเสริมจุดแข็ง :
1. ผูบริหารทุกระดับใหความสําคัญและสนับสนุนการดําเนินงาน
2. มีแผนการพัฒนาบุคลากรเขาสูตําแหนงทางวิชาการในระดับสูงขึ้น ในอีก 5 ปขางหนา (พ.ศ. 2554
– 2558)
3. สนับสนุนใหบุค ลากรมีโอกาสกําหนดเสนทางชีวิตของตนเอง เชน การขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ โดยสนับ สนุนใหบุคลากรไปเพิ่มพูนความรูท างวิชาการ ความรูทางการเขียนผลงานทางวิชาการ
รวมทั้งสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพเพิ่มพูนความรูและความชํานาญ
การในสายอาชีพเพื่อสามารถกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้น
จุดออน :
1. บุคลากรสายวิชาการตองทํางานสนับสนุนวิชาการดวย สงผลใหไมสามารถพัฒนางานดานวิชาการ
และงานวิจัยไดอยางเต็มที่
2. บุคลากรสายวิชาการที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการยังมีจํานวนนอย
แนวทางปรับปรุงจุดออน :
1. สงเสริม และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหมีสัดสวนตําแหนงทางวิชาการอยูในระดับที่ไดมาตรฐาน
ตามที่ สกอ. และมหาวิทยาลัยกําหนด
2. สง เสริมใหอาจารยประจําเขารวมประชุมทางวิชาการ และนําเสนอผลงานทางวิชาการ โดยมี
แผนการพัฒนาบุคลากรเขาสูตําแหนงทางวิชาการในระดับสูงขึน้
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
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 เทคนิคการสอนและ
การวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห
ขอมูลเชิงประจักษ
มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผน
ที่กําหนด
มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ได
จากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา
ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุม
ใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน
มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

2
3
4

5
6
7

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 4 ขอ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 7 ขอ
เปาหมายของปนี้ : 7 ขอ
เปาหมายปตอไป : 7 ขอ

เกณฑประเมิน : 3
เกณฑประเมิน : 5
ผลการดําเนินงาน
เกณฑประเมิน : 5
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยดานวิชาการ และมีแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ โดยการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2551 – 2555) (2.4-1.1) และแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ 2554 (2.4-1.2)
อยางเปนระบบโดยคํานึงถึงโครงสรางองคกร วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาประสงค แผนงาน นโยบายใน
การพัฒนาบุคลากร และระบบการบริหารงานบุคคลที่มีการบริหารจัดการอิงสมรรถนะบนพื้นฐานของทักษะ
ความรู และความสามารถเพื่อใหเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีการนํา
ความตองการในการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานในสัง กัด คณะ วิท ยาลัย สถาบัน สํานัก มาจัดทําเปน
แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2554 โดยมีแนวทางดําเนินงานตามแผนโดยสรุปดังนี้
1.1 วางแผนอัตรากําลังเพื่อรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัย
1.2 การสรรหาบุคลากรเขาสูตําแหนงตามกรอบอัตรากําลังที่ไดรับอนุมัติ
1.3 กําหนดใหบุคลากรมีแผนพัฒนาตนเอง
1.4 จัดทําแผนดานการเพิ่ม คุณวุฒิอาจารยใหไดมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด ไดแก การสรรหา
บุคลากรในคุณวุฒิปริญญาเอก / ศึกษาตอ
1.5 จัดทําแผนดานการเพิ่มตําแหนงทางวิชาการ
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
โดยการนําแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ป มาทําแผนสูการปฏิบัติโดยจัดทําเปนแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป
งบประมาณ 2554 และมีการปฏิบัติตามแผนโดยการดําเนินกิจกรรมดังนี้
2.1 แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรดานศึกษาตอ(รายงานการประชุมคณะกรรมพัฒนา
บุคลากรดานศึกษาตอ) (2.4-2.1)
2.2 การอนุญ าตใหบุคลากรไปสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาตอ (มติที่ประชุม คณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรดานศึกษาตอ) (2.4-2.2)
2.3 การพิ จ ารณาให ทุ น การศึ ก ษาต อ แก บุค ลากร จํ า นวน 16 ทุน (รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการทุนการศึกษา ฝกอบรม และดูงาน) (2.4-2.3)
2.4 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ไปศึกษาดูงานจํานวน 12 ครั้ง จํานวน 102 ราย
(รายงานการอนุญาตใหบุคลากรไปฝกอบรมศึกษาดูงาน) (2.4-2.4)
2.5 บุคลากรสายวิชาการ ไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ/วิจัย จํานวน 8 ครั้ง จํานวน 11 ราย
(รายงานการอนุญาตใหบุคลากรไปนําเสนอผลงาน) (2.4-2.5)
3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.1 จัดโครงการตรวจสุขภาพประจําปจ ากสถานพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพประจําปใหกับ
บุคลากร (2.4-3.1)
3.2 จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อเปนสวัสดิการใหแกพนักงาน
มหาวิทยาลัย(2.4-3.2)
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3.3 มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่เปนธรรม โปรงใสโดยใชระบบ HRDrmutsb(2.4-3.3)
(2.4-3.4)
3.4 จัดทําองคความรู “เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพใหกับบุคลากร” (2.4-3.5)
3.5 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการเสนอผลงานเพื่อเสนอขอกําหนดตําแหนงให
สูงขึ้น(2.4-3.6)
3.6 สงเสริมใหบุคลากรสายสนับสนุนดํารงตําแหนงสูงขึ้น ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการ
กําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ.
2551(2.4-3.7)
3.7 มีการจัดสรรพื้นที่พักผอน หองออกกําลังกาย หองพยาบาล เพื่อใหบริการแกบุคลากร
3.8 มีการจัดกิจกรรมตามเทศกาลตางๆ เชนกิจกรรมงานปใหม วันสงกรานต เพื่อเสริมสรางขวัญ
กําลังใจแกบุคลากร
4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนา
มาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ โดย
การกําหนดหลักเกณฑและแบบฟอรมการรายงานผลการศึกษา ฝกอบรม ดูงาน (2.4-4.1)ซึ่งมีการระบุแนว
ทางการนําองคความรูมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
5. มหาวิทยาลัยมีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุม
ใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ (2.4-5.1)
5.1 ทบทวนจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยใหเหมาะสม
5.2 กําหนดระบบรับเรื่องรองทุกข ระดับคณะและมหาวิทยาลัย
5.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ
5.4 ดําเนินการสงเสริมและกํากับดูแลใหบุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย
5.5 เชิ ด ชูเ กี ย รติ ค ณาจารย แ ละบุ ค ลากรสายสนั บ สนุน ที่ ป ฏิบั ติ ห น า ที่ เ ป น ผูป ระพฤติ ต น
อยูในกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ
5.6 มีการใหความรูดานจรรยาบรรณ โดยการจัดโครงการอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพ
6. มีก ารประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริห ารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับ สนุน โดยการใหห นวยงานในสัง กัดจัดทําการทบทวนแผนพัฒ นาโดยการเปรียบเทียบอัตราการขอ
อัตรากําลัง และความตองการการพัฒนาบุคลากร และความกาวหนาของบุคลากร(2.4-6.1)
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน โดยการนําผลการพัฒ นาบุคลากรของหนวยงานในสังกัด และการทบทวนการขอ
อัตรากําลัง ความตองการการพัฒนาบุคลากร มาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรปงบประมาณ 2555 (2.4-7.1)

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554

หนา 106

บทที่ 2 สวนสําคัญ
จุดแข็ง :
1. มีคณะกรรมการใหคําปรึกษาและกลั่นกรองการจัดทําผลงานทางวิชาการ
2. 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)
3. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานบนฐานสมรรถนะ
แนวทางเสริมจุดแข็ง :
1. สนับสนุนทุนการศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงกับยุทธศาสตรหรือความตองการของหนวยงาน/การหา
แหลงทุนจากหนวยงานภายนอก
2. มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่เปนธรรมโปรงใส
จุดออน :
บุคลากรยังขาดความรู ทักษะ และสมรรถนะตามตําแหนงหนาที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
แนวทางปรับปรุงจุดออน :
สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรเขารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ และสมรรถนะตาม
ตําแหนงหนาที่ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
2.4-1.1
แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2551 – 2555)
2.4-1.2
แผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ 2554
2.4-1.3
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนานโยบายงานบุคลากร
2.4-1.4
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
2.4-2.1
รายงานการประชุมคณะกรรมพัฒนาบุคลากรดานศึกษาตอ
2.4-2.2
มติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรดานศึกษาตอ
2.4-2.3
รายงานการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา ฝกอบรม และดูงาน
2.4-2.4
รายงานการอนุญาตใหบุคลากรไปฝกอบรมศึกษาดูงาน
2.4-2.5
รายงานการอนุญาตใหบุคลากรไปนําเสนอผลงาน
2.4-2.6
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรดานศึกษาตอ
2.4-2.7
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2/2550 เรื่อง
หลักเกณฑ วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
2.4-2.8
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กําหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑในการพิจารณาจัดสรรทุนให
ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาตอภายในประเทศและตางประเทศ
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หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
2.4-2.9
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การวิเคราะหและประเมินคางานกําหนดระดับตําแหนง
ปฏิบัติการระดับตนที่มีประสบการณ ตําแหนงประเภทผูบริหาร ตําแหนงระดับชํานาญการ
ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
2.4-3.1
เอกสารการตรวจสุขภาพประจําป
2.4-3.2
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้ง
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2552
2.4-3.3
คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงานบนฐานสมรรถนะ
เผยแพรทางเว็บไซต http://www.hrd.rmutsb.ac.th
2.4-3.4
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบนฐานสมรรถนะ http://www.hrd.rmutsb.ac.th
2.4-3.5
เอกสารเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ เผยแพรทางเว็บไซต
2.4-3.6
ขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
2.4-3.7
ขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2551
2.4-3.8
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑการเลื่อน
คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
2.4-3.9
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2/2552 เรื่อง
คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม
พ.ศ. 2552
2.4-3.10 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของ
พนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2552
2.4-3.11 ขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการเขาพักอาศัยบานพักสวัสดิการ พ.ศ. 2553
2.4-4.1
หลักเกณฑและแบบฟอรมการรายงานผลการศึกษา ฝกอบรม ดูงาน
2.4-5.1
คูมือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย และคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรสายสนับสนุน
เผยแพรทางเว็บไซต http://personnel.rmutsb.ac.th/morals.html
2.4-5.2
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณของบุคลากรสายวิชาการ
2.4-5.3
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน
2.4-5.4
แบบรายงานการกระทําที่มีการฝาฝนจรรยาบรรณ
2.4-5.5
กลไกการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2.4-5.6
ขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยอาจารยดีเดน พ.ศ. 2552
2.4-5.7
ขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยบุคลากรสายสนับสนุนดีเดน พ.ศ. 2552
2.4-6.1
รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรปงบประมาณ 2554
2.4-7.1
แผนพัฒนาบุคลากรปงบประมาณ 2555
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ตัวบงชี้ที่ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู
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

มีการ
ดําเนินการ

ขอ

เกณฑมาตรฐาน

1

มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูง
กวา 8 FTES ตอเครื่อง
มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมี
การฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา
มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษาอยางนอยในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษาและ
จุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต
มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ อยางนอยในดานงานทะเบียน
นักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหาร และสนามกีฬา
มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อยางนอยในเรื่องประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตาง ๆ โดยเปนไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของ
มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 – 5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการดานกายภาพที่สนองความตองการของผูรับบริการ

2
3

4

5

6
7

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

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ












เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเครื่ องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8 FTES
ตอเครื่อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดจัดใหมีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับบริการนักศึกษา
จํานวนทั้งสิ้น 4,612 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ (2.5-1.1)
1. เครื่องคอมพิ วเตอรสํา หรับ บริก ารนัก ศึ ก ษา โดยมหาวิ ท ยาลั ยจัดสรรบริก ารไวที่อ าคาร
วิทยบริการและหองปฏิบัติการของคณะตางๆ จํานวน 2,230 เครื่อง
2. Notebook และ Mobile Device ของนั ก ศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ย นการใช บ ริ ก าร Wi-Fi
ของมหาวิทยาลัย จํานวน 2,382 เครื่อง
พรอมทั้งไดนําจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรทั้งหมดมาใชคํานวณเปรียบเทียบอัตราสวนคา FTES
ในภาพรวมจากทั้ง 7 คณะ เทากับ 10,326.55 ซึ่งไดผลลัพธเทากับ 1 : 2.24 (4,612/10,326.55) ทั้งนี้เพื่อให
ระบบการจัดการในการใหบริการเปนไปอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพตอการจัดการเรียนการสอน การศึกษา
คนควาดวยตนเอง ทําใหมีผลการดําเนินงานดานการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร
ใชในอัตราไมสูงกวา 8 FTES ตอเครื่อง ทําใหประสบผลสําเร็จตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว (2.5-1.2)
2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรม
การใชงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
เปนหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย ดําเนินงานตามพันธกิจ/ภารกิจดานการการจัดหา และ
ใหบริการทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ตอบสนองความตองการแกอาจารย บุคลากร นักศึกษา
ผูมีสวนไดสวนเสีย ชุมชนและสังคมโดยรวม โดยมีหองสมุด ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง และแหลงเรียนรูอื่นๆ
ประจําศูนยพื้นที่ทั้ง 4 แหง ไดแก ศูนยนนทบุรี ศูนยวาสุก รี ศูนยสุพรรณบุรี และศูนยหันตรา เพื่อจัดใหมี
บริการตางๆ จําแนกดังนี้
1. บริการหองสมุด
1.1 บริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งตีพิมพ ไดแก (2.5-2.1)
- หนังสือภาษาไทย
จํานวน 126,545 เลม
- หนังสือภาษาตางประเทศ
จํานวน 13,281 เลม
- นวนิยาย
จํานวน 5,150 เลม
- เรื่องสั้น
จํานวน 1,585 เลม
- วิทยานิพนธ/ปริญญานิพนธ/วิจัย จํานวน 2,603 เลม
- หนังสือพิมพ
จํานวน
49 ชือ่
- วารสาร/นิตยสารภาษาไทย
จํานวน
610 ชื่อ
- วารสารภาษาตางประเทศ
จํานวน
44 ชื่อ

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554

หนา 110

บทที่ 2 สวนสําคัญ
1.2 บริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อโสตทัศน (ไมตีพิมพ) ไดแก สื่อโสตทัศนประกอบ
หนังสือและสื่อโสตทัศนทั่วไป (CD CVD VEDIO) จํานวน 1,564 รายการ (2.5-2.2)
1.3 บริการยืม–คืน ทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ เชน หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ/สื่อโสตทัศน
ซึ่งบริการใหแกอาจารย นักศึกษา บุคลากร ผูมีสวนไดสวนเสีย ชุมชนและสังคมโดยรวม จากผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2554 มีผูเขาใชบริการหองสมุด จํานวน 242,991 คน และใชบริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ
จํานวน 51,180 ครั้ง (2.5-2.3)
1.4 บริก ารตอบคําถามและชวยการคนควา เปนบริการหนึ่งของหองสมุดที่ใหคําปรึกษา
คําแนะนําและชวยเหลือผูใชบริการเกี่ยวกับการสืบคนขอมูลเพื่อการศึกษา คนควา ทํารายงานและการวิจัย
(2.5-2.4)
นอกจากนี้ ไดจัดใหผูรับ บริก ารเขามามีสวนรวมในการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเขา
หองสมุด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดทรัพยากรที่ตรงกับความตองการของผูใชบริการ เชน แจกแบบแสดง
ความตองการหนังสือ/สื่อ เพื่อใหผูใชบริการเสนอรายชื่อหนังสือ/สื่อที่ตองการใชและมีไวบริการในหองสมุด
(2.5-2.5) พรอมทั้งจัดใหมีการประชุมเพื่อรวมกันพิจารณาคัดเลือกและดําเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุวา
ดวยการจัดซื้อ/จัดจางตอไป (2.5-2.6)
2. บริการแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดแหลงเรียนรูเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
และวิจัย และเปนแหลงสารสนเทศที่พรอมสําหรับการใหบริการนักศึกษา ดังนี้
2.1 บริการ Internet เปนบริการสืบคนขอมูลโดยผานระบบเครือขาย Internet เพื่อให
นักศึกษาสามารถคนหาขอมูล ไดจ ากแหลง ขอมูลอื่นๆ โดยผูใชสามารถใชบริการไดที่หอง Internet /หอง
บริการการเรียนรูดวยตนเอง (2.5-2.7)
2.2 บริการเชื่อมตอฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสืบคนจํานวน 13 ฐาน (2.5-2.8)
2.3 บริการระบบเครือขายไรสาย (Wireless Lan) เพื่อการสืบคนขอมูล จํานวนทั้งสิ้น 131 จุด
บริการ (2.5-2.9)
2.4 บริการเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา/สืบคนขอมูลจํานวน 2,230 เครื่อง (2.5-2.10)
2.5 บริการแหลงเรียนรูผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร เชน การเรียนการสอนผานระบบ
LMS (2.5-2.11)
3. การฝก อบรมการใชงานแกนักศึกษา โดยไดจัดโครงการอบรมแนะนําศูนยวิท ยบริก าร ใน
กิจกรรมแนะนําการใชหองสมุด สืบคนทรัพยากรสารสนเทศใหกับนักศึกษาปที่ 1 ทุกปการศึกษา พรอมทั้งได
ดําเนินการประเมินความพึงพอใจทุกครั้ง (2.5-2.12)
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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 (2.5-3.1) เชน
1. มีหองเรียนจํานวนทั้งหมด 213 หอง ไดแก ศูนยนนทบุรี จํานวน 44 หอง ศูนยวาสุกรี จํานวน
39 หอง ศูนยสุพรรณบุรี จํานวน 64 หอง และศูนยหันตรา จํานวน 66 หอง
2. มีหองปฏิบัติการจํานวนทั้งสิ้น 176 หองไดแก ศูนยนนทบุรีจํานวน 69 หอง ศูนยวาสุกรีจํานวน
14 หอง ศูนยสุพรรณบุรีจํานวน 49 หอง และศูนยหันตราจํานวน 44 หอง
3. จัดใหมีอุปกรณการศึก ษาเพื่อใชสนับสนุนการเรียนการสอนในหองเรียนและหองปฏิบัติการ
อยางครบถวน เชน โปรเจคเตอร ชุดคอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพสามมิติ ชุดเครื่องเสียง ฯ
4. มีพื้นที่สําหรับบริการจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย จํานวน 131 จุด ดังนี้ (2.5-3.2)
4.1 ศูนยนนทบุรี มีจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย จํานวน 37 จุด
4.2 ศูนยวาสุกรี มีจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย จํานวน 25 จุด
4.3 ศูนยสุพรรณบุรี มีมีจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย จํานวน 44 จุด
4.4 ศูนยหันตรา มีจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย จํานวน 25 จุด
4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหาร
และสนามกีฬา
ปก ารศึก ษา 2554 มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยี ร าชมงคลสุวรรณภู มิ ได จัดใหมีบ ริก ารสิ่ง อํ านวย
ความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ ไดแก
1. บริก ารระบบทะเบียนนัก ศึก ษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร ของสํานัก สง เสริม วิชาการ
และงานทะเบียน เพื่อใหนักศึกษาสามารถลงทะเบียนผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร (2.5-4.1)
2. บริก ารดานอนามัยและการรัก ษาพยาบาล โดยไดจัดใหมีหองพยาบาลประจํา ทุก ศูนยพื้นที่
อยางครบถวน มีเ จาหนาที่ป ระจําหองพยาบาล และมีเ จาหนาที่ พยาบาลวิชาชีพ มีห นาที่ใหคําปรึก ษา
และบริการสุขภาพอนามัย เชน บริการรักษาอาการเจ็บปวยหรือปฐมพยาบาลเบื้องตน หรือถาเจ็บปวย/ประสบ
อุบัติเหตุที่ตองพบแพทย เจาหนาที่พยาบาลจะนําสงโรงพยาบาลและแจงผูปกครอง มีหองสําหรับนอนพักใน
กรณีที่เจ็บปวยไมสามารถเขาเรียนหนังสือ โดยนักศึกษาตองกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอรม แจงการนอน
พักของนักศึกษา และนอกจากนี้ยังใหบริการเบิกยาและเวชภัณฑปฐมพยาบาลแกนักศึกษา และบุคลากรที่
ตองการอยางถูกตอง (2.5-4.2)
3. บริการดานอาหาร มหาวิทยาลัยไดกําหนดพื้นที่สําหรับใชเปนโรงอาหารเพื่อบริการแกนักศึกษา
ทั้ง 4 ศูนยพื้นที่ พรอมทั้งมีการกําหนดเงื่อนไขการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มตามสัญญาใหบริการสถานที่
ขายอาหารและเครื่องดื่มของมหาวิทยาลัย (2.5-4.3)
4. บริการดานสนามกีฬา/สถานที่ออกกําลังกาย มหาวิทยาลัยไดจัดพื้นที่สําหรับใชเปนที่ออกกําลัง
กายทั้งกลางแจงและในที่รม (2.5-4.4)
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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 จัดวางระบบรักษาความปลอดภัย เชน มียามรักษา
ความปลอดภัยทางเขาออก และมีกลองวงจรปดตามจุดตางๆ นอกจากนี้มีการจัดหาอุปกรณปองกันอัคคีภัย
ไดแก ถังดับเพลิงที่ติดตั้งไวตามอาคารตางๆ (2.5-5.1 ถึง 2.5-5.2)
6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 – 5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ปการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยโดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนินการ
ประเมินคุณภาพของการบริการ ดังนี้
6.1 ขอ 2 มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการ
ฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา พบวามีคุณภาพดังนี้
ดานบริการหองสมุด (2.5-6.1)
(1) บริการตอบคําถามและชวยการคนควา พบวา เจาหนาที่หองสมุดมีความรู ความสามารถ
เพียงพอที่จะตอบคําถามและใหความชวยเหลือทางวิชาการ ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.82
(2) บริก ารการมีสวนรวมในการคัดเลือกทรัพยากรสื่อ/สิ่ง พิม พเขาหองสมุด ในระดับมาก
มีคาเฉลี่ย 3.61
ดานแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร (2.5-6.2)
(1) บริการงานการเรียนรูดวยตนเอง มีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.96
(2) แหลงเรียนรูผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร(LMS) มีความพึงพอใจระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.78
(3) ดานการฝก อบรมการใชงานแกนักศึก ษา ไดจัดโครงการอบรมแนะนําศูนยวิทยบริการ
ในกิจ กรรมแนะนําการใชหองสมุด -สืบ คนทรัพยากรสารสนเทศใหกับ นัก ศึก ษาปที่ 1 ซึ่ง มีความพึง พอใจ
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.96
6.2 ขอ 3 มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา
อยางนอยในดานหองเรียน หองปฏิบัติก าร อุป กรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเ น็ต โดยมีผ ล
การประเมินคุณภาพดังนี้ (2.5-6.3)
6.2.1 ดานหองเรียน มีความพึงพอใจระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.71
6.2.2 ดานหองปฏิบัติการ มีความพึงพอใจระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.68
6.2.3 ดานสื่อ/อุปกรณการศึกษา มีความพึงพอใจระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.71
6.2.4 ดานบริการจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย มีคุณภาพระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.59

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554

หนา 113

บทที่ 2 สวนสําคัญ
6.3 ขอ 4 มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนักศึกษา
ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดาน
อาหารและสนามกีฬา โดยมีผลการประเมินคุณภาพดังนี้ (2.5-6.3)
6.3.1 งานทะเบียนนัก ศึก ษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร มีความพึง พอใจระดับ มาก
คาเฉลี่ย 3.61
6.3.2 การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล มีความพึงพอใจระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.67
6.3.3 การบริการอาหาร/โรงอาหาร ระดับมาก มีความพึงพอใจระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.65
6.3.4 การบริการสนามกีฬา/สถานที่ออกกําลังกาย มีความพึงพอใจระดับมาก คาเฉลี่ย 3.64
6.4 ขอ 5 มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ
อยางนอยในเรื่องประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัย
ในบริเวณอาคารตาง ๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ และมีผลการประเมินคุณภาพระดับมาก มีคาเฉลี่ย
3.68 (2.5-6.3)
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูล ในการพัฒนาการจัดบริการดา น
กายภาพที่สนองความตองการของผูรับบริการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดจัดใหมีการประชุมเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 เรื่อง การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมิ น
ตนเอง ในตัวบงชี้ที่ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษาและสภาพแวดลอมการเรียนรู ประจําปการศึกษา 2554
ระดับสถาบัน เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา จึงไดนําผลการประเมินคุณภาพการบริการมาใช
เปนขอมูล ในการพัฒ นาการจัดบริก ารดานกายภาพที่ ตอบสนองความตองการของผูรับ บริก าร (2.5-7.1)
โดยดําเนินการขออนุมัติซอมแซม/จัดซื้อวัสดุเพื่อการซอมแซม/ซอมบํารุงรักษา และดําเนินการจัดจางตาม
ระเบียบวาดวยการพัสดุฯ อยางถูกตอง ครบถวน เชน
1. สํานักวิท ยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ไดดําเนินการจัดหา เพิ่มเติม ชุดคอมพิวเตอร
สําหรับบริการภายในหองบริการ ใหมีเพียงพอกับจํานวนผูใช พรอมทั้งขอความอนุเคราะหไปยังกองบริหาร
ทรัพยากรนนทบุรีเพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในหองบริการ เชน ทาสี จัดเก็บระบบทางเดินไฟฟา และ
อื่นๆ โดยคํานึงถึงความเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัยและภูมิทัศนภายในที่เอื้อตอการเรียนรูดวยตนเอง
2. กองกลาง และกองบริหารทรัพยากรทั้ง 3 ศูนยพื้นที่ ดําเนินการตางๆ เชน
- จัดจางเพื่อการซอมแซม บํารุงรักษา เครื่องปรับอากาศ ลิฟต
- ปรับปรุงสภาพแวดลอม เชน ทาสีอาคาร ปรับพื้นถนน สรางอาคารโรงอาหาร
- นอกจากนี้ ยังไดดําเนินการตามแผนงานและโครงการ ของสํานัก นโยบายและแผนการ
อุดมศึกษา เรื่องการจัดทําขอมูลความเสียหายและความสูญเสียที่สืบเนื่องจากอุทกภัย ตามแผนฟนฟูภาวะ
อุท กภั ย เช น การซอ มแซมอาคารปฏิ บั ติก าร ศูน ย นนทบุรี การปรั บ ปรุ ง อาคารสวั ส ดิ ก าร(โรงอาหาร)
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส การปรับปรุงและซอมแซมสาธารณูปโภค ฯลฯ (2.5-7.2)
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
2.5-1.1 ตารางแสดงจํ า นวนเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร สํ า หรั บ บริ ก ารนั ก ศึ ก ษา สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศึกษา 2554 (เอกสารหมายเลข 1)
2.5-1.2 FTES แยกตามคณะและสาขา ประจําปการศึกษา 2554 สํานักสง เสริม วิชาการและงาน
ทะเบียน ณ วันที่ 30 มกราคม 2555
2.5-2.1 รายงานสารสนเทศ แสดงจํ า นวนทรั พ ยากรสารสนเทศหอ งสมุ ด ป ก ารศึ ก ษา 2554
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5-2.2 รายงานสารสนเทศ แสดงจํานวนทรัพยากรประเภทนวนิยาย/เรื่องสั้น/วิทยานิพนธ/ปริญญา
นิพนธ//วิจัย และสื่อโสตทัศนวัสดุ ปการศึกษา 2554 ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.5-2.3 รายงานสารสนเทศ แสดงจํ านวนการใหบ ริก ารยืม -คืนทรัพยากรสารสนเทศหองสมุ ด
ปการศึกษา 2554 ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5-2.4 ตารางแสดงจํานวนผูใชบริการตอบคําถามและชวยคนควา ปการศึกษา 2554
2.5-2.5 แบบแสดงความตองการหนังสือ/สื่อ
2.5-2.6 รายงานการประชุมงานหองสมุด ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 17 กุมภาพันธ 2555 เรื่องการจัดซื้อ
หนังสือ
2.5-2.7 ภาพบรรยากาศหองบริการอินเทอรเน็ต
2.5-2.8 ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสืบคน(ระบบสืบคนฐานขอมูลออนไลนอื่นๆ)
2.5-2.9 จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตในระบบไรสาย
2.5-2.10 ตารางแสดงจํ า นวนเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร สํ า หรั บ บริ ก ารนั ก ศึ ก ษา สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศึกษา 2554 (เอกสารหมายเลข 1)
2.5-2.11 Print out ระบบ Learning Management System (LMS)
2.5-2.12 ภาพกิจกรรมอบรม แนะนํา การใชหองสมุด
2.5-3.1 ภาพบรรยากาศดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน (ดานหองเรียน)
2.5-3.2 จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตในระบบไรสาย
2.5-4.1 Print out ระบบทะเบียนและประเมินผล
2.5-4.2 การใหบริการดานการพยาบาล
2.5-4.3 ภาพบรรยากาศดานสิ่งอํานวยความสะดวกดานอาหาร (โรงอาหาร)
2.5-4.4 ภาพบรรยากาศดานสิ่งอํานวยความสะดวก สนามกีฬา/สถานที่ออกกําลังกาย
2.5-5.1 ภาพถายที่วางถังรับขยะ เครื่องดับเพลิง ยามรักษาความปลอดภัย
2.5-5.2 รวมภาพดาน การจัดการสภาพแวดลอมการเรียนรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2.5-6.1 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการ ประจําปการศึกษา 2554 ของสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554
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หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
2.5-6.2 รายงานสารสนเทศ “ความพึงพอใจที่มีตอการใหบ ริการ” ปการศึกษา 2554 ของสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5-6.3 สรุป ผลการสํารวจความพึง พอใจของนักศึก ษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนและการ
บริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนการสอน ปการศึกษา 2554 สํานักคุณภาพ
การศึกษา
2.5-7.1 รายงานการประชุม เรื่อง การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ตัวบงชี้ที่ 2.5 หองสมุด
อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู ระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา 2554
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555
2.5-7.2 คําเสนอขออนุมัติซอมแซม/จัดซื้อวัสดุเพื่อการซอมแซม/ซอมบํารุงรักษา และดําเนินการจัด
จางตามระเบียบวาดวยการพัสดุฯ
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ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ
มีการ
ดําเนินการ

ขอ

เกณฑมาตรฐาน

1

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ทุกหลักสูตร
ทุก รายวิช าของทุ ก หลั ก สู ต ร มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ชาและของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึก ษา ตามที่กําหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ทุก หลัก สู ตรมี ร ายวิชาที่สง เสริ ม ทัก ษะการเรีย นรูด วยตนเอง และการใหผูเ รีย น
ไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย
มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอก
เขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
มีก ารจั ด การเรีย นรู ที่ พั ฒ นาจากการวิ จั ย หรื อจากกระบวนการจั ด การความรู
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจ
แตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
มีก ารพัฒ นาหรือ ปรับ ปรุ ง การจั ดการเรีย นการสอน กลยุท ธก ารสอน หรื อการ
ประเมินผลการเรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา

2

3
4
5
6

7

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

เกณฑประเมิน :
เกณฑประเมิน :
ผลการดําเนินงาน
เกณฑประเมิน :

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554









4 คะแนน
5 คะแนน
 บรรลุเปาหมาย
5 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร
1.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการจัดทําคูมือการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เป นสํ าคั ญ(2.6–1.1) พร อ มเ ผย แพ ร บ นเ ว็ บ ไซ ต ข อง สํ า นั ก ส ง เส ริ ม วิ ช าก าร แล ะง าน ทะ เบี ย น
(www.register.ac.th/TH/) แตงตั้งคณะกรรมการกํากับการพัฒนาและบริหารหลักสูตรตามคําสั่งที่ 294/2555
(2.6–1.2) เพื่อพิจารณาขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure: SOP) การสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ (2.6–1.3) ซึ่งคณะกรรมการประกอบดวยคณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย และนําผลการพิจารณา
ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านดั ง กล า วเผยแพร บ นเว็ บ ไซต ข องสํ า นั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น
(www.register.ac.th/TH/)
1.2 มหาวิทยาลัย กําหนดใหทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน รายวิชาสหกิจศึกษา
รายวิชาฝก งาน รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ รายวิชาสัม มนา รายวิชาวิท ยานิพนธ รายวิชาปฏิบัติการ
รายวิชาเลือกเสรี อีกทั้งมีการกําหนดแผนการศึกษาที่ระบุจํานวนชั่วโมงปฏิบัติการ
1.3 มีการกําหนดเกณฑการวัดผลเพื่อตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในแตละ
รายวิชา โดยมีการกําหนดตารางน้ําหนักคะแนน/รายละเอียดการวัดประเมินผลและเกณฑการใหระดับคะแนน
(2.6–1.4) และเมื่อจัดการเรียนการสอนแลว มหาวิทยาลัยมีแบบประเมินการสอนโดยนักศึกษาเพื่อใหนักศึกษา
ประเมินผานระบบทะเบียนและประมวลผลออนไลน (http://reg.rmutsb.ac.th/rmutsb/main/)
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2.1 มหาวิทยาลัย จัดการเรียนการสอนหลักสูตรที่เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหง ชาติ พ.ศ. 2552 ไดแกหลัก สูตรของ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะบริห ารธุร กิจ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร และวิทยาลัย
การจัดการ ซึ่งทุกหลักสูตรที่มีรายวิชาของประสบการณภาคสนาม ไดมีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและ
ของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา
2.1 ทุ ก รายวิ ช าที่ มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รที่ เ ป น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ไดมีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) กอนการเปดสอนในแต
ละภาคการศึกษา โดยมหาวิท ยาลัย(สํานัก สง เสริม วิชาการและงานทะเบียนเปนผูรับ ผิดชอบ) จัดสัม มนา
โครงการ “การติดตามและสรุป ผลหลัก สูตรรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับ อุดมศึก ษาแหงชาติ
(TQF : HEd) (2.6–2.1) เพื่อตรวจสอบ และติดตามการดําเนินการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา พรอม
รายงานผลการประเมินโครงการในที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 6 / 2555
2.3 ทุกคณะและวิทยาลัย มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาในรูปแบบของ โครงการสอน/แผนการ
สอน/ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) (2.6–2.2) และสงมอบใหกับผูเรียนในคาบเรียนแรก ทุก ภาค
การศึกษา
2.4 มหาวิทยาลัยกําหนดมีการประเมินผลการเรียนรูของระดับรายวิชาอยางนอยสองครั้งตอภาค
การศึกษาโดยจัดใหมีการวัดผลระหวางภาคการศึกษา (Formative Evaluation) ในสัปดาหที่เกา
รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554
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และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา (Summative Evaluation) ในสัปดาหที่สิบเจ็ดตามที่กําหนดไวในปฏิทิน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย (2.6–2.3)
(http://www.register.rmutsb.ac.th/TH/curent_calendar.php?txt=calendarMA1_2555.pdf)
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งใน
และนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย
3.1 มหาวิทยาลัยสงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูดวยตนเองผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต สามารถ
คนควา จากฐานขอมู ล อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส มีก ารใหบ ริก ารคอมพิวเตอร มี จุดเชื่อ มตอระบบเครือขา ยพรอ ม
ชองสัญญาณ Wireless ทุกศูนยพื้นที่ อีกทั้งมีศูนยพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อใหความรู และสนับสนุนการ
พัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 มหาวิทยาลัยกําหนดใหทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองและการให
ผูเ รียนไดเ รียนรูจากการปฏิบัติทั้ง ในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย โดยจัดใหมีชั่วโมงปฏิบัติก าร
ชั่วโมงภาคปฏิบัติ ชั่วโมงนอกชั้นเรียน มีกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยการอภิปรายกลุม กรณีศึกษา
รายวิชาสัมมนา รายวิชาฝกงาน รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ รายวิชาสหกิจศึกษา รายวิชาระเบียบวิธี
วิจัย รายวิชาปริญญานิพนธ และรายวิชาที่เกี่ยวกับการวิจัยในวิชาชีพที่ศึกษา มีรายวิชาที่หลากหลายในหมวด
วิชาชีพเลือก รายวิชาเลือกเสรี (2.6–3.1)
3.3 ทุ ก คณะมี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนรายวิ ช าที่ ส ง เสริ ม ทั ก ษะการเรี ย นรู ด ว ยตนเอง
(2.6–3.2) และส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นได เ รี ย นรู จากการปฏิ บั ติ ทั้ ง ในและนอกห อ งเรี ย น (2.6–3.3)
มีการจัดใหนักศึกษาที่ศึกษารายวิชาสหกิจศึกษารายงานผลการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษาตอคณะกรรมการ
ประจําคณะ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาในการนําเสนอผลงานวันปจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา(2.6–3.4) นักศึกษา
มีการทําวิจัยรวมกับสถานประกอบการเปนเวลา หนึ่งภาคการศึกษาในการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา(2.6–3.5)
นักศึกษาสามารถทําวิจัยในการศึกษารายวิชาปริญญานิพนธ (2.6–3.6) นักศึกษาสามารถดําเนินการจัดสัมมนา
ตลอดกระบวนการ ตั้งแตการวางแผน การดําเนินกิจกรรม การประเมินและสรุปผลการดําเนินงาน(2.6–3.7)
4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
4.1 มหาวิทยาลัย กําหนดเกณฑการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรที่ใชจัดการเรียนการสอน ตองผาน
กระบวนการวิพากษหลักสูตร ซึ่งในทุกหลักสูตรไดรับความรวมมือจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพในหลักสูตรนั้นๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มารวมเปนกรรมการวิพากษหลักสูตร (2.6–4.1)
4.2 มหาวิท ยาลัย กําหนดใหทุก หลั ก สูตร นัก ศึ ก ษาตองศึก ษารายวิชาสหกิจ ศึก ษา และกําหนด
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการจัดการระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2552 ขอ 5
กําหนดความหมายรายวิชาสหกิจศึกษา เปนรายวิชาที่เนนการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอยางเปน
ระบบ โดยมีบุคลากรในสถานประกอบการทําหนาที่ดูแล และใหคําปรึกษาการปฏิบัติงานแกนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา ขอ 13 การประเมินผล กําหนดเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยที่ปรึกษาในสถานประกอบการ
รอยละ 60 อาจารยนิเทศ รอยละ 20 และจากการนําเสนอของนักศึกษาโดยคณะกรรมการสหกิจศึกษา รอย
ละ 20 (2.6–4.2)
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4.3 ในแตละคณะมีกิจกรรมที่ใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชน
ภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนดังนี้
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญ มาเปนอาจารยพิเศษ มา
บรรยาย ในรายวิชารายวิชา Auditing รายวิชา การสื่อสารขอมูล และเครือขาย รายวิชา Seminar in
Marketing Problems รายวิชา Human Resource Management มีการสัมภาษณขอมูลจากผูรูในชุมชนในการ
ดําเนินกิจการฟารม สําหรับรายวิชา Farm Management (2.6–4.3)
คณะศิลปศาสตร มีการเชิญผูมีประสบการณทางวิชาการ ผูมีประสบการณทางวิชาชีพ มาสอน
ใหกับนักศึกษา อีกทั้งยังพานักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (2.6–4.4)
วิท ยาลั ย การจั ด การ มี ก ารเชิ ญ บุ ค คลภายนอกมาเป น วิ ท ยากรบรรยายพิ เ ศษ ในบางคาบเวลา
ตามหนังสือเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ เชน รายวิชาการบัญชีบริหารรวมสมัย เชิญคุณเชษฐพล ไพบูลยวรากิจ
บรรยายในหัวขอเรื่อง “Organizational Design,Incentive system and Performance Evalution” วิชา
สัมมนาทางธุรกิจ เชิญ ดร.ธนวัฒน จอมประเสริฐ บรรยายในหัวขอเรื่อง “การเตรียมตัวเปนผูประกอบการ
SMEs และแบรนดดีที่ SMEs ตองสราง” เปนตน อีกทั้งมีการจัดโครงการเพื่อนํานักศึกษา รุนที่ 5 ศึกษาดูงาน
บริษัทเอ็มเคเรสเตอรรองส จํากัดเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2554 เปนการดูงานทางดานการบริหารจัดการ
และดานการฝกอบรม
5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
5.1 มหาวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนานักวิจัย โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการเรียนการ
สอนรายวิชาในระดับอุดมศึกษา โดยใชงานวิจัยทางการศึกษา” (2.6–5.1) และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“เนนผูเ รียนเปนสําคัญทางดานการเสริมสรางประสิทธิภาพและความสําเร็จในการเรียนอยางมีความสุข ”
(2.6–5.2) เพื่อใชการวิจัยทางการศึกษา และใชสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตร และสามารถบริหารจัดการ
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
5.2 อาจารยในคณะมีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน รายวิชาที่รับผิดชอบอยางตอเนื่อง โดยมี
การจัดทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อนําผลการวิจัยมาใชในการพัฒ นาตอไป อีกทั้งสนับ สนุนใหบุคลากรเขารวม
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยรุนใหม (2.6–5.3)
5.3 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการจัดการเรียนการสอนระหวางอาจารย เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอน (2.6–5.4)
5.4 วิทยาลัยการจัดการไดจัดใหมีการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู
เพื่ อ พั ฒ นาการสอน โดยให ค ณาจารย มี ก ารทํ า วิ จั ย ในชั้ น เรี ย นถึ ง วิ ธี ก ารสอนและกระบวนการสอน
ถึงความเหมาะสม อีกทั้งวิทยาลัยการจัดการมีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาคการศึกษาละ 2
ครั้ง โดยกําหนดใหมีการประชุมกอนเปดภาคการศึกษาและหลังปดภาคการศึกษา ซึ่งไดมีการแลกเปลี่ยนการ
เรียนรูเกี่ยวกับการควบคุมวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ การวิจัย และการจัดการเรียนการสอน เพื่อ
รวบรวมองคความรูนําไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาตอไป
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
6.1 มหาวิทยาลัยกําหนดแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ซึ่ง ในแบบประเมินประกอบดวยขอคําถามที่ส อบถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของผูเรียน เนื้อหาสาระของรายวิชา สภาพหองเรียน ความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพการจัดการ
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เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยกําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองตอบแบบประเมินทุกรายวิชาผาน
ระบบออนไลน (http://reg.rmutsb.ac.th/rmutsb/main/) จึ ง จะสามารถดู ผ ลการสอบประจํ า ภาค
การศึกษาได
6.2 ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู เ รี ย นที่ มี ต อ คุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูม ีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ของภาคการศึกษาที่ 1/2554 ภาคการศึกษาที่ 2/2554 และภาคการศึกษาฤดู
รอน/2554 ตลอดปการศึกษา 2554 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยของแตละคณะ/วิทยาลัย ปรากฏผลการ
ประเมินดังรายละเอียดตอไปนี้
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (2.6–6.1)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (2.6–6.2)
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (2.6–6.3)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2.6–6.4)
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (2.6–6.5)
คณะศิลปะศาสตร (2.6–6.6)
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู ทุก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
7.1 จากผลการประเมินความพึง พอใจของผู เ รียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูม ีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียน ไดนําผลการประเมินมาพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรูโดยการขออนุมัติงบเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑหองบรรยาย หองปฏิบัติการ และไดรับ
อนุ มั ติ ใ ห ใ ช ง บกลางผลประโยชนเ พื่ อ ดํ า เนิ น การดั ง กล า ว (2.6–7.1) อี ก ทั้ ง มี ก ารกํ า หนดนโยบายให มี
คณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร คณะกรรมการวิ ช าการมาพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
และมีการรายงานการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร (2.6–7.2)
7.2 วิทยาลัยการจัดการนําผลสรุปการประเมินการเรียนการสอนทุกรายวิชาภาคการศึกษาที่ 1/2554
ภาคการศึกษาที่ 2/2554 และภาคการศึก ษาฤดูรอน/2554 ตลอดปการศึกษา 2554 เขาวาระการประชุม
บริ ห ารหลั ก สู ต ร (2.6–7.3) และรายงานต อ คณะกรรมการบริ ห ารวิ ท ยาลั ย การจั ด การ (2.6–7.4)
เพื่อพิจารณาสรุปผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนในแตละวิชา เพื่อนําผลมาพัฒนาหรือปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนตอไป โดยมติที่ประชุมมอบใหฝายวิชาการและวิจัย ดําเนินการแจงผลการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนของทุกภาคการศึกษาใหกับอาจารยผูสอนทุกทานโดยใหผนึกซองเปน “ลับ” ซึ่งวิทยาลัย
การจัดการไดแจงใหกับอาจารยผูสอนทุกทานทราบผลการประเมินแลว (2.6-7.5) อีกทั้งฝายวิชาการและวิจัย
ไดสงแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหกับอาจารยผูสอนทุกทานใชเปนแนวทางสอน
(2.6–7.6)
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
2.6–1.1 คูมือการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.6–1.2 คําสั่งที่ 294/2555 แตงตั้งคณะกรรมการ
2.6–1.3 มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure: SOP) การสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
2.6–1.4 - แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร
- ตารางน้ําหนักคะแนน / รายละเอียดการวัดประเมินผล
2.6–2.1 ประเมิ น โครงการ “การติ ด ตามและสรุ ป ผลหลั ก สู ตรรายวิ ช าตามกรอบมาตรฐานคุ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF : HED)
2.6–2.2 โครงการสอน / แผนการสอน / ประมวลรายวิชา ( Course syllabus )
2.6–2.3 ปฏิทินการศึกษา 2554 ระดับ ปวส. ปริญญาตรีและปริญญาโท
2.6–3.1 แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร
2.6–3.2 รายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง
2.6–3.3 - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจเกษตร
- กิจกรรมการเรียนในและนอกหองเรียน
- เลมหลักสูตร
2.6–3.4 - บันทึกขอความ เรื่อง ขออนุมัติโครงการสหกิจศึกษา รุนที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนยวาสุกรี)
2.6–3.5 - เลมผลงานวิจัยของนักศึกษาสหกิจ
2.6–3.6 สาขาวิ ชาเทคโนโลยีส ารสนเทศธุร กิจ รายวิ ชา Senior Project รายวิชา Seminar in
Information Management และเอกสารหลัก สูตรที่ ประกอบดวยรายวิชา Co-operative
Education
2.6–3.7 - สัมมนาเชิงปฏิบัติการสาขาวิชาการบัญชี รายวิชา Seminar in Accounting และเอกสาร
หลักสูตรที่ประกอบดวยรายวิชา Co-operative Education
- ลักษณะรายวิชา (Course Syllabus) สัมมนาทางธุรกิจ
- โครงการสัมมนา เรื่อง “การเตรียมตัวเปนผูประกอบการ SMEs และแบรนดที่ SMEs ตองสราง”
- โครงการสัมมนา เรื่อง “มุมมองการพัฒนาเมืองอยุธยาเปนเมืองอุตสาหกรรมควบคูกับการเปนเมืองมรดกโลก”
2.6–4.1 กรรมการวิพากษหลักสูตร
2.6–4.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการจัดระบบสหกิจศึกษา พ.ศ.
2552
2.6–4.3 - ตารางแสดงรายชื่ออาจารยพิเศษ และหนังสือราชการ เรื่อง เรียนเชิญเปนอาจารยพิเศษ
- หนังสือเชิญวิทยากรมาบรรยาย รายวิชา การสื่อสารและเครือขาย
- หนังสือเชิญวิทยากรมาบรรยาย รายวิชา Marketing Research รายวิชา Seminar in
Marketing Problems
- หนังสือเชิญวิทยากรมาบรรยาย รายวิชา Seminar Management
- หนังสือขอสัมภาษณขอมูลจากผูรูในชุมชนในการดําเนินกิจการฟารม
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หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
2.6–4.4
- หนังสือเชิญอาจารยพิเศษ
- อาจารยพานักศึกษาไปศึกษาดูงาน ฝกปฏิบัตินอกสถานที่
2.6–5.1
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาในระดับอุดมศึกษา
โดยใชงานวิจัยทางการศึกษา”
2.6–5.2
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เนนผูเรียนเปนสําคัญทางดานการเสริมสรางปริทธิภาพและ
ความสําเร็จในการเรียนอยางมีความสุข”
2.6–5.3
- รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
- เลมหลักสูตร
- รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาจิตวิทยาศาสตรของนักศึกษาโดยใชนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ
ในการศึกษาความหลากหลายและการแพรกระจายของมอลลัสกน้ําจืด
- โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการสเสริมศักยภาพของสมองสองซีก (ผศ.สายหยุด อุไรสกุล)
- โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยรุนใหม
2.6–5.4
บันทึกขอความการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการเรียนการสอนของอาจารย
2.6–6.1
ผลประเมินความพึงพอใจของผูเรียน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
2.6–6.2
ผลประเมินความพึงพอใจของผูเรียน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
2.6–6.3
ผลประเมินความพึงพอใจของผูเรียน คณะบริหารธุรกิจ
2.6-6.4
ผลประเมินความพึงพอใจของผูเรียน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2.6-6.5
ผลประเมินความพึงพอใจของผูเรียน คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
2.6-6.6
ผลประเมินความพึงพอใจของผูเรียน คณะศิลปศาสตร
2.6-7.1
หนั ง สื อ ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ ใ ห ใ ช ง บกลางผลประโยชน / เงิ น ผลประโยชน เพื่ อ จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ
หองบรรยายและหองปฏิบัติการ ขอรองเรียนจากการประเมินผลของนักศึกษาและบันทึกขอ
ปรับปรุงแกไข ผลการประเมินจากผูมีสวนไดสวนเสียในการแสดงความคิดเห็น
2.6-7.2
2.6-7.3
2.6-7.4
2.6-7.5
2.6-7.6

- คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร
- คณะกรรมการวิชาการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
- การรายงานการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหล
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการจัดการ
บันทึกขอความแจงผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2554
บันทึกขอความขอสงแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
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ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
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
มีการ
ดําเนินการ

ขอ

เกณฑมาตรฐาน

1

มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต
อยางนอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนด
การศึกษาของหลักสูตร
มีก ารนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับ ปรุง หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
การวั ด ผลการศึ ก ษาและสั ม ฤทธิ ผ ลทางการเรี ย นที่ ส ง เสริ ม ทั ก ษะอาชี พ และ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ตามความตองการของผูใชบัณฑิต
มีก ารส ง เสริม สนั บ สนุ น ทรัพ ยากรทั้ ง ด านบุ ค ลากร เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
งบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวม
กิจ กรรมการประชุม วิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ป ระชุมระหวาง
สถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
มี กิ จ กรรมเสริ ม สร า งคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมให แ ก นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละ
บัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน

2

3
4

5

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








เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอยสําหรับทุก
หลักสูตรประดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร
1.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิต
โดยสอบถามความพึงพอใจเปนประจําทุกป (2.7–1.1) เพื่อนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงหลักสูตร ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนและพัฒ นานักศึก ษาเพื่อใหม หาวิท ยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตไดตรงตามความความ
ตองการของผูใชบัณฑิต
1.2 มี ขั้ น ตอนการพัฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะบัณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงคต ามความต อ งการของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต
(2.7–1.2) มีรายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาแนวคิดศิษยเกา เพื่อความสําเร็จทางอาชีพ (2.7–1.3)
มีผลการประเมินการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (2.7–1.4)
1.3 มี ก ารสํ า รวจคุ ณ ลัก ษณะของบั ณ ฑิต ที่ พึ ง ประสงคต ามความต อ งการของผู ใ ช ม หาบั ณ ฑิ ต
ดังผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิตปการศึกษา 2553 (รุนที่ 3) ปการศึกษา 2554 (รุนที่ 4)
(2.7–1.5) ตามรายละเอียดผลการประเมินอยูในระดับดี
2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ตามความตองการของ
ผูใชบัณฑิต
2.1 มหาวิทยาลัยนําผลการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิต เผยแพรผานทางเว็บไซตของ
มหาวิทยาลัยเพื่อใหคณะนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนการวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิต
2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการวิเคราะหและ
ติดตามประเมินผลการใชหลักสูตร มีการนําผลการสํารวจในขอ 1 และขอ 1.2 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตรบัญชี
บัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554) และบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ในการกํ าหนดโครงสร างหลั กสู ตร การจั ดกิจ กรรมการเรี ยนการสอน สื่ อการศึ ก ษาและการประเมิ น ผล
โดยบูรณาการรวมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เพื่อใหไดบัณฑิตที่สนองความตองการของผูใช
บัณฑิตใหมากที่สุด และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก และได มี ก ารดํ าเนิ นการกํ า หนดคุ ณลั ก ษณะพิ เ ศษของนั ก ศึ ก ษาแต ล ะหลัก สู ตรไว ในหมวด 4
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผลที่จ ะพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง ประสงค มีการ
ประกันคุณภาพหลัก สูตร และการประเมินและปรับ ปรุง การดําเนินการของหลักสูตรไวเปนหมวดหนึ่งของ
หลักสูตร (2.7–2.1)
2.3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการนําผลการสํารวจในขอ 1 และขอ 1.3 มาใชในการปรับปรุง
หลักสูตร และมีการประชุมระหวางคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรในการแลกเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการ
สอนและการแกปญหารวมกัน (2.7–2.2)
รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554
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2.4 คณะศิลปศาสตร มีก ารนําผลการสํารวจในขอ 1 และขอ 1.4 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร
การจั ดการเรี ยนการสอน การวัด ผลการศึ ก ษาและสั ม ฤทธิ ผ ลทางการเรี ยนที่ส ง เสริ ม ทั ก ษะอาชี พและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ตามความตองการของผูใชบัณฑิต โดยมีการจัดทํารายวิชาที่ไดรับการ
เสนอแนะจากกรรมการวิพากษหลักสูตร (2.7–2.3)
2.5 วิทยาลัยการจัดการ มีการนําผลการสํารวจในขอ 1 และขอ1.5 มาใชในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียน วิทยาลัยการจัดการได
แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2554 ขึ้น และไดจัดโครงการการพัฒนา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เพื่อใชเปนขอมูล
ประกอบการพัฒนาหลัก สูตร และไดนําผลการสํารวจฯ มารายงานตอคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2554 เพื่อวิเคราะหและเปนขอมูลในการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป
ซึ่งทําใหไดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) (2.7–2.4 )
3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและงบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต
3.1 มหาวิทยาลัย มีการกําหนดนโยบาย การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป 2554 ตามแผนงาน
เพื่อการขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา จากแหลงงบประมาณแผนดิน และงบรายได จําแนกตามผลผลิต
ผู สํ า เร็ จ ด า นวิ ท ยาศาสตร ผู สํ า เร็ จ ด า นสั ง คมศาสตร รวมทั้ ง สิ้ น 785,488,660บาท งบบุ ค ลากร
174,972,700 บาท งบสิ่ ง ก อ สร า งอาคารเรี ย นและปฏิ บั ติ ก ารด า นภาษา และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
พรอมครุภัณฑ 249,997,300 บาท (2.7–3.1) มหาวิท ยาลัยจัดโครงการสัม มนาวิชาการ “การบูร ณาการ
Comp TIA สําหรับการเรียนการสอนดานคอมพิวเตอรตามมาตรฐานสากลเพื่อรองรับ การเปนประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 2558 ซึ่งรายงานตอที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 9/2554 วาระ1.2.2 (2.7–3.2) อีกทั้ง
มหาวิท ยาลัยสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิท ยาลัยเขารวมประชุม สัมมนาเพื่อพัฒนาบัณฑิตที่พึง
ประสงค “บทบาทสถาบันอุดมศึกษากับการพัฒนาชาติ ” และเขารวมเพื่อนําเสนอผลงานวิจัย หรือแนวทาง
ปฏิบัติที่ดี (Base Practice) ในดานเทคนิควิธีการจัดการการเรียนรูผานกิจกรรมและสอดแทรกเนื้อหาความรูดัง
ปรากฏในรายงานการประชุมดานวิชาการครั้งที่ 3/2555 วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2555 ระเบียบวาระที่ 1.1.1
อีกทั้งมีการสรุปรายงานพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรการเบื้องตนในการจัดการการใชระบบ
อินเตอรเ น็ตของมหาวิ ท ยาลัยดั ง ปรากฏในรายงานการประชุม ดานวิชาการครั้ง ที่ 3/2555 วั นพุธ ที่ 16
พฤษภาคม 2555 ระเบียบวาระที่ 1.2.6 (2.7–3.3)
3.2 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับจัดสรรงบประมาณทั้งเงินแผนดินและเงินรายได
เพื่อสนับสนุนการจัดหาครุภัณฑ วัสดุฝกปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอน และการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุน (2.7–3.4) มีบทเรียนออนไลน (E-learning) ใหนักศึกษาไดศึกษาเรียนดวยตนเองนอกเวลา
อาจารยมีการสนับสนุนสงเสริมการใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมีการจัดทําเว็บไซตเพื่อการเรียนรู ใน
รายวิชา 306–23–01 Database Management System และรายวิชาอื่น ๆ เพื่อใหสงเสริมใหนักศึกษารูจัก
เรียนรูดวยตนเองและเรียนรูรวมกัน เปนกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูที่ เนนผูเรียนเปนสําคัญ อาจารยมีการ
มอบหมายงานใหนักศึกษาไดใชสื่อเทคโนโลยีในการทํารายงานตาง ๆ เพื่อให ผูเรียนรูจักแสวงหาความรูดวย
ตนเอง มีการใชเทคโนโลยีในการสงงาน โดยกําหนดใหมีการสงงานที่มอบหมายทาง e-mail (2.7–3.5)
3.3 คณะวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี มีกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งทําหนาที่วางแผนหา
งบประมาณและทรัพยากรที่สนับ สนุนการจัดการเรียนการสอน มีก ารเรียนการสอนโดยใชประโยชนจ าก
เครือขายคอมพิวเตอร (Internet) เชนสนับสนุนใหร ายวิชานําประมวลรายวิชา สรุปคําสอน แบบฝก หัด
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การบา น ชิ้น งาน ตั ว อย า งขอ สอบเก า ไปไว บ นเว็ บ ไซต และมีห อ งสมุ ด สื่อ อุ ป กรณ ก ารเรีย นการสอน
คอมพิวเตอร ระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกส และงบประมาณสนับสนุน ซึ่งสามารถใหบริการนักศึกษาในการ
ใชหองสมุดและหองคอมพิวเตอรตอวันที่เพียงพอที่จะศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง (2.7–3.6)
3.4 คณะศิลปศาสตร ไดรับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนการสอนเปนคาวัสดุ ครุภัณฑ และ
สิ่งเอื้อประโยชนตอการเรียนการสอนอื่นๆตลอดจนงบประมาณวิจัยสนับสนุนดานการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค (2.7–3.7)
4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
4.1 มหาวิทยาลัยขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Standard Operation Procedure: SOP) การสงเสริมให
นักศึกษาเขารวมประชุมทางวิชาการ (2.7–4.1) มีการเผยแพรประชาสัมพันธโปรแกรมการจัดกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการ หรือการนําเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมทั้งในประเทศ และตางประเทศ ใหนักศึกษา
และผูส นใจรั บ ทราบผ านทางเว็ บไซต ของมหาวิ ทยาลั ย (http://www.rmutsb.ac.th/2011/home/index.php)

พรอมสงหนังสือโปรแกรมการประชุมวิชาการใหทุกหนวยงานในมหาวิท ยาลัย มีการประชาสัมพันธในการ
ประชุมสภาวิชาการ ครั้ง ที่ 4/2555 วาระที่ 1.2.2 (2.7–4.2) อีก ทั้ง มีร ะเบียบมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยกองทุนสหกิจศึกษา พ.ศ.2551 (2.7–4.3) ที่เปดโอกาสใหคณะสามารถสนับสนุน
ใหนัก ศึกษานําผลงานวิจัย/โครงงาน จากการศึกษารายวิชาสหกิจศึก ษา นําเสนอตอที่ป ระชุมเพื่อนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการได และในระดับหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 มี
การกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี เพื่อ
สงเสริมทักษะการนําเสนอผลงานทางวิชาการตอที่ประชุมอีกดวย
4.2 คณะบริห ารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ และออกเปนประกาศเรื่องหลักเกณฑการ
เขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีการ
ประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ เพื่อใหนักศึกษาไดรับทราบ และสงเสริมใหนักศึกษาสงผลงาน โดยเริ่มจากผลงาน
ในรายวิชา Senior Project และโครงงานสหกิจศึกษา โดยสาขาวิชามีการฝกทักษะ การเขียนบทความ และการ
นําเสนอผลงาน เมื่อนักศึกษาไดรับคัดเลือกเพื่อตีพิมพหรือนําเสนอผลงาน คณะฯ จะประชาสัมพันธ/ยกยอ ง
และชมเชยนักศึกษาผานสื่อตาง ๆ ของคณะฯ เพื่อใหนักศึกษาในสังกัดทราบโดยทั่วถึงกัน (2.7–4.4)
4.3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรม
ทางวิชาการ เชน การจัดประชุมวิชาการดานนาโนเทคโนโลยี (2.7–4.5)
4.4 คณะศิลปศาสตร ไดมีการเผยแพรขอมูลการจัดการประชุมวิชาการตางๆ บนเว็บไซต ของคณะฯ
เพื่อการประชาสัมพันธการเขารวมประชุมทั้งนักศึกษาและคณาจารย สนับสนุนการเขารวมประชุมวิชาการ
(2.7–4.6)
4.5 วิทยาลัยการจัดการ มีการประชาสัมพันธ และไดจัดทําตารางกําหนดวิธีการประชาสัมพันธ การ
ประชุมวิชาการ ในกรณีไดรับหนังสือจากมหาวิทยาลัย และกรณีวิทยาลัยหาขอมูลจากอินเตอรเน็ตใหนักศึกษา
วิท ยาลัยการจัดการไดจัดทําแผนผังระบบการการประชุม วิชาการที่เ กิดขึ้นภายในและตางประเทศ โดยมี
รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554
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ประชาสัมพันธการประชุมวิชาการของสถาบันการศึกษาตางๆ ที่จัดขึ้นภายในประเทศใหนักศึกษาไดรับทราบ
โดยการสง e-mail และติดตารางสรุปที่บอรดประชาสัมพันธ (2.7–4.7) โดยมีกระบวนการในการสงเสริมให
นักศึกษาเขารวม ชี้แจงใหนักศึกษาทราบถึงการเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานซึ่งเปน
สวนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษาในการปฐมนิเทศนักศึกษา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 (2.7–4.8)
5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน
5.1 มีการแตงตั้งคําสัง่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 354/2554 และ ที่ 986/2554
เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการโครงการฟนฟูสงเสริม ศิลปวัฒ นธรรม ที่ 27/2555 เรื่องแตง ตั้ง คณะกรรมการ
โครงการสงเสริม สง เสริมการศึก ษาธรรมและปฏิบัติธรรม”หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ” (2.7–5.1) มีก ารจัด
โครงการฟนฟูสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ระหวางเดือนมกราคม – มีนาคม 2555 (2.7–5.2)
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการสง เสริม ใหนัก ศึกษาเขารวมกิจกรรมทางดาน
คุณธรรมจริยธรรมของคณะและของมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดโครงการเสริมสรางภาวการณเปนผูนําและ
ปรั บ พฤติ ก รรมพื้ น ฐานสู ค วามเป น หนึ่ ง วั น ที่ 17-19 มิ ถุ น ายน 2554 โครงการแข ง ขั น กี ฬ าภายใน
คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ ฯ ศู น ย น นทบุ รี วั น ที่ 2 กั น ยายน 2554 โครงการวั ย รุ น จิ ต สาธารณะพั ฒ นาสั ง คม
โครงการอบรมดานคุณธรรมจริยธรรม โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง (2.7–5.3)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ เชน
นโยบายการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน
และมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องจํานวน 1 โครงการ (2.7–5.4)
คณะศิลปศาสตรมีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษา เชน โครงการเขาคายคุณธรรม
จริยธรรม (2.7–5.5)
วิทยาลัยการจัดการจัดโครงการทําบุญทุกวันพุธแรกของเดือน และโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
และไดจัดทําประมวลภาพเพื่อประชาสัมพันธผานเว็บไซตวิทยาลัยการจัดการ (2.7–5.6)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
2.7–1.1 - สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง / ผูใชบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิรุนปการศึกษา 2552
- สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง / ผูใชบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิรุนปการศึกษา 2553
2.7–1.2 - ขั้นตอนการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต
- คําสั่งคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 8/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- สรุปผลการศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต
2.7–1.3 รายงานผลการดําเนินโครงการ “พัฒนาแนวคิดศิษยเกา วันที่ 18 เมษายน 2555”
2.7–1.4 ขอเสนอแนะจากสถานประกอบการ โดยการประเมินผลนักศึกษาที่ไปปฏิบัติสหกิจ
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หมายเลข
2.7–1.5 2.7–2.1 -

2.7–2.2
2.7–2.3
2.7–2.4

2.7–3.1
2.7–3.2
2.7–3.3
2.7–3.4
2.7–3.5

2.7–3.6
2.7–3.7
2.7–4.1
2.7–4.2
2.7–4.3

รายการเอกสารหลักฐาน
แบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิต ปการศึกษา 2554
ผลสํารวจความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิต รุนที่ 4 วิทยาลัยการจัดการ
ผลสํารวจความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิต รุนที่ 4 วิทยาลัยการจัดการ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
เกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
- หมวด 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผลที่พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค
- หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
- หมวด 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
- บันทึกขอความ ที่ ศธ 0585.12/213 เรื่อง ขออนุมัติดําเนินโครงการนอกแผน (โครงการ
จัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา)
- เลมหลักสูตร จุลชีววิทยา
รายวิชาที่ไดจัดทําโดยการไดรับการเสนอแนะจากกรรมการวิพากษหลักสูตร
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2554
- บันทึกขอความ ที่ ฝว 053/54 เรื่องขออนุมัติจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรบริหาร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
- บันทึกขอความ ที่ ฝว 051/54 เรื่องขอรายงานผลการดําเนินโครงการตามปงบประมาณ 2554
- รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2554
สรุปประเมินผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
รายงานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 9 /2554
รายงานการประชุมงานดานวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2555
การจัดสรรงบประมาณรายได/รายจาย ประจําปการศึกษา 2554
- บทเรียนออนไลน (E-Learning)
- เว็บไซตเพื่อการเรียนรู
- รายงานที่ใหนักศึกษาคนควาทาง Internet
- หลักฐานการสงงานผาน e-mail
- print-out web page รายวิชาที่นําเสนอบน website
- ตารางคาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุดคอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เอกสารการจัดสรรงบประมาณคณะศิลปศาสตร
- หนังสือแจงผลการพิจารณาอนุมัติโครงการวิจัย ปงบประมาณ 2554
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน ( Standard Operation Procedure) การสงเสริมใหนักศึกษา
เขารวมประชุมทางวิชาการ
รายงานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4/2555
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยกองทุนสหกิจศึกษา พ.ศ. 2551
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หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
2.7–4.4 - ระบบการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือ
นําเสนอผลงานทางวิชาการ
- ขั้นตอนการสงเสริมนักศึกษาปริญญาตรีเขารวมงานวิชาการ
- ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑการเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2.7–4.5 โครงการประชุมวิชาการดานนาโนเทคโนโลยี
2.7–4.6 website ของคณะ
(www.arts.rmutsb.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Item
id=68)
2.7–4.7 - ตารางกําหนดวิธีการ/ตัวชี้วัด/บันทึกระบบการประกันคุณภาพการศึกษางานประชาสัมพันธ
การประชุมวิชาการ กรณีไดรับหนังสือจากมหาวิทยาลัย และ กรณีวิทยาลัยหาขอมูลจาก
อินเตอรเน็ตใหนักศึกษา
- แผนผังระบบงานประชาสัมพันธการประชุมวิชาการ
- ตารางสรุปการจัดประชุมวิชาการเพื่อประชาสัมพันธนักศึกษา
- ตัวอยาง e-mail ประชาสัมพันธการจัดประชุมวิชาการของสถาบันตางๆ
- หนังสือประชาสัมพันธงานประชุมวิชาการจากสถาบันตางๆ
2.7–4.8 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2554
2.7–5.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 27/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
โครงการสงเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ”
2.7–5.2 สรุปผลการดําเนินงาน “โครงการฟนฟูสงเสริมศิลปวัฒนธรรม” มกราคม – มีนาคม 2555
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา
2.7–5.3 สรุปผลโครงการที่จัดใหแกนักศึกษา
2.7–5.4 - คณะกรรมการประจําหลักสูตร
- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
2.7–5.5 โครงการเขาคายคุณธรรมจริยธรรม
2.7–5.6 - โครงการ “กอรางสรางบุญ หนุนดวงชะตา ปพญางูใหญ 2555”
- โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
- กําหนดการโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 3
- ประมวลภาพการจัดกิจกรรม
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ตัวบงชี้ที่ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา
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
1
2
3
4
5

เกณฑมาตรฐาน

มีการ
ดําเนินการ

มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริม
ไวเปนลายลักษณอักษร
มีก ารถายทอดหรือเผยแพรพฤติก รรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ นัก ศึก ษาที่
ตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบ
อยางทั่วถึงทั้งสถาบัน
มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนด
ในขอ 1 โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน
มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัว
บงชี้และเปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอย
รอยละ 90 ของตัวบงชี้
มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติ
คุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ

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







เกณฑประเมิน : 4 คะแนน
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 5 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
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ)
2. มหาวิท ยาลัย มีก ารถายทอดหรือเผยแพร พฤติก รรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่
ตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้งมหาวิทยาลัย
โดยมหาวิท ยาลั ยไดทําหนัง สือ เวียนใหทุก หน วยงานถายทอดหรือเผยแพร ป ระกาศประกาศมหาวิทยาลั ย
เรื่อง พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิใหบคุ ลากร
ในสังกัดและนักศึกษาทราบโดยทั่วกัน (2.8 - 2.1 หนังสือบันทึกขอความ เรื่อง ขอสงสําเนาประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูม)ิ
3. มหาวิทยาลัยมีโครงการสงเสริมการพัฒ นาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในขอ 1
โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จ ที่ชัดเจน โดยมหาวิทยาลัยไดจัดโครงการ “คุณธรรมนําชีวิต
เฉลิม พระเกียรติ 84 พรรษา” เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2554 ณ หองประชุม ชั้น 2 อาคารศรีพิท ยาคาร
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา (2.8 - 3.1 โครงการ “คุณธรรมนําชีวิต เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา”)
4. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลโครงการ“คุณธรรมนําชีวิต เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” โดยมีผล
การประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้ (2.8 - 4.1 สรุปผลการประเมินโครงการ“คุณธรรม
นําชีวิต เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา”)
5. มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาที่ไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดย
ไดรับโลรางวัลลูกที่มีความกตัญูกตเวทีอยางสูงตอแม ประจําป 2554 ในวันแมแหงชาติ 2554 (2.8-5.1) คือ
นายศุภชัย เฟองฟุง (2.8 - 5.2 รูปถายรับโลรางวัล) และไดรับประกาศเกียรติคุณ เปนตนแบบคนดีศรีแผนดิน
จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย คือ นางสาวภัทรา ทองประเสริฐ (2.8 - 5.3 ประกาศเกียรติคุณ)
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
2.8 - 1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2.8 - 2.1 หนังสือบันทึกขอความ เรื่อง ขอสงสําเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
2.8 - 3.1 โครงการ “คุณธรรมนําชีวิต เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา”
2.8 - 4.1 สรุปผลการประเมินโครงการ “คุณธรรมนําชีวิต เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา”
2.8 - 5.1 รายชื่อลูกที่มีความกตัญูกตเวทีอยางสูงตอแม ประจําป 2554 ของนายศุภชัย เฟองฟุง
2.8 - 5.2 รูปถายรับโลรางวัลของ นายศุภชัย เฟองฟุง
2.8 - 5.3 ประกาศเกียรติคุณของ นางสาวภัทรา ทองประเสริฐ
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
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

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ
มีการ
ดําเนินการ

เกณฑมาตรฐาน

1

มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา



2

มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา



3
4
5
6

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






7

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

เกณฑประเมิน :
เกณฑประเมิน :
ผลการดําเนินงาน
เกณฑประเมิน :
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5 คะแนน
 บรรลุเปาหมาย
5 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยหันตรา ปการศึกษา 2554 เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร เพื่อชี้แนะแนวการใช
ชีวิตในมหาวิทยาลัยและการอยูรวมกับผูอื่นใหแกนักศึกษาใหม (3.1 - 1.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมฯ ป
การศึก ษา 2554) และมหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหทุกคณะวิชาแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการให
นักศึกษาแตละชั้นป เพื่อที่จ ะสามารถใหคําปรึกษาแกนัก ศึกษาทั้ง ปญ หาทางการเรียนหรือปญหาสวนตัว
(3.1 - 1.2 คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาของแตละคณะวิชา, 3.1-1.3 บันทึกการใหคําปรึก ษา) จัดทําคูมือ
อาจารยที่ปรึกษาวิชาการ (3.1-1.4 คูมืออาจารยที่ปรึกษาวิชาการ) และจัดใหมีหองพยาบาลเพื่อบริการให
คําปรึกษาและปฐมพยาบาลเบื้องตน (3.1 - 1.5 ทะเบียนประวัติ/สถิตินักศึกษาที่เขารับบริการงานพยาบาล
ประจําปการศึกษา 2554)
2. มหาวิท ยาลัยไดจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา โดยผานทางเว็บไซตของ
มหาวิทยาลัย www.rmutsb.ac.th (3.1 - 2.1 เว็บไซตของมหาวิทยาลัยและของคณะวิชา) จัดพิมพจดหมายขาว
ใหนักศึกษาทราบ (3.1 – 2.2 จดหมายขาวของมหาวิทยาลัย) มีการนําเสนอขอมูลที่มีประโยชนและทันสมัย
อยูเสมอ เชน ขอมูลสมัครงานแกนักศึกษา ขอมูลกูยืมเพื่อการศึกษาและแหลงทุนใหเปลา (3.1 - 2.3 บอรด
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา) ขอมูลกองพัฒนานักศึกษาในการจัดโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ (3.1 - 2.4 บอรด
ประชาสัมพันธของกองพัฒนานักศึกษาและของคณะวิชา) มีการประชาสัมพันธเสียงตามสายแจงขาวสารให
นักศึกษาทราบ (3.1 - 2.5 แบบฟอรมขอใชบริการงานประชาสัมพันธ) จัดหองคอมพิวเตอรใหนักศึกษาสืบคน
ขอมูล ทางอินเตอร เ น็ต (3.1 - 2.6 รูป ห องคอมพิ วเตอรใ หนัก ศึก ษาสืบ คนข อมูล ทางอินเตอร เ น็ต ) และ
มหาวิท ยาลัยไดโ ครงการปจ ฉิม นิเทศนัก ศึก ษา ปก ารศึก ษา 2554 เมื่อวันเสารที่ 18 กุม ภาพันธ 2555 ณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (3.1 - 2.7 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2554) เพื่อ
เตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ใหกับนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา ชี้แนวทางการหางานทํา การพัฒนา
บุคลิกภาพ และการเปนผูนําที่ดี เปนตน
3. มหาวิทยาลัยไดมีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา โดย
จัดโครงการสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้ง 6 คณะ
(3.1 3.1 สรุปผลการประเมินของโครงการฯ) และมหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหผูรับผิดชอบจัดโครงการตาง ๆ ให
นักศึกษาแตละคณะ (3.1 - 3.2 โครงการตาง ๆ)
4. มหาวิทยาลัยไดจัดบริก ารขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา โดยผานทางเว็บไซตของ
มหาวิทยาลัย www.rmutsb.ac.th (3.1 - 4.1 เว็บไซตของมหาวิทยาลัย, คณะวิชา) และเว็บไซตของสมาคม
ศิษยเกาฯ aa.rmutsb.ac.th (3.1 - 4.2 เว็บไซตของสมาคมศิษยเกาฯ,และคณะ) จัดพิมพจดหมายขาวใหศิษยทราบ
(3.1 - 2.2 จดหมายขาวของมหาวิทยาลัย) มีการนําเสนอขอมูลที่มีประโยชนและทันสมัยอยูเสมอ เชน ขอมูล
สมัครงานแกบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา (ศิษยเกา) ขอมูลแหลงทุนศึกษาตอขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวของ
ศิษยเกา (3.1 - 2.4 บอรดประชาสัมพันธของกองพัฒนานักศึกษาและของคณะวิชา) และมีการประชาสัมพันธ
เสียงตามสายแจงขาวสารใหนักศึกษาทราบ (3.1 - 2.5 แบบฟอรมขอใชบริการงานประชาสัมพันธ)
5. มหาวิท ยาลัยไดมอบหมายใหผูรับผิดชอบจัดโครงการ “พัฒ นาแนวคิดศิษยเ กา ” เมื่อวันที่ 18
เมษายน 2555 ณ มทร.สุ ว รรณภู มิ ศู น ย หั น ตรา เพื่ อ พั ฒ นาความรู แ ละประสบการณ ใ ห ศิ ษ ย เ ก า
(3.1 - 5.1 โครงการ “พัฒนาแนวคิดศิษยเกา”)
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6. มหาวิทยาลัยไดมีการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอ โดยมหาวิทยาลัยได
มอบหมายใหผูรับผิดชอบจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจใหบริการทางการศึกษาและสรุปผลการใหบริการ
(3.1 - 6.1 สรุปผลการประเมินฯ)
7. มหาวิทยาลัยไดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารแตละคณะเพื่อดําเนินการประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการและสนองความตองการของนักศึกษา (3.1 - 7.1 รายงานการประชุมฯ) เพื่อจัดทําแผนการปฏิบัติงาน
ฯ และปรับปรุงการใหบริการและสนองความตองการของนักศึกษา ในปการศึกษา 2555 (3.1 - 7.2 แผนการ
ปฏิบัติงานฯ ปการศึกษา 2555)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
3.1 - 1.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมฯ ปการศึกษา 2554
3.1 - 1.2 คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาของแตละคณะวิชา
3.1 - 1.3 บันทึกการใหคําปรึกษา
3.1 - 1.4 คูมืออาจารยที่ปรึกษาวิชาการ
3.1 - 1.5 ทะเบียนประวัติ/สถิตินักศึกษาที่เขารับบริการงานพยาบาล ประจําปการศึกษา 2554
3.1 - 2.1 เว็บไซตของมหาวิทยาลัยและของคณะวิชา
3.1 - 2.2 จุลสารของมหาวิทยาลัย
3.1 - 2.3 บอรดกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
3.1 - 2.4 บอรดประชาสัมพันธของกองพัฒนานักศึกษาและของคณะวิชา
3.1 - 2.5 แบบฟอรมขอใชบริการงานประชาสัมพันธ
3.1 - 2.6 รูปหองคอมพิวเตอรใหนักศึกษาสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต
3.1 - 2.7 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2554
3.1 - 3.1 สรุปผลการประเมินของโครงการฯ
3.1 - 3.2 สรุปผลการประเมินของโครงการตาง ๆ
3.1 - 4.1 เว็บไซตของมหาวิทยาลัย, คณะวิชา
3.1 - 4.2 เว็บไซตของสมาคมศิษยเกาฯ
3.1 - 5.1 โครงการ “พัฒนาแนวคิดศิษยเกา”
3.1 - 6.1 สรุปผลการประเมินฯ
3.1 - 7.1 รายงานการประชุมฯ
3.1 - 7.2 แผนการปฏิบัติงานฯ ปการศึกษา 2555
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ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 หรือ 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ขอ

เกณฑมาตรฐาน

มีการ
ดําเนินการ

1

สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน



2

มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา



3

มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรม
ที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และ
อยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวาง
สถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน
มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา

4
5
6

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

เกณฑประเมิน :
เกณฑประเมิน :
ผลการดําเนินงาน
เกณฑประเมิน :
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4 คะแนน
5 คะแนน
 บรรลุเปาหมาย
5 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิทยาลัยจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรีย นรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน
3.2 - 1.1 แฟมเอกสารแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2554
3.2 - 1.2 แฟมเอกสารการเสนอของบประมาณ ปการศึกษา 2554 และบันทึกขอความที่ไดรับการจัดสรร
กองนโยบายและแผน
3.2 - 1.3 รายงานการประชุมการวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานกองพัฒนา
นักศึกษา ครั้งที่ 6/2554
3.2 - 1.4 แฟมเอกสารแผนการจัดกิจกรรมองคการนักศึกษา ปการศึกษา 2554
3.2 - 1.5 รายงานการประชุมสมัยสามัญองคการนักศึกษา ครั้งที่ 1 วันที่ 25 พฤษภาคม 2554
3.2 - 1.6 รายงานการประชุมสมัยสามัญองคการนักศึกษา ครั้งที่ 2 วันที่ 17 มิถุนายน 2554
2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
3.2 - 2.1 โครงการสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
3.2 - 2.2 โครงการสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษา 9 มทร.
3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการ
โดยนั กศึก ษาอย า งน อย 5 ประเภทสํา หรับระดับปริญญาตรี และอยา งนอย 2 ประเภทสํา หรับ ระดั บ
บัณฑิตศึกษาจากกิจกรรมตอไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.2 - 3.1 โครงการอบรมความรูผูนํานักศึกษา (สโมสรและองคการ)
3.2 - 3.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาชมรม
3.2 - 3.3 แฟมเอกสารกอตั้งชมรม
3.2 - 3.4 โครงการสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3.2 - 3.5 โครงการเปดโลกชมรม ศูนยนนทบุรี
3.2 - 3.6 โครงการเปดโลกชมรม ศูนยหันตรา
3.2 - 3.7 โครงการเปดโลกชมรม ศูนยวาสุกรี
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
3.2 - 3.8 โครงการวิทยาศาสตรเกมส ครั้งที่ 3
3.2 - 3.9 โครงการแขงขันกีฬาสัมพันธสุวรรณภูมินนทบุรี
3.2 - 3.10 โครงการกีฬาราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 28 ศรีวิชัยเกมส
3.2 - 3.11 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายแกนนําดานการปองกันเอดสและสารเสพติด
ระหวางวันที่ 17-19 สิงหาคม 2553
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- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
3.2 - 3.6 โครงการ/กิจกรรมชมรมตาง ๆ ของ
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
3.2 - 3.11 โครงการ “คุณธรรมนําชีวิต เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา”
3.2 - 3.12 โครงการ “อาสาพัฒนาพระพุทธศาสนา”
3.2 - 3.13 โครงการ “ประกวดเพชรน้ํางามลีลาวดีนนทบุรี”
3.2 - 3.14 โครงการ “ศิษยสุวรรณภูมิรวมใจถวายเทียนพรรษา”
3.2 - 3.15 โครงการ “กิจกรรมศิษยสุวรรณภูมินนทบุรีบูชาครู ประจําปการศึกษา 2554”
3.2 - 3.16 โครงการ “สืบสานประเพณีสงกรานต”
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 - 3.17 โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิรวมใจสืบสานวัฒนธรรมไทยและนิทรรศการผลงานนักศึกษา
ครั้งที่ 3 ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี
3.2 - 3.18 โครงการ “ประกวดเพชรน้ํางามลีลาวดีนนทบุรี”
3.2 - 3.19 โครงการ “ศิษยสุวรรณภูมิรวมใจถวายเทียนพรรษา”
3.2 - 3.20 โครงการ “กิจกรรมศิษยสุวรรณภูมินนทบุรีบูชาครู ประจําปการศึกษา 2554”
3.2 - 3.21 โครงการ “สืบสานประเพณีสงกรานต”
4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในกองพัฒนานักศึกษา
3.2 - 4.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเครือขายความรวมมือดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ณ สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน) MOU
3.2 - 4.2 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 244/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี
3.2 - 4.3 บันทึกขอความการประชุมหรือติดตาม ดานดานการประกันคุณภาพ
5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
3.2 - 5.1 การประเมินผลการจัดโครงการตาง ๆ)
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
3.2 - 6.1 รายงานการประชุมฯ)
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 การพยาบาล การขอผอนผัน
ทหารประจําการ การใหกูยืมเงินเพื่อการศึกษา การแนะแนวและใหคําปรึกษาในเรื่องตาง ๆ
รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554

หนา 139

บทที่ 2 สวนสําคัญ
5. มีการสนับสนุนใหคณาจารย นักศึกษา ชุมชนไดมีสวนรวมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
และสิ่งแวดลอม
จุดออน :
1. กองพัฒนานักศึกษาตองดูและองคการนักศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้ง 4 ศูนย การบริหาร
จัดการบางสวนอาจดําเนินไปดวยความลาชา
2. ไมมีอาคารกิจการนักศึกษาแยกตางหากทําใหนักศึกษาไมสามารถปฏิบัติงานไดเต็มที่เนืองจากไมมี
หองรองรับองคการนักศึกษา ชมรม สโมสร
แนวทางปรับปรุงจุดออน :
1. ติดตามผลการดําเนินงานขององคการนักศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง และเดินทางไปดู
การปฏิบัติงานจากพื้นที่จริง เพื่อหาเหตุขอบกพรองแลวนํามาปรับปรุงตอไป
2. จัดฝกอบรมสัมมนา ใหกับองคการนักศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อหาสาเหตุของปญหา
และแนวทางแกไข ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
3. ควรใหมีอาคารกิจ การนัก ศึก ษา เพื่อความสะดวกในการจัดกิจ กรรมของนัก ศึก ษาและการ
ใหบริการแกนักศึกษาที่ครบวงจรในสถานที่เดียวกัน
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
3.2 - 1.1
3.2 - 1.2
3.2 - 1.3
3.2 - 1.4
3.2 - 1.5
3.2 - 1.6
3.2 - 2.1
3.2 - 2.2
3.2 - 2.3
3.2 – 3.1
3.2 – 3.2
3.2 – 3.3

รายการเอกสารหลักฐาน
แฟมเอกสารแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2554
แฟมเอกสารการเสนอของงบประมาณ ปการศึกษา 2554 และบันทึกขอความที่ไดรับการ
จัดสรรจากกองนโยบายและแผน
แฟมรายงานการประชุมกองพัฒนานักศึกษา
แฟมเอกสารแผนการจัดกิจกรรมองคการนักศึกษา ปการศึกษา 2554
รายงานการประชุมสมัยสามัญองคนักศึกษา ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมสมัยสามัญองคนักศึกษา ครั้งที่ 2
โครงการสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โครงการสงเสริมใหนักศึกษามีความรูดนการประกันคุณภาพการศึกษา 9 มทร.
แฟมเอกสารการเขารวมประชุม สัมมนา ดานการเขารวมกิจกรรมและหนังสือ MOU
กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
โครงการอบรมความรูผูนํานักศึกษา (สโมสรและองคการ)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาชมรม
แฟมเอกสารการกอตั้งชมรม
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หมายเลข
3.2 – 3.4
3.2 – 3.5
3.2 – 3.6
3.2 – 3.7
3.2 – 3.8
3.2 – 3.9
3.2 – 3.10
3.2 – 3.11
3.2 – 3.12
3.2 – 3.13
3.2 – 3.14
3.2 – 3.15
3.2 – 3.16
3.2 – 3.17
3.2 – 3.18
3.2 – 4.1
3.2 – 4.2
3.2 – 4.3
3.2 – 5.1
3.2 – 5.2

รายการเอกสารหลักฐาน
โครงการสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โครงการเปดโลกชมรม ศูนยนนทบุรี
โครงการเปดโลกชมรม ศูนยหันตรา
โครงการเปดโลกชมรม ศูนยวาสุกรี
กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
โครงการวิทยาศาสตรเกมสครั้งที่ 3
โครงการแขงขันกีฬาสัมพันธสุวรรณภูมินนทบุรี
โครงการกีฬาราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 28 “ศรีวิชัยเกมส”
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายแกนนําดานการปองกันเอดสและสารเสพติด
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
โครงการ/กิจกรรมของชมรมตางๆ
กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
โครงการ “คุณธรรมนําชีวิต เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา”
โครงการ “อาสาพัฒนาพระพุทธศาสนา”
โครงการ “ประกวดเพชรน้ํางามลีลาวดีนนทบุร”ี
โครงการ “ศิษยสุวรรณภูมิรวมใจถวายเทียนพรรษา”
โครงการ “กิจกรรมศิษยสุวรรณภูมินนทบุรีบูชาครู ประจําปการศึกษา 2554”
โครงการ “สืบสานประเพณีสงกรานต”
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเครือขายความรวมมือดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ณ สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน MOU
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 244/2555 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ
การประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี
บันทึกขอความการประชุมติดตามดานการประกันคุณภาพ
การประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงการตางๆ
รายงานการประชุม
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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 หรือ 7 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป ตามเกณฑทั่วไป
ตามเกณฑทั่วไป ตามเกณฑทั่วไป

ขอ

1
2
3
4
5

6

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ครบ 7 ขอตาม
เกณฑทั่วไป และ
ครบถวนตามเกณฑ
มาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุม

เกณฑมาตรฐาน
เกณฑมาตรฐานทั่วไป:
มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผน
ดานการวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน
มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรู
ดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
มีการสนับสนุนพันธกิจ ดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลัก ษณของสถาบัน
อยางนอยในประเด็นตอไปนี้
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยให
คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรัก ษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ
(visiting professor)
มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุก
ประเด็น

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554

มีการ
ดําเนินการ










หนา 142

บทที่ 2 สวนสําคัญ

ขอ

เกณฑมาตรฐาน

7

มีก ารนําผลการประเมินไปปรับ ปรุง การสนับ สนุนพัน ธกิจ ดานการวิ จัยหรื องาน
สรางสรรคของสถาบัน
เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม :
มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น
หรือจากสภาพปญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด (เฉพาะกลุม ข และ ค2)

8

มีการ
ดําเนินการ




ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 8 ขอ
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 8 ขอ
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
เปาหมายของปนี้ : 7 ขอ
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป : 7 ขอ
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิทยาลัย มีร ะบบและกลไกการบริห ารงานวิจัย โดยกําหนดเปนนโยบายอยูในแผนพัฒนา
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท คโ น โ ล ยี ร า ชม ง คล สุ วร ร ณภู มิ ร ะ ย ะ 5 ป ( พ . ศ. 25 50 -2554) ( 4. 1 -1. 1 )
ซึ่งสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2552-2555) (4.1-1.2) แผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ.2554
(4.1-1.3) และแผนทีย่ ทุ ธศาสตรของมหาวิทยาลัย (4.1-1.4) โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
ของมหาวิ ท ยาลั ย เป น ผู กํ า หนดนโยบายและทิ ศ ทางการดํ า เนิ น งานวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย (4.1-1.5)
คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสงเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย (4.1-1.6) ดําเนินการบริหารกองทุนสงเสริม
งานวิจัยใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยการใชจายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ.2549 (4.1-1.7)
และระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยกองทุนสงเสริมงานวิจัย พ.ศ.2549 (4.1-1.8) เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย
และยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553) (4.1-1.9) โดยมีคูมือการประเมินผลขอเสนอการวิจัยของ
หนวยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ (4.1-1.10) เปนแนวทางในการดําเนินงานวิจัยและยังมีคณะกรรมการ
ดําเนินงานวิจัยของคณะเปนผูขับเคลื่อนงานวิจัยและประสานงานในคณะ (4.1-1.11) – (4.1-1.14)
2. มหาวิทยาลัย ไดมีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการเรียนการสอน โดยมี
การสนับสนุนใหนําผลการวิจัยมาเปนสวนหนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอนหรือเนื้อหาในรายวิชาที่นักวิจัย
ดําเนินการวิจัย อาทิ ผศ.กฤษฎี สนั่นเสียง ไดนําผลงานวิจัย เรื่อง แนวทางการแกปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาสาขาวิชาบัญชีระดับปริญญาตรี ในวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2554 มาใชใน
การพัฒนา/ปรับปรุงการเรียนการสอน (4.1-2.1) คณะศิลปศาสตรมีรายวิชาที่เปดสอน ในระดับปริญญาตรี
เกี่ยวกับการศึกษาอิสระ(Independent Study) (4.1-2.2) เพื่อฝกใหนักศึกษาเรียนรูแนวทางในการแสวง
ความรูตามที่นักศึกษาสนใจโดยใชการวิจัยเปนวิธีการแสวงหาและสรางองคความรู และโครงการวิจัยเรื่อง
รูปแบบการสงเสริมศักยภาพของสมองสองซีก (ผศ.สายหยุด อุไรสกุล) (4.1-2.3) วิทยาลัยการจัดการมีการ
กําหนดใหนักศึกษาทําโครงการวิจัย เชน วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ ของนายวรศักดิ์ เงินงาม ทําวิจัยเรื่อง
การเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(4.1-2.4) วิชาสถิติประยุกต ของนายยุทธนา บุญวัง วิจัยเรื่อง การประยุกตใชระบบการผลิตแบบลีนและซิกซ
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ซิกมา เพื่อเพิ่มผลผลิตในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม : กรณีศึกษาบริษัทเพิ่มพูนพัฒนาอุตสาหกรรม
(4.1-2.5) แผนการสอนรายวิชา 503-33-01 Highway Engineering ที่บูรณาการกระบวนการวิจัยกับการ
จัดการเรียนการสอนโดยผูสอนไดทํางานวิจัย เรื่อง การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน จากงบประมาณ
กองทุนสงเสริมงานวิจัย ป 2554 และนําผลการวิจัยมาเปนสวนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน
ถายทอดองคความรูและกระบวนการวิจัย จากที่ดําเนินงานมาใหกับนักศึกษา (4.1-2.6) โครงการนํารองการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่บูร ณาการการเรียนรูกับ การทํางาน
หลักสูตร ไฟฟาอุตสาหกรรมสําหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (4.1-2.7)
3. มหาวิทยาลัย ไดจัดใหมีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โดยการจัดประชุมสัมมนาสรางเวทีใหนักวิจัย
ไดแลกเปลี่ยนความรูกับผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ จึงไดจัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” เพื่อใหเกิด
งานวิจัยที่สอดคลองกับทิศทางและนโยบายดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ (4.1-3.1) และการจัดโครงการ
ประชุมสัมมนา “การเขียนโครงการวิจัยและแผนงานวิจัย” เพื่อใหผูบริหารงานวิจัยและนักวิจัยมีความรูความ
เขาใจในทิศทางการดําเนินงานวิจัยเชิงบูรณาการและระดมความคิดเห็น และฝกปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัย
และไดใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัยประจําโดยบรรจุไวเปนหัวขอหนึ่งใน
โครงการดวย (4.1-3.2) รวมถึงคณะตางๆ ยังมีนโยบายใหการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนั กวิจัยในคณะ
อยางตอเนื่อง (4.1-3.3) – (4.1-3.6) รวมทั้งมีการใหความรูเรื่องจรรยาบรรณผานทางเว็บไซตของหนวยงาน
(4.1-3.7 ) (4.1-3.10)
4. มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับ สนุนการวิจัยจาก 3 แหลง ทุน เพื่อสนับ สนุนการ
ดําเนินการวิจัย ในปงบประมาณ 2554 ดังนี้
1. แหลงทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดิน
- ทุนผานสํานักงบประมาณปกติ (4.1-4.1)
- ทุนผาน สกอ. (4.1-4.2)
2. แหลงทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินกองทุนสงเสริมงานวิจัย (4.1-4.3)
3. แหลงทุนงบประมาณรายไดของหนวยงาน (4.1-4.4)
5. มหาวิทยาลัย ไดจัดใหมีหองปฏิบัติการวิจัย เพื่ออํานวยความสะดวกและเปนแหลงคนควาขอมูล
(4.1-5.1) มีหองสมุดทุกศูนยพื้นที่ซึ่งมีรูปเลมงานวิจัยฉบับสมบูรณ (4.1-5.2) มีฐานขอมูลดานการวิจัย เพื่อเปน
แหลงสืบคนขอมูลที่เชื่อมโยงไปยังแหลงทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก (4.1-5.3) – (4.1-5.7) สิ่งอํานวยความ
สะดวกระบบอินเตอรเน็ตและระบบสารสนเทศ (4.1-5.8)-(4.1-5.10) การจัดกิจกรรมวิชาการและเขารวมการ
ประชุมวิชาการ (4.1-5.11) - (4.1-5.13)
6. มหาวิทยาลัย มีการดําเนินการติดตามประเมินผล ในลักษณะของการประเมินความพึงพอใจในดาน
ตา งๆ เชน ด า นการใชจ ายงบประมาณในลัก ษณะของการติ ด ตามการใชจ ายงบประมาณ ด า นการใช
หองปฏิบัติการ ฐานขอมูลดานการวิจัย ระบบสารสนเทศและกิจกรรมโครงการตางๆ (4.1-6.1) – (4.1-6.11)
7. มหาวิทยาลัยมีการนําเสนอสรุปผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย หรือ
งานสรางสรรคของสถาบัน อาทิ การประเมินผลความพึงพอใจในการจัดหาทรัพยากร แหลงสนับสนุนและ
งบประมาณเพื่อการวิจัยหรืองานสรางสรรค (4.1-6.11) และสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ เพื่อรายงานใน
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําเพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานในปการศึกษาตอไป (4.1-7.1)
8. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการสงเสริมใหนักวิจัยสรางความรวมมือกับองคกรภายนอกเพื่อ
สรางงานวิจัยจากภูมิปญญาทองถิ่น เชน การทําบันทึกขอตกลงกับ สกอ. (4.1-8.1) เครือขายวิจัย เครือขาย
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ภาคกลางตอนบน (4.1-8.2) โดยประชาสัมพันธและสนับสนุนใหนักวิจัยสงขอเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 โครงการวิจัยรวมเชิง
บูร ณาการ (4.1-8.3) และมีง านวิจัยที่เ ปนภูมิปญ ญาทองถิ่นของปง บประมาณ 2554 ที่ทํากับ หนวยงาน
ภายนอกดังนี้ 1. งบประมาณงานวิจัยกับเครือขายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน (มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ) เรื่อง “การเพิ่มคุณภาพของกลวยอบและลดความสิ้นเปลืองพลังงานดวยเครื่องอบแหงแบบปมความ
รอน” 2. งบประมาณจาก สกอ. เรื่อง “การศึกษายอนรอยโบราณสถานภูมิปญญาไทย พระที่นั่งสรรเพชรมหา
ปราสาท” ดั ง ตั ว อย า งสรุ ป ผลการวิ จั ย (4.1-8.4)และมี ก ารติ ด ตามการดํ า เนิ น งาน โดยมี ก ารรายงาน
ความกาวหนาของการดําเนินโครงการตามที่ สกอ. กําหนด ซึ่งมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนผูประสานงาน (4.18.5)
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
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
4.1-1.1
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2550-2554)
4.1-1.2
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2552-2555
4.1-1.3
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
4.1-1.4
แผนที่ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
4.1-1.5
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 505/2554 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย
4.1-1.6
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 425/2554 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมงานวิจัย มทรส.
4.1-1.7
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการใชจายเงินอุดหนุนเพื่อ
การวิจัย พ.ศ.2549
4.1-1.8
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยกองทุนสงเสริมงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
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หมายเลข
4.1-1.9
4.1-1.10
4.1-1.11
4.1-1.12
4.1-1.13
4.1-1.14
4.1-2.1

4.1-2.2
4.1-2.3
4.1-2.4

4.1-2.5

4.1-2.6

4.1-2.7

4.1-3.1
4.1-3.2
4.1-3.3
4.1-3.4

รายการเอกสารหลักฐาน
นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ พ.ศ.2551-2554
คูมือการประเมินผลขอเสนอการวิจัยของหนวยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามมติคณะรัฐมนตรี
คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ 10/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานวิจัย
คําสั่งคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 131/2550 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการวิจัยประจําคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คําสั่งวิทยาลัยการจัดการ ที่ /2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
คําสั่งคณะศิลปศาสตร ที่ 141/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานวิจัย
โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการแกปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชา
บัญชีระดับปริญญาตรี ในวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2554 มาใชในการ
พัฒนา/ปรับปรุงการเรียนการสอน ของ ผศ.กฤษฎี สนั่นเสียง
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
โครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบการสงเสริมศักยภาพของสมองสองซีก ของ ผศ.สายหยุด
อุไรสกุล
วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ ของนายวรศักดิ์ เงินงาม ทําวิจัยเรื่อง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม
วิชาสถิติประยุกต ของนายยุทธนา บุญวัง วิจัยเรื่อง การประยุกตใชระบบการผลิตแบบ
ลีนและซิกซ ซิกมา เพื่อเพิ่มผลผลิตในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม : กรณีศึกษา
บริษัทเพิ่มพูนพัฒนาอุตสาหกรรม
แผนการสอนรายวิชา 503-33-01 Highway Engineering ที่บูรณาการกระบวนการวิจัย
กับการจัดการเรียนการสอนโดยผูสอนไดทํางานวิจัย เรื่อง การตรวจสอบความปลอดภัย
ทางถนน จากงบประมาณกองทุนสงเสริมงานวิจัย ป 2554
โครงการนํารองการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ที่บูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน หลักสูตร ไฟฟาอุตสาหกรรมสําหรับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจําปงบประมาณ 2554
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการวิจัยและแผนงานวิจัย ประจําป
งบประมาณ 2554
โครงการวันประกาศเกียรติคุณ ของคณะศิลปศาสตร
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจําป
การศึกษา 2554 ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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บทที่ 2 สวนสําคัญ
หมายเลข
4.1-3.5
4.1-3.6
4.1-3.7
4.1-3.8
4.1-3.9
4.1-3.10
4.1-3.11
4.1-4.1
4.1-4.2
4.1-4.3
4.1-4.4
4.1-5.1
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
4.1-5.11
4.1-5.12
4.1-5.13

รายการเอกสารหลักฐาน
ประกาศ คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ เรื่อง การเผยแพรผลงานวิจัย
ประกาศ คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย
เว็บไซตคณะศิลปศาสตร มีการเผยแพรเรื่องจรรยาบรรณนักวิจัย
เว็บไซตใหความรูเรื่องจรรยาบรรณของวิทยาลัยการจัดการ
บันทึกขอความ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง เผยแพรจรรยาบรรณนักวิจัยและ
แนวทางปฏิบัติ
เว็บไซตใหความรูเรื่องจรรยาบรรณของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เว็บไซตใหความรูเรื่องจรรยาบรรณของสถาบันวิจัยและพัฒนา
เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําป 2554
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง รายชื่อผูรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายใตโครงการ
สงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ประจําป 2554
หนังสือบันทึกขอความแจงการจัดสรรงบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนาถึงคณะ
6 คณะ
เอกสารจัดสรรงบประมาณเงินรายได ประจําป 2554
หองปฏิบัติการวิจัย
หองสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 4 ศูนย
หองปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศ และการจัดประชุมวิชาการของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
เว็บไซตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ฐานขอมูลวิจัย เว็บไซตคณะศิลปศาสตร
ขอมูลสารสนเทศของคณะศิลปศาสตร
ฐานขอมูลงานวิจัยเพื่อการสืบคนที่เชื่อมโยงไปยังแหลงทุนตางๆ ในเว็บไซตคณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยของคณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยของคณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศที่ใหบริการของมหาวิทยาลัย
ขาววิทยาลัยการจัดการ มทรส. เรื่อง การบรรยายพิเศษของ Dr.Lee Le Roux
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 (4rd RMUTCON) และการ
ประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3 (3nd RMUTIC)
การสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เรื่อง เทอรโมอิเล็กทริกส จัด
โดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มทรส.
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บทที่ 2 สวนสําคัญ
หมายเลข
4.1-6.1
4.1-6.2
4.1-6.3
4.1-6.4
4.1-6.5
4.1-6.6
4.1-6.7
4.1-6.8
4.1-6.9
4.1-6.10
4.1-6.11
4.1-7.1
4.1-8.1
4.1-8.2
4.1-8.3
4.1-8.4

4.1-8.5

รายการเอกสารหลักฐาน
หนังสือบันทึกขอความเรงรัดการเบิก – จายเงิน งบประมาณกองทุนสงเสริมงานวิจัยและ
งบประมาณแผนดิน ประจําป 2553-2554 ของคณะบริหารธุรกิจฯ
หนังสือบันทึกขอความเรงรัดการเบิก – จายเงิน งบประมาณกองทุนสงเสริมงานวิจัย
ประจําป พ.ศ.2555 ของวิทยาลัยการจัดการ
สรุปผลการดําเนินงานวิจัย ประจําปงบประมาณ 2554 ของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
สรุปผลการดําเนินงานวิจัย ประจําปงบประมาณ 2554 ของคณะศิลปศาสตร
รายงานผลการประเมินการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
ผลการวิเคราะหความพึงพอใจดานระบบสารสนเทศของคณะศิลปศาสตร
ผลการวิเคราะหความพึงพอใจดานขอมูลขาวสาร งบประมาณและการจัดอบรมของคณะ
ศิลปศาสตร
แบบสอบถามการประเมินทรัพยากรสนับสนุนดานการวิจัย วิทยาลัยการจัดการ
ผลการประเมินทรัพยากรสนับสนุนดานการวิจัย วิทยาลัยการจัดการ
หนังสือบันทึกขอความเรงรัดใหเบิกจายเงินงวดของงานวิจัยที่ไดรับงบประมาณประจําป
2554 ของคณะวิศวกรรมศาสตรฯ
แบบประเมินการจัดหาทรัพยากร แหลงสนับสนุนและงบประมาณ เพื่อการวิจัยหรืองาน
สรางสรรค
สรุปแบบประเมินการจัดหาทรัพยากรและรายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
บันทึกขอตกลงโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ.2554
สัญญารับทุนโครงการวิจัย “การเพิ่มคุณภาพของกลวยอบและลดความสิ้นเปลือง
พลังงานดวยเครื่องอบแหง
ประกาศผลโครงการวิจัยรวมเชิงบูรณาการ
เอกสารงานวิจัยที่ไดรับงบประมาณของโครงการ“การเพิ่มคุณภาพของกลวยอบและลด
ความสิ้นเปลืองพลังงานดวยเครื่องอบแหงแบบปมความรอน” และ “การศึกษายอนรอย
โบราณสถานภูมิปญญาไทย พระที่นั่งสรรเพชรมหาปราสาท”
รายงานความกาวหนาโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ ของ อ.รุจ รัตนพาหุ

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554

หนา 149

บทที่ 2 สวนสําคัญ
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
มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด

2

3
4
5

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








เกณฑประเมิน : 4 คะแนน
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
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บทที่ 2 สวนสําคัญ
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนทุนการเผยแพรงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
โดยมีคณะกรรมการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย (4.2-1.1) คณะอนุกรรมการวิจัย (4.2-1.2) เปนกลไกการ
ขับเคลื่อน โดยมีนโยบายสงเสริมใหนักวิจัยไปนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการจายเงินรางวัลและสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย พ.ศ.
2554 (4.2-1.3) เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนบุคลากรเพื่อไปนําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ
จากกองทุนสงเสริมงานวิจัย พ.ศ. 2554 (4.2-1.4) เรื่อง หลักเกณฑการขอพิจารณาทุนวิจัยประเภททุนอุดหนุน
จากกองทุนสงเสริมงานวิจัย (4.2-1.5) เพื่อสนับสนุนใหนักวิจัยไปนําเสนอผลงานวิจัยในเวทีตางๆ และมีการ
เผยแพรผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ รวมทั้งสนับสนุนใหเขารวมนําเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ (4.2-1.6)-(4.2-1.8)
2. มหาวิทยาลัย มีระบบการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห สังเคราะหความรูจากงานวิจัย เพื่อใหเปน
องคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการ (4.2-2.1)-(4.2-2.5) และนําผลการวิเคราะห
สัง เคราะหม าเป น องคค วามรู และเผยแพรบ นเว็ บ ไซต ข องหนว ยงานในสัง กัด (4.2-2.6)-(4.2-2.7) และ
ประชาสัม พันธในรูป แบบของวารสาร “งานคัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจ ากงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 2554” เพื่อเปนฐานขอมูลความรูสําหรับบุคคลทั่วไป (4.2-2.8)
3. มหาวิทยาลัยมีการเผยแพรความรูที่ได จากการวิเคราะหสังเคราะหผานทางเว็บไซต (4.2-3.1) (4.2-3.6) และวารสาร “งานคัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 2554”
โดยประชาสัมพันธและเผยแพรใหบุคคลภายนอกและภายในไดรับทราบ (4.1-2.8)
4. มหาวิทยาลัย มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของนักวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน และมีการ
รับรองการใชประโยชนจากหนวยงานภายนอกที่นําไปใช (4.2-4.1) – (4.2-4.10)
5. มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการ (4.2-5.1) การประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับการจด
สิทธิบัตร โดยมีรายละเอียด ขั้นตอน มีแบบฟอรมการยืน่ ขอจดสิทธิบัตร และการยื่นจดสิทธิบัตรใหทราบผาน
ทางเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดเพื่อใหความรูและอํานวยความสะดวกกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัย (4.2-5.2)
– (4.2-5.8) รวมทั้งไดจัดทํา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการบริหาร
จั ด การทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา พ.ศ.2555 ซึ่ ง อยู ร ะหว า งการพิ จ ารณาของคณะกรรมการยกร า งฯ ของ
มหาวิทยาลัย (4.2-5.9)
จุดแข็ง :
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในระดับชาติหรือนานาชาติ
2. มีงานวิจัยที่มีคุณภาพไดรับการนําเสนอในที่ประชุมระดับชาติและนานาชาติ
3. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
4. มีการนํางานวิจัยออกเผยแพรทั้งในประเทศและตางประเทศอยางตอเนื่อง
5. มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเผยแพรงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
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แนวทางเสริมจุดแข็ง :
1. สงเสริมใหมีการเผยแพรหรือตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ
2. การใหงบประมาณสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัย
3. สรางแรงจูงใจใหแกผูนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในรูปรางวัลและประกาศนียบัตรเกียรติคุณ
จุดออน :
1. ขาดแรงจูงใจ
2. ขาดเงินทุน
3. ควรพัฒนาระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชนตอไป
4. ขาดหนวยงานสนับสนุนการจดสิทธิบัตร
แนวทางปรับปรุงจุดออน :
1. สรางแรงจูงใจเปนคาตอบแทนใหแกนักวิจัยที่มีผลงานระดับชาติหรือนานาชาติ
2. สรางพันธกิจกับมหาวิยาลัยหรือองคกรภายนอกเพื่อเผยแพรและทําการวิจัย
3. สนับสนุนใหอาจารยนํางานวิจัยมาบูรณาการในงานการเรียนการสอน
4. สรางความเขาใจระบบการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคและกําหนดผูรับผิดชอบ
อยางชัดเจน
5. สรางเครือขายการวิจัยกับหนวยงานภายนอกเพิ่มขึ้น
6. จัดทําโครงการวิจัย เปนโครงการวิจัยชุดเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
4.2-1.1
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 505/2555 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย
4.2-1.2
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 959/2553 เรื่อง แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
4.1-1.3
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการจายเงินรางวัล
และสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย พ.ศ.2554
4.1-1.4
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุน
บุคลากรเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ จากกองทุนสงเสริมการวิจัย
พ.ศ.2554
4.2-1.5
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการขอและ
พิจารณาทุนวิจัยประเภททุนอุดหนุนจากกองทุนสงเสริมงานวิจัย
4.2-1.6
ขอมูลการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ป พ.ศ.2554
คณะศิลปศาสตร
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หมายเลข
4.2-1.7
4.2-1.8
4.2-2.1
4.2-2.2
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
4.2-3.5
4.2-4.1
4.2-4.2
4.2-4.3
4.2-4.4
4.2-4.5
4.2-4.6
4.2-4.7
4.2-4.8
4.2-4.9
4.2-4.10

รายการเอกสารหลักฐาน
ขอมูลการนําเสนอผลงานประดิษฐคิดคนในวารสารระดับชาติ คณะศิลปศาสตร
ขอมูลการเผยแพรผลงานวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 579/2554 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการวิจัยในการวิเคราะหสังเคราะหผลงานวิจัย
คําสั่งคณะวิทยาศาสตร ที่ 10/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานวิจัย
คําสั่งคณะศิลปศาสตร ที่ 141/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานวิจัย
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานวิจัยของคณะศิลปศาสตร
คําสั่งวิทยาลัยการจัดการ ที่ 44/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
ขอมูลการวิเคราะห สังเคราะหงานวิจัยในเว็บไซตคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
บทความวิชาการในเว็บไซตวิทยาลัยการจัดการ
วารสาร “งานคัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค
2554”
เว็บไซตคณะศิลปศาสตร
เว็บไซตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การเผยแพรขอมูลงานวิจัยที่ผานการวิเคราะห
สังเคราะห
ขอมูลการวิเคราะห สังเคราะหงานวิจัยในเว็บไซตคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ฐานขอมูลงานวิจัย FIS
บทความวิชาการในเว็บไซตวิทยาลัยการจัดการ
หนังสือรับรองจากหนวยงานภายนอกที่นํางานวิจัยไปใชประโยชน
หนังสือขอบคุณจากสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบางบาล
โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยเทอรโมอิเล็กทริกและนาโนเทคโนโลยี
รายงานผลความพึงพอใจของผูรับบริการของ อบจ.พระนครศรีอยุธยา
หนังสือขอบคุณและรับรองการใชประโยชนของสมาคมวัฒนธรรมไทยจีนกรุงเกา
หนังสือรับรองจากหนวยงานภายนอกที่นํางานวิจัยไปใชประโยชน
หนังสือรับรองจากหนวยงานภายนอกที่นํางานวิจัยไปใชประโยชน
หนังสือรับรองจากหนวยงานภายนอกที่นํางานวิจัยไปใชประโยชน
หนังสือรับรองจากหนวยงานภายนอกที่นํางานวิจัยไปใชประโยชน
หนังสือรับรองจากหนวยงานภายนอกที่นํางานวิจัยไปใชประโยชน
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หมายเลข
4.2-5.1

4.2-5.2
4.2-5.3
4.2-5.4
4.2-5.5
4.2-5.6
4.2-5.7
4.2-5.8
4.2-5.9

รายการเอกสารหลักฐาน
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 428/2552
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดูแล สนับสนุนการจดสิทธิบัตรหารซื้อขายทรัพยสินทาง
ปญญาและการคุมครองสิทธิของงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง การจดสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตร
เว็บไซตคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง การจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร
การจดสิทธิบัตรกับสถาบันทรัพยสินทางปญญาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง
เอกสารใชประกอบการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิตามอนุสิทธิบัตร
หนังสือบันทึกขอความ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง ประกาศแจงขอมูลการจด
สิทธิบัตรหรือทรัพยสินทางปญญา
เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
คําขอรับจดสิทธิบัตร ชุดขับเคลื่อนการเปลี่ยนมุมของขับใบพัดสําหรับการเคลือ่ นที่ของ
เรือเหาะ
เอกสารการจดสิทธิบัตร คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการบริหารจัดการ
ทรัพยสินทางปญญา พ.ศ.2555
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ตัวบงชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
เกณฑการประเมิน สกอ.
โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 - 5
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุม สาขาวิชา
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
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
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ตาราง เงินสนับสนุนงานวิจัยและ งานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รายการ

จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงาน
สรางสรรค
ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ
52
53
54

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน
สถาบัน (บาท) (นับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญา
รับทุนในปการศึกษา ปปฏิทินหรือปงบประมาณนั้น ๆ)
1. เงินรายไดของคณะวิชา
2. เงินกองทุนสงเสริมงานวิจัย
3. งบประมาณแผนดิน
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
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658,200
2,278,270
-

470,350
2,974,800
9,859,300

10,453,006

2,461,050

13,389,476
422.5
2
424.5

15,765,500
343
2
345

31,541.76

45,697.10
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2. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รายการ

จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงาน
สรางสรรค
ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ
52
53
54

เงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จัย และงานสร า งสรรค จากภายใน
สถาบัน (บาท) (นับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับ
ทุนในปการศึกษา ปปฏิทินหรือปงบประมาณนั้น ๆ)
1. เงินรายไดของคณะวิชา
2. กองทุนสงเสริมงานวิจัย
3. งบประมาณแผนดิน
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก
สถาบัน (บาท) (นับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับ
ทุนในปการศึกษา 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

937,500
622,689
-

200,000
2,786,915
655,000

498,961.33

1,267,650

2,059,150
183
183

4,909,565
179.5
179.5

11,252.19

27,351.34

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 34,868.42 บาท
เกณฑประเมิน : 2.91 คะแนน
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 45,697.10 บาท เกณฑประเมิน : 3.81 คะแนน
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 27,351.34 บาท เกณฑประเมิน : 5.00 คะแนน
คาเฉลี่ยทุกกลุมสาขา
4.38 คะแนน
เปาหมายของปนี้ : 60,000 บาท
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
เปาหมายของปนี้ : 25,000 บาท
เปาหมายปตอไป : 60,000 บาท
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
เปาหมายปตอไป : 25,000 บาท
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
ในปการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยฯ ไดจําแนกเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน
และภายนอกสถาบัน ตามสาขาวิชาเปน 2 กลุม ดังนี้คือ
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 15,765,500 บาท โดยมีจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
(ไมร วมอาจารยลาศึกษาตอ) จํานวนทั้ง สิ้น 345 คน เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตออาจารย
ประจําและนักวิจัย เทากับ 45,697.10 บาทตอคน ซึ่งไดคะแนน 3.81
2. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 4,909,565 บาท โดยมีจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
(ไมรวมอาจารยลาศึกษาตอ) จํานวนทั้งสิ้น 179.5 คน เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตออาจารย
ประจําและนักวิจัย เทากับ 27,351.34 บาทตอคน ซึ่งไดคะแนน 5.00
3. มหาวิ ท ยาลั ย ได รั บ เงิ นสนั บ สนุ นงานวิ จั ย และงานสร า งสรรค จ ากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งสิ้น
(15,765,500 x 5)
+ (4,909,565 x 5)
60,000
25,000
= 4.38
(345+179.5)
จุดแข็ง :
1. มีงานวิจัยที่หลากหลาย สามารถเปนกลไกในการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
2. นักวิจัยของคณะฯ มีศักยภาพในการเสนอขอโครงการวิจัย
3. มีเงินสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น
4. มีกองทุนสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
แนวทางเสริมจุดแข็ง :
1. สนับสนุนและสงเสริมการทําวิจัยกับนักวิจัยหนาใหม
2. จัดอบรมสนับสนุนนักวิจัยหนาใหมของคณะฯ ในการเสนอโครงการวิจัย
3. เพิ่มงบประมาณสนับสนุน เพื่อใหสามารถพัฒนางานวิจัยได
จุดออน :
1. ไดรับทุนสนับสนุนจากภายนอกนอย
2. ควรจัดหาเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพิ่มขึ้น
3. นักวิจัยของคณะยังมีจํานวนนอยเมื่อเทียบกับคณาจารยทั้งหมดของคณะ

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554

หนา 158

บทที่ 2 สวนสําคัญ
แนวทางปรับปรุงจุดออน :
1. สรรหาแหลงขอมูลที่ใหทุนวิจัยจากภายนอกสถาบัน
2. สงเสริมสนับสนุนใหนักวิจัยไดเสนอโครงการขอทุนจากภายนอก
3. ประชุมวางแผนกําหนดการจัดหาเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
4. จัดทําโครงการวิจัย เปนโครงการวิจัยชุดเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก
5. สงอาจารยของคณะเขารับการอบรมและสงเสริมการทําวิจัย
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
4.3-1.1
หนังสือจัดสรรงบประมาณจากเงินกองทุนสงเสริมงานวิจัย ป 2554
4.3-1.2
เอกสารการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ป 2554
4.3-1.3
ขอมูลสรุปจํานวนบุคลากรในมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2554
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
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
3
4
5

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน
มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย
มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย
มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย

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

มีการ
ดําเนินการ






เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิทยาลัยฯ มีพันธกิจดานการบริการวิชาการโดยกําหนดเปนภารกิจในประเด็นยุทธศาสตร
หลักของมหาวิทยาลัย ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ป (พ.ศ.2550-2554) (4.1-1.1) ซึ่งสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการและแผนที่ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย (4.1-1.4) โดยมีวัตถุประสงคใหมีผลงานการบริการ
ทางวิชาการ วิชาชีพที่มีคุณภาพและเพื่อพัฒนาทองถิ่น ชุมชน สังคม
การบริการทางวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยจะดําเนินการภายใตระเบียบของมหาวิทยาลัย (5.11.1) (5.1-1.2) และมหาวิท ยาลัยยังกําหนดใหการบริการวิชาการสัง คมเปนหนึ่ง ในพันธกิจหลักของคณะ/
หนวยงานเทียบเทาที่ตองดําเนินการ โดยมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนดานงบประมาณและผลักดันใหอาจารย
และบุคลากรเห็นความสําคัญของการบริการวิชาการ จึงแตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
ขึ้น (5.1-1.3) เพื่อใหการบริการวิชาการที่มีคุณภาพและตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคมได
การใหบริการวิชาการของคณะหรือหนวยงานเทียบเทา มีการแจงการจัดสรรงบประมาณ (5.1-1.4)
การแตงตั้งคณะกรรมการ (5.1-1.5) ถึง (5.1-1.7) มีการกําหนดมาตรฐานขั้นตอนการดําเนินการ (5.1-1.8) ถึง
(5.1-1.10) มีการกําหนดแผนการดําเนินการประจําป (5.1-1.11) และมีคณะกรรมการของหนวยงานติดตามผล
การดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ (5.1-1.12) ถึง (5.1-1.14)
2. มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน โดยนําโครงการ
บริการวิชาการมาบูรณาการรวมกับการเรียนการสอน อาทิ
 โครงการ IN-HOUSE TRANING ไดบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาการจัดการ
สารสนเทศ ซึ่งอาจารยสุกัญญา เจริญกิจธนลาภ เปนผูสอน โดยใหนักศึกษาจัดฝกอบรม (5.1-2.1)
 การนําโครงการลดภาวะโลกรอน (5.1-2.2) นํามาบูรณาการกับการเรียนการสอนในวิชาสิ่งแวดลอม
และการจัดการทรัพยากร โดยใหนักศึกษารวมทํากิจกรรมกับตัวแทนชุมชน (5.1-2.3) โครงการพัฒนาการผลิต
ผลิตภัณฑใชในครัวเรือน (5.1-2.4) นํามาบูรณาการกับการเรียนการสอนในวิชาผลิตภัณฑธรรมชาติ (5.1-2.5) ให
นักศึกษาไดนําความรูที่ไดเรียนในวิชาผลิตภัณฑธรรมชาติมาปรับปรุงทําผลิตภัณฑ (5.1-2.6)
 คณะศิ ล ปศาสตรกํ าหนดใหก ารบริก ารวิ ชาการเปน กิจ กรรมในการเรี ยนการสอนรายวิ ช า
มัคคุเทศก 1 (5.1-2.7) โดยการนํานักศึกษาในรายวิชาดังกลาวออกฝกปฏิบัติในการบริการชุมชน เพื่อสงเสริม
ศักยภาพของชุมชนใหมีความเขมแข็ง ทําใหนักศึกษามีคุณลักษณะของมัคคุเทศกที่ดี รวมถึงภาพรวมของหนาที่
และความรับ ผิดชอบของมัคคุเ ทศก นักศึกษาไดฝก ทักษะภาวะความเปนผูนําและการมีปฏิสัม พันธกับ ผูที่
เกี่ยวของ การพูดในที่ชุมชน ศึกษาทรัพยากรทางการทองเที่ยว ภูมิศาสตร ศิลปะและวัฒนธรรมของไทย และ
ฝกทักษะการนําเที่ยวไดเปนอยางดี
 โครงการการบูรณาการการเรียนรูสถาปตยกรรมกับการใหบริการวิชาการ กรณีศึกษา
วัดคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม (5.1-2.8)
 โครงการบริการวิชาการแกสังคมที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (5.1-2.9) ถึง (5.1-2.13)
 รายงานผลการประชุมถอดบทเรียนโครงการการใหบริการวิชาการแกสังคมดานการซอมแซม
บํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตรรวมกับมูลนิธพิ ระดาบส (5.1-2.14)
 โครงการศูนยขาวสุวรรณภูมิ โดยนําความรูที่ไดไปบริการวิชาการแกสังคม นําปญหาและ ภูมิ
ปญญาของชุมชนมาใชพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัย (5.1-2.15)

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554

หนา 161

บทที่ 2 สวนสําคัญ
 จากผลของบันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ
บริษัท ตรีปนจั่น โมบาย จํากัด จากเดิมอาจารยลือเดช เพชรดวง ไดเปนที่ปรึกษาดานออกแบบเขียนแบบและ
วางแผนการผลิตใหกับบริษัทดังกลาว เห็นปญหาดานการออกแบบเปลือกชุดหัวเกง ซึง อ.ลือเดชไดนําปญหา
พิเศษ “เรื่องการออกแบบเปลือกชุดหัวเกงและแบบสั่งผลิตของรถปนจั่นตอกเสาเข็มแบบลอตีนตะขาบ” (เปน
โครงการตอเนื่อง) ของบริษัทตรีปนจั่นโมบายจํากัด โดยนักศึกษานําปญหามาวิเคราะหและออกแบบ เปน
การบูรณาการงานใชในการเรียนการสอนกับ วิชา computer Aided Drafting and Design มีการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (5.1-2.16)

3. มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการวิจัย ในลักษณะของการนําองค
ความรูจากงานวิจัยมาบูรณาการกับโครงการบริการวิชาการ อาทิ
 จัดตั้งศูนยขาวสุวรรณภูมิ นําความรูที่ไดไปบริการวิชาการแกสังคม นําปญหาและภูมิปญญาของ
ชุมชนมาใชพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัย (5.1-3.1)
 โครงการแปลงนาสาธิตเพื่อลดตนทุนการผลิตขาว ตําบลนาคู อําเภอผักไห
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของ ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง (5.1-3.2)
 คณะศิลปศาสตรมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับงานวิจัยโดยการจัดทํา
โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (5.1-3.3)
ตลอดจนมีการเผยแพรผลงานวิจัย ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมชลจันทรรีสอรท พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อใหนักศึกษาตลอดจนผูสนใจทั่วไปได
นําไปใชประโยชน
 โครงการบริการวิชาการแกสังคมที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (5.1-2.9) ถึง (5.1-2.13)
 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต 84 หมูบาน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ (5.1-3.4)
 การใหบริการวิชาการฯ เชื่อมโยงจากการวิจัย ของโครงการ ฝกอบรมเทคโนโลยีพลังงาน
แสงอาทิตยเพื่อผลิตไฟฟา (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา) , โครงการ ฝกอบรม เรื่องถนนปลอดภัยดวยหลัก
วิศวกรรม , บทความ “ผลการเรียนรูและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอโครงการสูโลกอิเล็กทรอนิกส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม) และโครงการ
พัฒนารูปแบบการบริการหารการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทํางาน W
( il) ในหลักสูตรไฟฟา
อุตสาหกรรม (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา) (5.1-3.5)
 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัยจาก
โครงงานวิจัย (ITAP) เรื่อง“การออกแบบโครงสรางรถปนจั่นตอกเสาเข็ม แบบลอตีนตะขาบ” (เปนโครงการ
ตอเนื่อง) ทําการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการวิเคราะหโครงสรางอาจารยลือเดช เพชรดวง ไดนํา
ปญหาการออกแบบหัวเกง เขียนเปนโครงการวิจัยเรื่อง การออกแบบเปลือกชุดหัวเกงและแบบสั่งผลิตของรถ
ปนจั่นตอกเสาเข็มแบบลอตีนตะขาบโดยใชงบประมาณจากบริษัทเปนเงิน 30,000 บาท โดยนํานักศึกษาที่
เรียนในรายวิชา computer Aided Drafting and Design เขารวมในการทําวิจัย (5.1-3.6)
4. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและงานวิจัย ในสวนของคณะ/หนวยงานเทียบเทาจะมีก ารประเมินผลในลักษณะของการ
ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการ รายวิชาการเรียนการสอน มีระบบการติดตามความกาวหนาการ
ดําเนินโครงการแตละโครงการ รวมทั้งโครงการที่มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
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สอนเละการวิจัย ประกอบดวย การมีสวนรวมของผูใหบริการ ผูรับบริการ และนักศึกษา ซึ่งเปนทั้งผูใหบริการ
และผูรับบริการ มีแผนการดําเนินงาน เปาหมาย และตัวบงชี้ที่ชัดเจน อาทิ
 สรุปผลการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอน (5.1-4.1)
 แบบรายงานการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการเรียนการสอน (5.1-4.2)
 รายงานผลการบริการวิชาการแกสังคมโครงการอบรมอาสาสมัครทองเที่ยว (5.1-4.3)
 รายงานโครงการวิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษารู ป แบบการท อ งเที่ ย วของนั ก ท อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา (5.1-4.4)
 รายงานผลการดําเนินงานของโครงการบริการวิชาการแกสังคมที่มีการบูรณาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (5.1-2.9) ถึง (5.1-2.13)
 รายงานผลโครงการแปลงนาสาธิ ต เพื่ อ ลดต น ทุ น การผลิ ต ข า ว ตํ า บลนาคู อํ า เภอผั ก ไห
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของ ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง (5.1-4.5)
 รายงานผลการดําเนินโครงการศูนยขาวสุวรรณภูมิ ของมหาวิทยาลัย (5.1-4.6)
 รายงานผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย (5.1-4.7)
 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยประเมินผลความสําเร็จของโครงการวิจัย“การออกแบบ
เปลือกและแบบการสั่งผลิต รถปนจั่นตอกเสาเข็มแบบลอตีนตะขาบ” มีการประเมินออกเปนแตละดานและ
ประเมินโดย สถานบริการที่ไดรับบริการวิชาการ นักศึกษาผูเขารวมโครงการ กลุมอาจารยผูควบคุมโครงการ
(5.1-4.8)
5. มหาวิทยาลัยมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการวิชาการทางสังคม อาทิ
 อาจารยสุกัญญา เจริญกิจธนลาภ ซึ่งสอนในรายวิชาสัมมนาการจัดการสารสนเทศและไดจัดใหมี
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการเรียนการสอนอยางตอเนื่องไดนําผลการประเมินความสําเร็จใน
การบูรณาการเมื่อภาคเรียนที่ 1/2554 ซึ่งนักศึกษาไดใหขอเสนอแนะวาเปนรายวิชาที่มีการเสริมสรางทักษะ
ทางดานการเรียนรูไดเปนอยางดีและควรอยางยิ่งที่จะดําเนินการอยางตอเนื่อง แตอาจจะมีปญหาในเรื่องของ
การเดินทางเนื่องจากเปนการใหบริการนอกพื้นที่ มาปรับปรุงในภาคเรียนที่ 2/2554 โดยมีการขออนุญาตใชรถ
ใหกับนักศึกษา และจัดฝกอบรมในหลักสูตรที่ไดรับการตอบรับที่ดีตอไปจากการติดตามสรุปผลการประเมิน
ความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการ คณะจึงไดปรับปรุงโครงการใหสอดคลองและเปนการบูรณา
การงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยโดยการกําหนดลักษณะของโครงการที่ชัดเจน
วาเปนโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน
ประเทศชาติ และสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย นํามาปรับปรุงในสวนของระบบและ
กลไก รวมถึงแผนการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ (5.1-5.1) และพัฒนาดานกระบวนการใหบริการที่ดี
ยิ่งขึ้นตอไป
 การประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
และงานวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุง และนําปญหาที่พบกลับมาตั้ง
เปนโจทยวิจัยเพื่อแกปญหาใหชุมชนตอไป (5.1-5.2)
 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมมีการนําผลการประเมินของการใหบริการวิชาการในโครงการ
ดังกลาวเพื่อนํามาปรับปรุงการใหบริการ การเรียนการสอนในรายวิชา computer Aided Drafting and
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Design ผูสอนนายลือเดช เพชรดวง โดยการเพิ่มเติมเนื้อหารายวิชาในคําอธิบายรายวิชาในสวนของการ
วิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปมีการนําเสนอในที่ประชุมสาขาวิชาและการวิจัย (5.1-5.3)
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
จุดออน :
1. ควรมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย
2. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัยนอย
3. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัยนอย
4. ขาดการประสานงานที่ดี
แนวทางปรับปรุงจุดออน :
1. กําหนดตัวบงชี้ถึงการปฏิบัติงานการบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
ในการประเมินขั้นเงินเดือน
2. ควรมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัยและนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย
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3. สรางระบบติดตามการประเมินการใหบริการวิชาการอยางสม่ําเสมอ
4. ควรมีการจัดอบรมบุคลากรเพิ่มมากขึ้น
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
4.1-1.1
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2550-2554)
4.1-1.4
แผนปฏิบัติราชการและแผนที่ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
5.1-1.1
ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวาดวยโครงการบริการสังคมของหนวยงาน
ในสถาบัน พ.ศ.2545
5.1-1.2
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการรับจายเงินงานรับจาง
พ.ศ. 2553
5.1-1.3
คําสั่ง มทรส. ที่ 257/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ ประจําป 2555
5.1-1.4
เอกสารแจงการจัดสรรงบประมาณการใหบริการวิชาการ
5.1-1.5
คําสั่งคณะเทคโนโลยีการกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ที่ 012/2553 เรี่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคม
5.1-1.6
คําสั่งคณะศิลปศาสตร ที่ 105/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการและวิจัย
5.1-1.7
คําสั่งคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 199/2554 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการประสานงานโครงการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2555
5.1-1.8
วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานบริการวิชาการแกสังคมตามแผนปฏิบัติงาน
ประจําป
5.1-1.9
มาตรฐานขั้นตอนการบริการวิชาการและวิจัย
5.1-1.10
หนังสือบันทึกขอความ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ขอมอบ
ระบบและกลไกการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
5.1-1.11
แผนการดําเนินงานการบริการวิชาการแกสังคม ปงบประมาณ 2554
5.1-1.12
สรุปผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ประจําป พ.ศ.2554
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
5.1-1.13
แผนการปฏิบัติงานและโครงการบริการวิชาการที่ดําเนินการตามแผนของ
คณะศิลปศาสตร
5.1-1.14
การติดตามผลการดําเนินงานของโครงการและแผนการใชจายเงิน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2554
5.1-2.1
สรุปผลโครงการ IN-HOUSE TRANING ไดบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา
สัมมนาการจัดการสารสนเทศ ซึ่งอาจารยสุกัญญา เจริญกิจธนลาภ เปนผูสอน โดยให
นักศึกษาจัดฝกอบรม
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หมายเลข
5.1-2.2
5.1-2.3
5.1-2.4
5.1-2.5
5.1-2.6
5.1-2.7
5.1-2.8

5.1-2.9
5.1-2.10

5.1-2.11
5.1-2.12
5.1-2.13
5.1-2.14
5.1-2.15
5.1-2.16

5.1-3.1
5.1-3.2

รายการเอกสารหลักฐาน
โครงการลดภาวะโลกรอน
เอกสารประกอบการสอน วิชา สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑใชในครัวเรือน
รายวิชา ผลิตภัณฑจากธรรมชาติ
เอกสารมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
บันทึกการสอนวิชา มัคคุเทศก 1
บันทึกขอความ ขออนุมัติและสนับสนุนงบประมาณโครงการการบูรณาการการเรียนรู
สถาปตยกรรม กับการใหบริการวิชาการ กรณีศึกษา วัดคลองโคน จังหวัด
สมุทรสงคราม
รายงานผลการดําเนินงาน โครงการพัฒนาอาชีพเขตลุมแมน้ําเจาพระยา
ปงบประมาณ 2554
รายงานผลการดําเนินการ โครงการบริการวิชาการ งบประมาณ ประจําป 2554 การ
ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพสูง ภายใตระบบการจัดการเกษตรที่ดีและ
เหมาะสม
รายงานผล โครงการฝกอบรมอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดแกชุมชน
รายงานผลโครงการพัฒนาการจัดการเลี้ยงสัตวอินทรีย
รายงานสรุปผลโครงการบริการวิชาการ ป 2554 โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการใช
เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตนสําหรับงานวิทยาศาสตรเกษตร
รายงานผลการประชุมถอดบทเรียนโครงการการใหบริการวิชาการแกสังคมดานการ
ซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตรรวมกับมูลนิธพิ ระดาบส
แผนแมบทโครงการศูนยขาวสุวรรณภูมิ
จากผลของบันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ กับ บริษัท ตรีปนจั่น โมบาย จํากัด จากเดิมอาจารยลือเดช เพชรดวง ได
เปนที่ปรึกษาดานออกแบบเขียนแบบและวางแผนการผลิตใหกับบริษัทดังกลาว เห็น
ปญหาดานการออกแบบเปลือกชุดหัวเกง ซึ่ง อ.ลือเดช ไดนําปญหาพิเศษ “เรื่องการ
ออกแบบเปลือกชุดหัวเกงและแบบสั่งผลิตของรถปนจั่นตอกเสาเข็มแบบลอ
ตีนตะขาบ” (เปนโครงการตอเนื่อง) ของบริษัทตรีปนจั่นโมบายจํากัด โดยนักศึกษานํา
ปญหามาวิเคราะหและออกแบบ เปนการบูรณาการงานใชในการเรียนการสอนกับ
วิชา computer Aided Drafting and Design มีการเรียนการสอนในสาขาวิชา
เทคโนโลยีเครื่องกล
แผนแมบทโครงการศูนยขาวสุวรรณภูมิ
โครงการแปลงนาสาธิตเพื่อลดตนทุนการผลิตขาว ตําบลนาคู อําเภอผักไห จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ของ ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง
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หมายเลข
5.1-3.3
5.1-2.9
5.1-2.10

5.1-2.11
5.1-2.12
5.1-2.13
5.1-3.4
5.1-3.5
5.1-3.6

5.1-4.1
5.1-4.2
5.1-4.3
5.1-4.4
5.1-2.9
5.1-2.10

รายการเอกสารหลักฐาน
โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษารูปแบบการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
รายงานผลการดําเนินงาน โครงการพัฒนาอาชีพเขตลุมแมน้ําเจาพระยา ป 2554
รายงานผลการดําเนินการ โครงการบริการวิชาการ งบประมาณ ประจําป 2554
การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพสูง ภายใตระบบการจัดการเกษตรที่ดีและ
เหมาะสม
รายงานผล โครงการฝกอบรมอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดแกชุมชน
รายงานผลโครงการพัฒนาการจัดการเลี้ยงสัตวอินทรีย
รายงานสรุปผลโครงการบริการวิชาการ ป 2554 โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการใช
เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตนสําหรับงานวิทยาศาสตรเกษตร
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต 84 หมูบาน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
ตัวอยางโครงการฝกอบรมเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยเพื่อผลิตไฟฟา,โครงการ
ฝกอบรม เรื่องถนนปลอดภัยดวยหลักวิศวกรรม
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ
วิจัยจากโครงงานวิจัย(ITAP) เรื่อง “การออกแบบโครงสรางรถปนจั่นตอกเสาเข็ม
แบบลอตีนตะขาบ” (เปนโครงการตอเนื่อง) ทําการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ในการวิเคราะหโครงสรางอาจารยลือเดช เพชรดวง ไดนําปญหาการออกแบบหัวเกง
เขียนเปนโครงการวิจัยเรื่อง การออกแบบเปลือกชุดหัวเกงและแบบสั่งผลิตของรถปน
จั่นตอกเสาเข็มแบบลอตีนตะขาบ โดยใชงบประมาณจากบริษัทเปนเงิน 30,000 บาท
โดยนํานักศึกษาที่เรียนในรายวิชา computer Aided Drafting and Design เขารวม
ในการทําวิจัย
สรุปผลการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจฯ
แบบรายงานการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียน
การสอน ประจําปการศึกษา 2554
รายงานการประเมินผลโครงการ ฝกอบรมอาสาสมัครทองเที่ยว จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
โครงการวิจัย การศึกษารูปแบบการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
รายงานผลการดําเนินงาน โครงการพัฒนาอาชีพเขตลุมแมน้ําเจาพระยา ป 2554
รายงานผลการดําเนินการ โครงการบริการวิชาการ งบประมาณ ประจําป 2554 การ
ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพสูง ภายใตระบบการจัดการเกษตรที่ดีและ
เหมาะสม
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หมายเลข
5.1-2.11
5.1-2.12
5.1-2.13
5.1-4.5
5.1-4.6
5.1-4.7
5.1-4.8

5.1-1.10
5.1-5.1
5.1-5.2
5.1-5.3

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานผล โครงการฝกอบรมอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดแกชุมชน
รายงานผลโครงการพัฒนาการจัดการเลี้ยงสัตวอินทรีย
รายงานสรุปผลโครงการบริการวิชาการ ป 2554 โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการใช
เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตนสําหรับงานวิทยาศาสตรเกษตร
โครงการแปลงนาสาธิตเพื่อลดตนทุนการผลิตขาว ตําบลนาคู อําเภอผักไห จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ของ ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง
รายงานสรุปภาพรวมโครงการศูนยขาวสุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ 2554
แบบรายงานผลสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยประเมินผล
ความสําเร็จของโครงการวิจัย“การออกแบบเปลือกและแบบการสั่งผลิต รถปนจั่น
ตอกเสาเข็มแบบลอตีนตะขาบ” มีการประเมินออกเปนแตละดานและประเมินโดย
สถานบริการที่ไดรับบริการวิชาการ นักศึกษาผูเขารวมโครงการ กลุมอาจารยผูควบคุม
โครงการ
หนังสือบันทึกขอความ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ขอมอบ
ระบบและกลไกการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
ขออนุมัติแผนการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2555
รายงานการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมมีการนําผลการประเมินของการใหบริการวิชาการใน
โครงการดังกลาวเพื่อนํามาปรับปรุงการใหบริการ การเรียนการสอนในรายวิชา
computer Aided Drafting and Design ผูสอนนายลือเดช เพชรดวง โดยการ
เพิ่มเติมเนื้อหารายวิชาในคําอธิบายรายวิชาในสวนของการวิเคราะหดวยโปรแกรม
สําเร็จรูปมีการนําเสนอในที่ประชุมสาขาวิชาและการวิจัย
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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
5

มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการ
ทางวิชาการ
มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน

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







เกณฑประเมิน : 4 คะแนน
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิทยาลัย แบงออกเปน 4 ศูนยพื้นที่ จึงกําหนดใหมีการบริการทางวิชาการซึ่งเปนการทํางาน
รวมกับชุมชน รวมทั้งมีการบูรณาการการทํางานรวมกับชุมชนเพื่อใหการใหบริการวิชาการเปนไปตามจุดเนน
ของสถาบันและตรงกับความตองการของชุมชน ภาคอุตสาหกรรม หรือหนวยงานตางๆ จึง มีก ารกําหนด
ผูรับผิดชอบ โดยมีการแตงตัง้ คณะกรรมการบริการวิชาการเพื่อกําหนดทิศทางและประสานงานโครงการตางๆ
(5.2-1.1) สํารวจความตองการของชุมชน เพื่อกําหนดแนวทางและวางแผนการจัดโครงการบริการวิชาการ อาทิ
 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการสํารวจความตองการของชุมชนในโครงการพัฒนาอาชีพในชนบท
และคลินิกเทคโนโลยี (5.2-1.2)
 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการสํารวจความตองการของผูเขาฝกอบรม
(5.2-1.3) วาในปงบประมาณตอไปตองการจะใหคณะจัดโครงการฝกอบรมในเรื่องใด ซึ่งผลจากการสํารวจใน
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ปงบประมาณ 2554 (5.2-1.4) คณะไดนํา มาจัดทํา แผนการใหบริการทางวิชาการในปงบประมาณ 2555
(5.2-1.5) ทําใหโครงการที่คณะจัดขึ้นทุกโครงการมีผูสมัครเขารับการฝกอบรมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
นอกจากนี้ ยังใชแบบสํารวจความตองการเพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและจัดทําแผนการดําเนินงาน
โครงการบริการวิชาการตามจุดเนนของสถาบันตามแผนยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 (5.2-1.6)
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ดําเนินการสํารวจขอมูลชื่อหลักสูตรที่มี
ความพรอมใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อจะไดจัดโครงการที่ตรงกับความตองการชุมชนและสังคมไดตอไป
(5.2-1.7)
 คณะศิลปศาสตรไดรับมอบหมายใหจัดโครงการ 84 หมูบานเฉลิมพระเกียรติฯ จึงสํารวจ
พื้นที่ ชุมชนหันตรา ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยสํารวจความตองการของชุมชน
(5.2-1.8) จากการสํารวจพบวาประชาชนตองการฟนฟูแหลงทองเที่ยวคลองโบราณ ใหมีธรรมชาติที่มีความ
งดงามเปนหมูบานตนแบบการทองเที่ยว
 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตรไดทําการสํารวจความตองการของชุมชน
หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการ
บริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน (5.2-1.9) ผังระบบและกลไกการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
(5.2-1.10)
 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดดําเนินการสํารวจความตองการบริก ารวิชาการของชุม ชน
(5.2-1.11) และจัดทําแผนการบริการวิชาการ (5.2-1.12)
2. มหาวิทยาลัย มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการ เพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนโดยมีความรวมมือกับ หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานที่เ กี่ยวของกับ วิชาชีพ ใน
ลักษณะของเครือขายความรวมมือระดับหนวยงาน อาทิ
 การจัดโครงการพัฒนาอาชีพในชนบท (5.2-2.1)
 โครงการความรวมมือกับมูลนิธิพระดาบส (5.2-2.2)
 การออกหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน (5.2-2.3)
 โครงการคลินิกเทคโนโลยี ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (5.2-2.4)
 บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการพัฒนาการศึกษาดานวิทยาศาสตร (5.2-2.5)
 โครงการฝกอบรม หลักสูตร “หลักการบัญชีสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียตอสาธารณะ
(NPAEs)”สาขาวิชาการบัญชี ศูนยสุพรรณบุรี ไดรวมกับสภาวิชาชีพการบัญชี สํานักบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา (5.2-2.6)
 โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการปกครองสวน
ทองถิ่น สาขาวิชาการจัดการ ศูนยสุพรรณบุรี ไดรับความรวมมือจากองคการปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด
สุพรรณบุรี (5.2-2.7)
 โครงการ IN-HOUSE TRAINING สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอรธุร กิ จ
ศูนยสุพรรณบุรี (5.2-2.8)
 โครงการพัฒนาอาชีพเขตลุมแมน้ําเจาพระยา ปงบประมาณ 2554 (5.2-2.9)
 โครงการฝกอบรมอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดแกชุมชน (5.2-2.10
 โครงการบริการวิชาการ การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพสูงภายใตระบบการจัด
การเกษตรที่ดีและเหมาะสม (5.2-2.11)
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 โครงการพัฒนาการจัดการเลี้ยงสัตวอินทรีย (5.2-2.12)
 โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติก ารใชเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตนสําหรับ งานวิทยาศาสตร
เกษตร (5.2-2.13)
 คณะศิลปศาสตรมีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชนหรือภาครัฐหรือหนวยงานวิชาชีพ ดังนี้
 คณะศิลปศาสตรไดประชุมรวมกับ อบต.หันตรา วันที่ 15 ก.ย.54 (5.2-2.14 ไดแลกเปลี่ยน
เรียนรู จึงตกลงในเบื้องตนวา จากสภาพปญหาของพื้นที่ตําบลหันตรามีปญหาเรื่องน้ําเนาเสียนั้น ประชาชนใน
ชุมชนตองการคืนชีวิตใหผืนน้ําใสสะอาดดังเดิม เนื่องจากเคยไดรับกลาวขวัญวาเปน “จุดทองเที่ยวคลอง
โบราณ” ประการแรกหากกําจัดน้ําเสียจากครัวเรือนได ก็จะทําใหน้ําสะอาดได จึงจัดทําโครงการถังดักไขมัน
โดยคณะศิลปศาสตรไดสืบคนเรื่องถังดักไขมันอยางงายและศึกษาและฝกทําเพื่อไปถายทอดตอชุมชน
 คณะฯ ดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมโดย โครงการบริการวิชาการในรูปแบบการเปน
วิทยากรบรรยายใหความรู เรื่อง โครงการกาวทันเอดส ณ หองประชุม ชั้น 2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิง
หเสนี) นนทบุรี ตําบลวัดชะลอ อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2555 (5.2-2.15) และ
โครงการเสริมสรางศักยภาพผูสูงอายุ ณ ศาลาการเปรียญวัดจันทร (ชั้นลาง) ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.
นนทบุรี ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2555 ซึ่งเปนความรวมมือเพื่อเสริมสรางกําลังใจใหกับผูสูงอายุ จํานวน 300
คน (5.2-2.16)
 โครงการปรับปรุงเครื่องตัดและอัดกลีบดอกไมประดิษฐจาก (5.2-2.17)
 คณะครุศาสตร อุตสาหกรรมมี ความรวมมือด านบริก ารทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและ
เสริ ม สร างความเขม แข็ง ของชุ ม ชนโดยมี ก ารทํ า บั น ทึก ข อ ตกลงความร ว มมื อ ระหว า ง คณะครุ ศาสตร
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ บริษัท ตรีปนจั่น โมบาย จํากัด มีการดําเนินงาน
2 โครงการ ไดแก
1. โครงงานวิจัย (ITAP) เรื่อง “การออกแบบโครงสรางรถปนจั่นตอกเสาเข็ม แบบล อ
ตีนตะขาบ” ทําการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการวิเคราะหโครงสราง
2. โครงการวิจัยเรื่อง การออกแบบเปลือกชุดหัวเกงและแบบสั่งผลิตของรถปนจั่นตอกเสาเข็ม
แบบลอตีนตะขาบ (5.2-2.18) และ มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนโดยมีการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวาง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ หมูบานกระทุมดาน ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี มีการดําเนินงาน
1 โครงการ ไดแก โครงการปรับปรุงพัฒนาเครื่องสีขาวของชุมชน (5.2-2.19)
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3. มหาวิทยาลัย มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการแกสังคมใน
ลักษณะของการประเมินผลโครงการ การประเมินความพึงพอใจ และจัดทําเปนโครงการติดตามประเมินผล
อาทิ
 การประเมินผลโครงการพัฒนาอาชีพในชนบท (5.2-3.1)
 การติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรม โครงการคลินิกเทคโนโลยี (5.2-3.2)
 โครงการพัฒนาอาชีพเขตลุมแมน้ําเจาพระยา ปงบประมาณ 2554 (5.2-2.9)
 โครงการฝกอบรมอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดแกชุมชน (5.2-2.10)
 โครงการบริการวิชาการ การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพสูงภายใตระบบการจัด
การเกษตรที่ดีและเหมาะสม (5.2-2.11)
 โครงการพัฒนาการจัดการเลี้ยงสัตวอินทรีย (5.2-2.12)
 โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติก ารใชเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตนสําหรับ งานวิทยาศาสตร
เกษตร (5.2-2.13)
นอกจากการประเมินความพึง พอใจในการเขารับ การอบรมแลว คณะไดมีก ารติดตาม
ประเมินผลการนําความรูไปใชประโยชนจากผูเขารับการฝกอบรม เชน โครงการฝกอบรม หลักสูตร “การ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่องานวิจัย” ซึ่งมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 47 คน โดยมีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 42 คน
คิดเปนรอยละ 89.36 ของผูเขาฝกอบรมผูตอบแบบสอบถามไดนําความรูที่ไดไปใชประโยชนจริง รอยละ 97.60
ของผูตอบแบบสอบถาม (5.2-3.3) และไดมีการประเมินประโยชนเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจาก
ที่ไดเขารับการอบรมแลว โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (5.2-3.4)
คณะศิลปศาสตรมีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอ
สังคมโดยประเมินจากผูนําชุมชนและประชาชนไดตกลงรวมกัน ตองการปรับสภาพใหสภาวะแวดลอมสวยงาม
อบต.หันตรา ขานรับใหจัดโครงการ “คลองสวยน้ําใสเพื่อพัฒนาเปนหมูบานตนแบบ 84 หมูบาน” (5.2-3.5)
 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มีการประเมินผลโครงการปรับปรุงเครื่องตัด
และอั ด กลี บ ดอกไม ป ระดิ ษ ฐ จ ากผ า ไหม เพื่ อ ประเมิ น ผลการให บ ริ ก ารวิ ช าการแก สั ง คม
(5.2-3.6)
 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมมีก ารประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทาง
วิชาการตอสังคม โดยแบงออกเปน 3 สวน ทุกโครงการ ดังนี้ (5.2-3.7)
1. ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ
2. ผูเขารับบริการนําความรูไปใชประโยชน
3. ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอประโยชนจากการบริการ
ผลการประเมินของการใหบริการวิชาการเพื่อนํามาปรับปรุงการใหบริการ (5.2-3.8)
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4. มหาวิทยาลัย มีก ารนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบกลไก โดย ในการจัดโครงการ
บริการทางวิชาการในปงบประมาณ 2555 คณะบริหารธุรกิจไดกําหนดใหนําผลการประเมินความพึงพอใจที่มี
ระดับคะแนนพอใช นอย และนอยที่สุด รวมทั้งขอเสนอแนะจากการจัดโครงการบริการทางวิชาการเมื่อ
ปงบประมาณที่ผานมามาปรับปรุงพัฒนาใหดีขึ้น รวมทั้งไดนําผลจากการประเมินประโยชนภายหลังการเขารับ
การอบรมที่ไดมาจากการสัมภาษณผูเขาอบรมในขอ 3 มาพัฒนาขั้นตอนในการจัด คือ ปรับปรุงดานการ
ใหบริการและจัดฝกอบรมในหลักสูตรนี้อยางตอเนื่อง (5.2-4.1) คณะศิลปศาสตรมีการนําผลการประเมินในขอ
3 ไปพัฒนาระบบและกลไก โดยการใหบริการทางวิชาการเรื่องถังดักไขมัน ทําใหประชาชนเกิดความรวมใจ
ดังนั้น อบต.หันตรา ตองมีแนวทางใหเกิดการพัฒนาแหลงน้ําอยางยั่งยืน จึงจัดโครงการจัดกิจกรรมประกวด
“บานนามอง ริมคลองสวยงาม” โดยมีพิธีเปดโครงการวันที่ 18 พ.ค. 55 (5.2-4.2) คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร นําผลการประเมินความรูของผูรับบริหารเขาประชุมกรรมการบริหารคณะเพื่อพัฒนาการ
ใหบริการในครั้งตอไป(5.2-4.3) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมมีการนําผลการประเมิน ไปพัฒนาระบบและกลไก
หรือกิจกรรม การใหบริการทางวิชาการ โดยหัวหนางานบริการวิชาการรวบรวมขอมูลจากระดับสาขาหรือผู
ดําเนินโครงการจัดทําเปน SWOT ของการบริการวิชาการในภาพรวม ขอเสนอแนะตอผูบริหาร (5.2-4.4)
5. มหาวิทยาลัย มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการวิชาการ และถายทอดความรูสูบุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน ในลักษณะของฐานขอมูลผานทางเว็บไซตของหนวยงาน (5.2-5.1) ถึง
(5.2-5.2) โดยมีการรวบรวมงานบริการวิชาการในรูปของบทเรียนออนไลนใหความรูเกี่ยวกับโครงการบริการ
วิชาการ เพื่อเผยแพรใหกับ บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิท ยาลัย รวมถึง คณะบริห ารธุร กิจ ฯ ไดให
ผูรับ ผิดชอบโครงการแจกแบบถอดบทเรียนจากการเขารวมโครงการบริก ารทางวิชาการใหแกอาจารยที่
เกี่ยวของ เพื่อเปนการสรางองคความรูที่เกิดจากการเขารวมงาน (5.2-5.3) และไดใหผูรับผิดชอบโครงการเก็บ
รวบรวมแบบดังกลาวรายงานคณบดีทราบ เมื่อคณบดีไดรับทราบแลว หัวหนางานบริการทางวิชาการนําขอมูล
ดังกลาวแจงเวียนใหแกทุกสาขาวิชาไดรับทราบและเผยแพรทาง website ของคณะเพื่อใหสาธารณชนไดทราบ
ดวยเชนกัน (5.2-5.4) คณะศิลปศาสตรมีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอด
ความรูเรื่องถังดักไขมันสูนักศึกษาในคณะที่เรียนวิชาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนเพื่อใหนักศึกษาเขาใจหลักการ
การจัดทรัพยากรทองเที่ยวอยางยั่ง ยืน ผูสอนไดยกตัวอยางการมีสวนรวมของ อบต.หันตราที่จ ะสามารถ
มาตรฐานการจัดทรัพยากรการทองเที่ ยวที่มีคุณภาพ ประการสํ าคัญ ไดส รางจิตสํานึก ใหนั ก ศึก ษารัก ษา
สิ่ง แวดลอ มอีก ดว ย โดยคณะศิ ล ปศาสตร มีก ารเผยแพรขอ มูล สูส าธารณชนผา นทางเว็บ ไซต ของคณะฯ
นอกจากนี้การดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคม จะมีนักศึกษาเขารวมในกิจกรรมจึงสามารถนํามาพัฒนา
ทักษะเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนรูในหองเรียน (5.2-5.5) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีการใหบริการทาง
วิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชนโดย ผาน หนังสือแจงเวียน ติด
ประกาศประชาสัมพันธ ประกาศประชาสัมพันธทางเว็บไซต (5.2-5.6)
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จุดแข็ง :
1. มีกระบวนการและแผนการบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน
2. บุคลากรมีความพรอมที่จะบริการชุมชน และทําความรวมมือกับหนวยงานภายนอกและเอกชน
3. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ
เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการและมีความรวมมือรวมกัน
4. มีความรวมมือกับหนวยงานภายนอกอยางตอเนื่อง
5. บุคลากรผูทรงคุณวุฒิสามารถใหบริการทางวิชาการแกสังคมควบคูกับการเรียนการสอนและ
งานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. มีการวางแผนการปฏิบัติการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยการจัดการประชุมตามวาระ
7. มีการสํารวจความตองการของชุมชนในการปฏิบัติงานดานการบริการวิชาการกอนและหลังการ
ออกใหบริการ โดยการบูรณาการการบริการวิชาการควบคูกับการเรียนการสอนและการวิจัย
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
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 287/2555
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2555
5.2-1.2
แบบสํารวจขอมูลความตองการบริการวิชาการของชุมชนและหนังสือประชาสัมพันธการ
จัดฝกอบรมวิชาชีพ ประจําปงบประมาณ 2555
5.2-1.3
แบบสํารวจความตองการในการฝกอบรม คณะบริหารธุรกิจฯ
5.2-1.4
สรุปแบบสํารวจความตองการในการฝกอบรม คณะบริหารธุรกิจฯ
5.2-1.5
แผนการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2554
คณะบริหารธุรกิจฯ
5.2-1.6
แผนยุทธศาสตรคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
5.2-1.7
สํารวจขอมูลชื่อหลักสูตรที่มีความพรอมใหบริการทางวิชาการแกสังคม
5.2-1.8
แบบสํารวจความตองการเขารวมโครงการ “หมูบานทองเที่ยว” ประชาชนในชุมชนตําบลหันตรา
5.2-1.9
แบบสํารวจความตองการการบริการวิชาการ และผลการสํารวจ
5.2-1.10
ผังระบบและคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริการทางวิชาการแกสังคม
5.2-1.11
แบบสํารวจความตองการบริการวิชาการของชุมชน
5.2-1.12
แผนการบริการวิชาการ
5.2-2.1
โครงการพัฒนาอาชีพในชนบท เรื่อง การปลูกผักลอยน้ํา
5.2-2.2
โครงการความรวมมือกับมูลนิธิพระดาบส
5.2-2.3
โครงการออกหนวย “บําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน” (จังหวัดเคลื่อนที่)
5.2-2.4
บันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการคลินิกเทคโนโลยี
5.2-2.5
บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการพัฒนาการศึกษาดานวิทยาศาสตร
5.2-2.6
โครงการฝกอบรม หลักสูตร “หลักการบัญชีสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียตอสาธารณะ
(NPAEs)”สาขาวิชาการบัญชี ศูนยสุพรรณบุรี ไดรวมกับสภาวิชาชีพการบัญชี สํานักบัญชี
ธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา
5.2-2.7
โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการปกครอง
สวนทองถิ่น สาขาวิชาการจัดการ ศูนยสุพรรณบุรี ไดรับความรวมมือจากองคการ
ปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี
5.2-2.8
โครงการ IN-HOUSE TRAINING สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอรธุรกิจ
ศูนยสุพรรณบุรี
5.2-2.9
รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพเขตลุมแมน้ําเจาพระยา ปงบประมาณ 2554
5.2-2.10
รายงานผลการดําเนินการ โครงการบริการวิชาการ งบประมาณ ประจําป 2554 การ
ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพสูง ภายใตระบบการจัดการเกษตรที่ดีและ
เหมาะสม
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หมายเลข
5.2-2.11
5.2-2.12
5.2-2.13
5.2-2.14
5.2-2.15
5.2-2.16
5.2-2.17
5.2-2.18
5.2-2.19

5.2-2.20

5.2-3.1
5.2-3.2
5.2-2.9
5.2-2.10

5.2-2.11
5.2-2.12
5.2-2.13
5.2-3.3
5.2-3.4

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานผล โครงการฝกอบรมอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดแกชุมชน
รายงานผลโครงการพัฒนาการจัดการเลี้ยงสัตวอินทรีย
รายงานสรุปผลโครงการบริการวิชาการ ป 2554 โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการใช
เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตนสําหรับงานวิทยาศาสตรเกษตร
โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือนของตําบลหันตรา ประจําป 2554
โครงการกาวทันเอดส ประจําป 2555
โครงการเสริมสรางศักยภาพผูสูงอายุ
ใบลงนามความรวมมือกับ อบต.โพแตง
สรุปผลการดําเนินงานของโครงการ ปรับปรุงเครื่องตัดและอัดกลีบดอกไมประดิษฐจาก
ผาไหม
บันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวาง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ บริษัท ตรีปนจั่น โมบาย จํากัด มีการดําเนินงาน 2
โครงการไดแก 1. โครงงานวิจัย (ITAP) เรื่อง “การออกแบบโครงสรางรถปนจั่นตอก
เสาเข็ม แบบลอตีนตะขาบ” ทําการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการวิเคราะห
โครงสราง 2. โครงการวิจัยเรื่อง การออกแบบเปลือกชุดหัวเกงและแบบสั่งผลิตของรถ
ปนจั่นตอกเสาเข็มแบบลอตีนตะขาบ
บันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวาง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ หมูบานกระทุมดาน ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต
จ.สุพรรณบุรี มีการดําเนินงาน 1 โครงการไดแก โครงการปรับปรุงพัฒนาเครื่องสีขาวของ
ชุมชน
การประเมินความพึงพอใจของโครงการพัฒนาอาชีพในชนบท
การติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรมโครงการคลินิกเทคโนโลยี
รายงานผลการดําเนินงาน โครงการพัฒนาอาชีพเขตลุมแมน้ําเจาพระยา ปงบประมาณ
2554
รายงานผลการดําเนินการ โครงการบริการวิชาการ งบประมาณ ประจําป 2554 การ
ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพสูง ภายใตระบบการจัดการเกษตรที่ดีและ
เหมาะสม
รายงานผล โครงการฝกอบรมอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดแกชุมชน
รายงานผลโครงการพัฒนาการจัดการเลี้ยงสัตวอินทรีย
รายงานสรุปผลโครงการบริการวิชาการ ป 2554 โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการใช
เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตนสําหรับงานวิทยาศาสตรเกษตร
สรุปแบบติดตามผลการบริการวิชาการแกสังคม
สรุปแบบสํารวจประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการ
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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

5.2-5.1
5.2-5.2
5.2-5.3
5.2-5.4
5.2-5.5
5.2-5.6

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานผลการวิเคราะหความพึงพอใจ “โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือนของตําบล
หันตรา ประจําป 2554”
แบบประเมินผลโครงการปรับปรุงเครื่องตัดและอัดกลีบดอกไมประดิษฐจากผาไหม
การประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม โดยแบง
ออกเปน 3 สวน ดังนี้
1. ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ
2. ผูเขารับบริการนําความรูไปใชประโยชน
3. ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอประโยชนจากการบริการ
ผลการประเมินของการใหบริการวิชาการเพื่อนํามาปรับปรุงการใหบริการ
สรุปแบบติดตามผลการบริการทางวิชาการแกสังคม โครงการฝกอบรมหลักสูตร “การ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่องานวิจัย”
โครงการบานนามอง ริมคลองสวยงาม
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมมีการนําผลการประเมิน ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือ
กิจกรรม การใหบริการทางวิชาการ โดยหัวหนางานบริการวิชาการรวบรวมขอมูลจาก
ระดับสาขาหรือผูดําเนินโครงการจัดทําเปน SWOT ของการบริการวิชาการในภาพรวม
และขอเสนอแนะตอผูบริหาร
เว็บไซตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา
สรุปองคความรูที่ไดจากคณะกรรมการดําเนินงาน โครงการฝกอบรมหลักสูตร “การ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่องานวิจัย”
เว็บไซตคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บันทึกการสอน วิชา การทองเที่ยวอยางยั่งยืน
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมมีการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชนโดย ผาน หนังสือแจงเวียน ติดประกาศ
ประชาสัมพันธ ประกาศประชาสัมพันธทางเว็บไซต
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม
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

มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและดําเนินการตามระบบที่
กําหนด
มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
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
เกณฑประเมิน: 5 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. การดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยใชแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิระยะ 5 ป (พ.ศ. 2550 – 2554) ฉบับปรับปรุง เมื่อตุลาคม 2551 (6.1-1.1) ยุทธศาสตรที่ 4 “สืบสาน
และสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม” เปนกรอบในการจัดทําโครงการดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมประจําป โดยดําเนินการตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน “การดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม” (Standard Operating Procedure : SOP) (6.1-1.2)
เพื่อใหการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเปนไปตามแผนและเปาหมายที่กําหนด
มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการงานศิลปวัฒนธรรม ตามคําสั่งที่ 349/2554 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 (6.1-1.3)
เปนกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีหนาที่กําหนดขอบเขตโครงสรางภาระงาน
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อความเชื่อมโยงในการดําเนินงานระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของ และไดจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. 2554 (6.1-1.4) สําหรับใชในการดําเนินงานโครงการรวม 10 โครงการ
จํานวนเงินงบประมาณที่ไดรับจั ดสรร รวม 1,380,000 บาท แยกเปนงบประมาณแผนดิน 1,140,000 บาท และ
งบประมาณเงินรายได 240,000 บาท มหาวิทยาลัยไดดําเนินการโครงการตามที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ โดยแตละ
โครงการไดดําเนินการตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน “การดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะ” เชน โครงการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสรางเครือขาย (6.1-1.5) โครงการสัมมนาทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม (6.1-1.6) และมหาวิทยาลัย
มีการติดตามผลการดําเนินงานและการใชจายเงินงบประมาณโครงการในการประชุมคณะกรรมการติดตามการใช
จายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 อยางตอเนื่อง (6.1-1.7)
2. ในปการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอน และกิจการนักศึกษาดังนี้
2.1 รายวิชา 406-12-01 นันทนาการ ( Recreation) มีการสอนเรื่องนาฏศิลปไทย การเขียนบทกลอน
ทางวรรณคดีไทย และกิจกรรมการรําสี่ภาค (6.1-2.1) และใหนักศึกษาจัดกิจกรรมเรื่อง นาฏศิลปไทย รําสี่ภาค
(6.1-2.2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดรวมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
2.2 รายวิชา 602-12-04 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development Techniques)
ไดมีการสอดแทรกความรูในเรื่องมารยาทไทยในรายวิชา เพื่อใหนักศึกษาอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
(6.1-2.3)
2.3 รายวิชา 504-41-03 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ นักศึกษาไดทําโครงงานการปรับปรุงเครื่อง ตัด
และอัดกลีบดอกไมประดิษฐจากผาไหมไทย เพื่อชวยแกไขปญหาในการผลิตใหแกชุมชน (6.1-2.4)
2.4 โครงการ Current Issue in Marketing (6.1-2.5) สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด โดยจัด
กิจกรรมตลาดยอนยุค (Retro Deluxe Marketing) ที่แสดงใหเห็นถึงบรรยากาศของตลาดในสมัยกรุงศรีอยุธยา
2.5 โครงการฉลองเทียนและถวายเทียนจํานําพรรษา (6.1-2.6) เปนโครงการที่ใหนักศึกษาไดเขารวม
กิจกรรมในเทศกาลวันเขาพรรษา เพื่อเปนการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของไทยใหดํารงอยูตอไป
2.6 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต (6.1-2.7) เปนโครงการที่ใหนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรม
ประเพณีสงกรานต โดยมีการจัดกิจกรรมและการละเลนไทยในอดีต ไดแกพิธีรดน้ําขอพรผูใหญ การประกวดการ กอ
รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554
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เจดียทราย การประกวดการละเลนเกาอี้ดนตรี การประกวดการละเลนงูกินหาง และการประกวดการแตงกายสวยงาม
ตามประเพณีสงกรานต
3. มหาวิทยาลัยมีการเผยแพรโครงการและกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสารธารณชน
ผานทางเว็บไซดของมหาวิทยาลัย (6.1-3.1) และทางจดหมายขาวราชมงคลสุวรรณภูมิ (6.1-3.2) เพื่อเชิญชวนให
คณาจารย นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลภายนอกที่มีความสนใจ ไดเขามารวมกิจกรรมกับทาง
มหาวิ ท ยาลั ย เป น การอนุ รั ก ษ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและขนบธรรมเนี ย มประเพณี ไ ทยให ดํ า รงอยู ต อ ไป
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไดสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาไดรวมจัดการแสดงและกิจกรรมกับหนวยงานภายนอก
มหาวิ ทยาลั ย เช น การจั ดจํ าลองตลาดย อนยุ คในงานฉลองทศวรรษอยุ ธยามรดกโลกนครประวั ติ ศาสตร
พระนครศรีอยุธยาและเปดฤดูกาลทองเที่ยวอยุธยา ณ ศาลากลางหลังเกา จ.พระนครศรีอยุธยา(6.1-3.3) การนําการ
แสดงไปรวมงาน “ตรุษจีนกรุงเกาอยุธยามหามงคล”ครั้งที่ 6 ณ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาอีกดวย (6.1-3.4)
4. มหาวิทยาลัยมีก ารประเมินผลความสําเร็จ ของการบูร ณาการงานดานทํานุบํารุงศิล ปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาตามขอ 2 โดยมีการประเมินผลความสําเร็จของการ
เรียนการสอนวิชา 406-12-01นันทนาการ (Recreation) (6.1-4.1) การประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการ
งานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนของโครงการ Current Issue In Marketing
(6.1-4.2) การประเมินผลโครงการปรับปรุงเครื่องตัดและอัดกลีบดอกไมประดิษฐจากผาไหม (6.1-4.3) การประเมิน
ความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนของโครงการ
ฉลองเทียนและถวายเทียนจํานําพรรษา (6.1-4.4) และการประเมินผลโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต (6.14.5)
5. มหาวิทยาลัยมีการนําผลการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาตามขอ 4 ไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนโดยมีการประชุมคณะกรรมการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(6.1-5.1) และจัดทําเปนแผนการปฏิบัติงานในปตอไป(6.1-5.2 ) การนําผลการประเมินจากวิชานันทนาการ
( Recreation) ไปปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมใหมีการบูรณาการดานบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหมีความหลากหลายมากขึ้น
(6.1-5.3) และมีการนําผลการประเมินในโครงการ Current Issue In Marketing จากการประเมินผลความสําเร็จ
ของการบูรณาการผูเขารวมโครงการไดใหขอ เสนอแนะวาควรจัดใหมีโครงการที่เปนการบูรณาการงานดานการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนเปนประจําทุกปเพราะทําใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการจัด
งานและไดลงมือปฏิบัติจริง มหาวิทยาลัยจึงไดนําขอเสนอแนะดังกลาวระบุไวในเนื้อหาของโครงการเพื่อนําไป
ปรับปรุงการจัดโครงการและรายงานผลใหมหาวิทยาลัยทราบ (6.1-5.4)
มหาวิทยาลัยมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับ
กิจกรรมนักศึกษาในโครงการฉลองเทียนและถวายเทียนจํานําพรรษา ป 2553 จากการประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการผูเขารวมโครงการไดใหขอเสนอแนะวา คณาจารย เจาหนาที่และนักศึกษาควรมีสวนรวมในกิจกรรม
มากกวานี้ ดังนั้นในการจัดโครงการในป 2554 มหาวิทยาลัยจึงมีการปรับปรุงโดยการเพิ่มการประชาสัมพันธให
ทั่วถึง มากขึ้ น กํ าหนดให คณาจารย เจ าหน าที่ และนั กศึ กษาเข ารวมกิจ กรรมกั นทุก คน (6.1-5.5)รวมทั้ ง
รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554
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มหาวิทยาลัยยังมีการจัดทํารายงานและแนวทางในการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษาประจําป 2554(6.1-5.6)
จุดแข็ง :
1. ผูบริหารเห็นความสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
2. มหาวิทยาลัยตั้งอยูใกลกับโบราณสถานและสถานที่สําคัญตาง ๆ เชน วัด พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
เจ า สามพระยา เป น ต น ซึ่ ง เป น แหล ง เรี ย นรู แ ละเหมาะสํ า หรั บ การจั ด กิ จ กรรมด า นการทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
แนวทางเสริมจุดแข็ง : มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมทางดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหหลากหลายและตอเนื่อง
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
6.1-1.1
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2550 – 2554
6.1-1.2
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน การดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (SOP)
6.1-1.3
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
6.1-1.4
แผนงานสงเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
6.1-1.5
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสรางเครือขาย
6.1-1.6
โครงการสัมมนาทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
6.1-1.7
รายงานการประชุมงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.1-2.1
โครงการสอนรายวิชานันทนาการ
6.1-2.2
โครงการอนุรักษวัฒนธรรมไทย รํา 4 ภาค
6.1-2.3
แผนการสอนวิชาเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
6.1-2.4
โครงการปรับปรุงเครื่องตัดและอัดกลีบดอกไมประดิษฐจากผาไหม
6.1-2.5
โครงการ Current Issue In Marketing
6.1-2.6
โครงการฉลองเทียนและถวายเทียนจํานําพรรษา
6.1-2.7
โครงการสงกรานต
6.1-3.1
เว็บไซคงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
6.1-3.2
จดหมายขาวราชมงคลสุวรรณภูมิ
6.1-3.3
การจัดจําลองตลาดยอนยุคในงานฉลองทศวรรษอยุธยามรดกโลก
6.1-3.4
งาน “ตรุษจีนกรุงเกาอยุธยามหามงคล”ครั้งที่ 6
6.1-4.1
การประเมินผลความสําเร็จของการเรียนการสอนวิชานันทนาการ (Recreation)
6.1-4.2
การประเมินผลโครงการ Current Issue In Marketing
6.1-4.3
การประเมินผลโครงการปรับปรุงเครื่องตัดและอัดกลีบดอกไมประดิษฐจากผาไหม
6.1-4.4
การประเมินผลโครงการฉลองเทียนและถวายเทียนจํานําพรรษา
6.1-4.5
การประเมินผลโครงการสงกรานต
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หมายเลข
6.1-5.1
6.1-5.2
6.1-5.3
6.1-5.4
6.1-5.5
6.1-5.6

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานการประชุมคณะกรรมการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
แผนการปฏิบัติงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป 2555
ผลการประเมินจากวิชานันทนาการ ( Recreation)
ผลการประเมินในโครงการ Current Issue In Marketing
ผลการประเมินโครงการฉลองเทียนและถวายเทียนจํานําพรรษา ป 2553
รายงานและแนวทางในการนําผลการประเมินไปปรับปรุงประจําป 2554
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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
ผูบริหารมีวิสัยทัศนกําหนดทิศทางการดําเนินงานและสามารถถายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธมีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน
ผูบริหารมีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมายรวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจ
ในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม

2
3
4
5

ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพื่อใหสามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงคของสถาบันเต็มตามศักยภาพ

6

ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม

7

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









เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
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 พิจารณาอนุมัติ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2555 – 2558) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (7.1-1.2)
1.2 มาตรา 17(2) วางระเบียบ ออกขอบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย ฯลฯ เชน เรื่อง พิจารณา
และอนุมัติ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการรับ-จายเงินเพื่อจัดการศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) พ.ศ.... (7.1-1.3)
1.3 มาตรา 17(3) กํากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา เชน เรื่อง พิจารณา
อนุมัติแผนประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา 2554
(ปงบประมาณ พ.ศ.2555) (7.1-1.4)
1.4 มาตรา 17(4) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เชน เรื่อง รายงานผล
การดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 ไปพลางกอน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (7.1-1.5)
1.5 มาตรา 17(5) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา ฯลฯ เชน เรื่อง พิจารณาอนุมัติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) (7.1-1.6)
1.6 มาตรา 17(6) พิจารณาการจัดตั้ง รวบรวม และการยุบเลิก สํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย ฯลฯ
เชน เรื่อง พิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ตามรายละเอียดของโครงการยอย 11 โครงการ โดยใหโรงเรียนสาธิตฯ เปนหนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัย
(7.1-1.7)
1.7 มาตรา 17(7) อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ฯลฯ เชน เรื่อง พิจารณาอนุมัติรายชื่อ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2554 (7.1-1.8)
1.8 มาตรา 17(8) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง และสถาบันอื่นเขาสมทบ ฯลฯ
หมายเหตุ : สภามหาวิทยาลัยมิไดดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ที่กําหนดไวใน (8) เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ยังไมมกี ารรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง และสถาบันอื่นเขาสมทบ หรือ
การยกเลิกการสมทบ
1.9 มาตรา 17(9) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและถอดถอนนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ฯลฯ เชน เรื่อง พิจารณาใหความเห็นชอบการเสนอชื่อบุคคล
ผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแทนกรรมการฯ
ผูทรงคุณวุฒิทานเดิมที่ลาออก (7.1-1.9)
1.10 มาตรา 17(10) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการ
สํานัก ฯลฯ เชน เรื่อง พิจารณาเลือกและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน (7.1-1.10)
1.11 มาตรา 17(11) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย เชน เรื่อง พิจารณา
และอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 ไปพลางกอน
(7.1-1.11)
1.12 มาตรา 17(12) วางระเบียบและออกขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย ฯลฯ เชน เรื่อง พิจารณาและอนุมัติ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วาดวยการจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ดวยเงินรายไดของมหาวิท ยาลัย
พ.ศ..... (7.1-1.12)
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1.13 มาตรา 17(13) พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ฯลฯ
เชน เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการกําหนดจํานวนตําแหนงรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพิ่ม 1 อัตรา (7.1-1.13)
1.14 มาตรา 17(14) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ฯลฯ เชน เรื่อง พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองรายชื่อผูสมควรไดรับปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา 2553 (7.1-1.14)
1.15 มาตรา 17(15) พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องที่เ กี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย
ตามที่อธิการบดีเสนอ ฯลฯ เชน เรื่อง พิจารณาและมอบอํานาจใหอธิการบดีในการพิจารณาแตงตั้งผูรักษา
ราชการแทนอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน และผูอํานวยการสํานัก (7.1-1.15)
1.16 มาตรา 17(16) สงเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพื่อพัฒนาความกาวหนาของมหาวิทยาลัย
เชน เรื่อง พิจารณาและใหความเห็นชอบการทําความรวมมือทางวิชาการระหวาง Gyeongsang National
University (GNU) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (7.1-1.16)
1.17 มาตรา 17(17) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของ
ผูใดโดยเฉพาะ เชน เรื่อง ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในประเด็นตางๆ เพื่อใหมหาวิทยาลัยนําไปพิจารณา
และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ 2555
(7.1-1.17)
นอกจากการปฏิบัติตามหนาที่ที่กําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยฯ ไดปฏิบัติตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 (7.1-1.18)
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดมีการกําหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเมินตนเอง โดยกําหนดหลักเกณฑและรายการประเมินตนเองตามหัวขอดังนี้ (7.1-1.19)
1. สภามหาวิทยาลัยมีการปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดไวใน มาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 อยางครบถวน
2. สภามหาวิทยาลัยไดกํากับดูแลในเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร และการกําหนดทิศทางของมหาวิทยาลัย
3. สภามหาวิทยาลัยไดกํากับ ติดตาม ใหคําแนะนํา ใหการสนับสนุน การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
อยางตอเนื่อง
4. สภามหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เพื่ อใหผูบริหาร
นําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม
5. สภามหาวิทยาลัยมีสวนรับรูและรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของการจัดการศึกษาคุณภาพของ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา และการดําเนินงานเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
6. สภามหาวิทยาลัยมีความเปนอิสระในการทําหนาที่อยางตรงไปตรงมา โดยคํานึงถึงประโยชน
สวนรวมของมหาวิทยาลัย
7. สภามหาวิทยาลัยทํางานอยางมีธรรมาภิบาลครบ 10 ประเด็น
8. กรรมการสภามหาวิทยาลัยอุทิศเวลาใหมหาวิทยาลัย โดยการใหคําแนะนําที่เปนประโยชน ตอการ
พัฒนาองคกรในภาพรวม
9. กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับขอมูลขาวสารที่จําเปนตอบทบาทหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
จากมหาวิทยาลัย
10. กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดศึกษาเอกสารวาระการประชุมอยางละเอียด และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอยางถูกตอง
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ผลการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2554 คะแนนเฉลี่ยรวม 4.04 โดยไดรายงานผลการประเมิน
ตนเองตอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภา มทรส. ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2555 (7.1-1.20)
โดยมติสภา มทร.สุวรรณภูมิ คือ รับทราบผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหนาที่และบทบาทของสภา
มหาวิทยาลัย โดยคะแนนประเมินตนเองขอใดที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยและไดคะแนนนอย เห็นควรใหปรับปรุง
เพื่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับความสะดวกมากขึ้นเชนในเรื่องของการสงเอกสาร สวนเรื่องใดที่กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตองใชในการปรับปรุงตนเองเห็นควรใหมีการปรับปรุงตอไป
2. อธิการบดีและผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย รวมกันกําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่ใชเปน
เปาหมายและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ระยะ 5 ป (พ.ศ.2550 - 2554) (7.1-2.1) และมีการถายทอดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูหนวยงาน เพื่อใหหนวยงาน
นําไปจัดทําแผนพัฒนาหนวยงานและแผนปฏิบัติราชการประจําปใหสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดย
กองนโยบายและแผนไดนําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ขึ้นเว็บไซต เพื่อใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยทราบ (7.1-2.2)
ผูบริหารมีการนําขอมูลสารสนเทศ มาใชเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนามหาวิทยาลัยใหเกิดการ
ทํางานที่รวดเร็วและมีความคลองตัวมากขึ้น เชน ระบบสารสนเทศ (FIS) ซึ่งเปนระบบฐานขอมูลบุคลากรทุกหนวยงาน
(7.1-2.3) , ระบบบริหารงานบุคคล (HRD) ซึ่งเปนระบบที่บริหารจัดการบุคลากร เริ่มตั้งแต รับสมัคร ไปจนถึง
เกษียณอายุ (7.1-2.4) มีการนําผลการประเมินของบุคคลไปใชในการขึ้นเงินเดือน และพัฒนาสมรรถนะ (7.1-2.5),
ฐานขอมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (E-doc) ใชในการ รับ-สงหนังสืออิเล็กทรอนิกส (7.1-2.6) และระบบ
แจงซอมออนไลนใชในการแจงซอมออนไลน เมื่อเครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณคอมพิวเตอรเกิดปญหา (7.1-2.7)
3. ผูบริหารมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและ
การใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 (7.1-3.1) โดยมีการประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตาม
การใชจาย เงินงบประมาณ เพื่อใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนดไว จํานวนทั้งหมด 4 ครั้ง โดยครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554 ครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 และมีการประเมินผลการดําเนินงานของแตละหนวยงาน และแจงใหหนวยงานทราบ
เพื่อดําเนินการเรงรัดใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนด (7.1-3.2) และผูบริหารไดรายงานผลการดําเนินงาน
ในการใชจายงบประมาณตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ (7.1-3.3) พรอมทั้งมีการนําผลการดําเนินงานและ
การใชจายงบประมาณขึ้นเว็บไซต เพื่อใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยรับทราบ (7.1-3.4)
4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ดังนี้
4.1 บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถสื่อสารกับอธิการบดี เพื่อแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ตางๆ ผานทางอีเมล consultation@rmutsb.ac.th (7.1-4.1)
4.2 อธิการบดีไดมอบอํานาจในการสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนใหกับรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี
คณบดี ผูอํานวยการ เพื่อเปนการลดขั้นตอนการบริหารงาน (7.1-4.2)
4.3 ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนบุคลากรใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เชน
แตงตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (7.1-4.3)
5. ผูบริหารมีการถายทอดความรู เชน อธิการบดีเปนวิทยากรในการถายทอดความรู ในหัวขอ “อาการกิริยา”
และหัวขอ “สมาธิกับการรวมคณะ” ในโครงการสงเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ”
รุนที่ 1 ณ หองประชุมชั้น 2 อาคารศรีพิทยาคาร มทร.สวุรรณภูมิ ศูนยหันตรา (7.1-5.1) นอกจากนี้ ผูบริหาร
มีการสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน โดยการสงบุคลากรเขารวมอบรมพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ เพื่อใหสามารถ
ทํางานบรรลุวัตถุป ระสงคของหนวยงานเต็มตามศักยภาพ เชน การสง บุคลากรเขารวมอบรมหลักสูตรการ
ปฏิบัติการจิตวิทยาฝายอํานวยการ, (7.1-5.2) การสงบุคลากรเขารวมอมรมหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย
และกลยุทธองคการ (HR & OS) รุนที่ 2 (7.1-5.3) เปนตน
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6. ผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ บริหารงานภายใตหลักธรรมาภิบาลดังนี้
6.1 หลักประสิทธิผล มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 ระหวางเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษากับอธิการบดี (7.1-6.1)
ระหวางอธิการบดีกับคณบดี (7.1-6.2) และระหวางผูอํานวยการสถาบัน สํานัก (7.1-6.3) โดยกําหนดตัวชี้วัดและ
คาเปาหมาย และมีการติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
(7.1-6.4) รวมทั้งติดตามการใชงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 (7.1-3.2)
6.2 หลักประสิทธิภาพ ผูบริหารมีการกําหนดมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน(SOP) (7.1-6.5)
เพื่อใหเกิดความถูกตองและเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน นอกจากนี้ มีการใชระบบบริหารงานบุคคล
(HRD) เปนระบบที่บริหารจัดการบุคลากร เริ่มตั้งแต รับสมัคร ไปจนถึงเกษียณอายุ (7.1-2.4) ,ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส (E-doc) ใชในการรับ-สงหนังสืออิเล็กทรอนิกส (7.1-2.6) ซึ่งกอใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลัย เปนตน
6.3 หลัก การตอบสนอง ผูบริหารมหาวิทยาลัยมีการกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานเพื่อ
ตอบสนองผูรับบริการ เชน งานสภามหาวิทยาลัย กองกลาง มีกําหนดระยะเวลาในการสงวาระการประชุมใหกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ภายใน 7 วันกอนการประชุม (7.1-6.6) และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีกําหนด
ระยะเวลาในการขอหนังสือรับรองการเปนนักศึกษา ภายใน 8 ชั่วโมง (7.1-6.7)
6.4 หลักภาระรับผิดชอบ ผูบริหารมหาวิทยาลัยมีความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงานตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการที่ใหไวกับเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (7.1-6.1)
6.5 หลักความโปรงใส ผูบริหารมหาวิทยาลัยมีการกําหนดใหหนวยงานในมหาวิทยาลัยเปดเผยขอมูล
ผานทางเว็บไซต เชน มีการประกาศจัดซื้อจัดจาง (7.1-6.8) , มีการเปดเผยประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัย
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย และระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ของมหาวิทยาลัยฯ (7.1-6.9)
6.6 หลักการมีสวนรวม ผูบริหารมหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยเปนคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (7.1-4.3) และมีผูทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกมาเปนกรรมการวิพากษหลักสูตร เชน แตงตั้งนายสุชาติ งามสมบัติ และนายพลเทพ พิพัฒนติกานนท
มาเปนคณะกรรมการการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ สาขาวิชาการตลาด
(7.1-6.10)
6.7 หลักการกระจายอํานาจ อธิการบดีไดมอบอํานาจในการสั่งหรือปฏิบัติราชการแทน เชน มอบอํานาจ
ใหรองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ (7.1-4.2)
6.8 หลักนิติธรรม ผูบริหารมหาวิทยาลัยบริหารงานโดยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ
เชน การดําเนินการสรรหาผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการสรรหาผูอํานวยการ พ.ศ.2553 (7.1-6.11) โดยมีการประกาศรายชื่อผูสมัคร/
ผูไดรับการเสนอชื่อที่ผานการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการ สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน พ.ศ.2554 (7.1-6.12) นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลือกและแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (7.1-6.13) และมีการแตงตั้งผูอํานวยการสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนตามคําสั่งที่ 29/2555 สั่ง ณ วันที่ 12 มกราคม 2555 (7.1-6.14)
6.9 หลักความเสมอภาค ผูบริหารมหาวิทยาลัยยึดหลักความเสมอภาคในการปฏิบัติราชการไมเลือก
ปฏิบัติ เชน การชวยเหลืองานฌาปนกิจ กรณีขาราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว ฯลฯ โดยจายเงินชวยเหลือ
ในอัตราเดียวกันใหแกทายาทโดยชอบธรรมเปนผูรับเงิน (7.1-6.15)
6.10 หลักมุงเนนฉันทามติ ผูบริหารมหาวิทยาลัย ใชหลักฉันทามติในการบริหารงาน เชน ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2554 วาระที่ 4.6 การพิจารณาแผนการใชเงินรายไดในการฟนฟู
ความเสียหายจากอุทกภัย ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณารวมกัน โดยมติที่ประชุม คือ เห็นชอบและใหนําเสนอสภา
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บทที่ 2 สวนสําคัญ
มหาวิทยาลัยตอไป (7.1-6.16) และในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2555 วาระที่ 4.9 ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณารวมกัน โดยมติที่ประชุม คือ เห็นชอบ ใหปฏิทินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ใชเปนแนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย (7.1-6.17)
7. สภามหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ตามคําสั่งที่
936/2554 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2554 จํานวน 5 คน (7.1-7.1) และกําหนดหลักเกณการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ.2551 (7.1-7.2) โดยผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี ในภาพรวมไดคาคะแนนเฉลี่ย 4.60 (7.1-7.3) นํารายงานใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2555 (7.1-7.4) และอธิการบดีได
นําขอเสนอแนะจากการประเมินผลการปฏิบัติงานไปปรับปรุงการบริหารงาน เชน
7.1 สงเสริมและสนับสนุนการเตรียมความพรอมดานภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และการใช
คอมพิวเตอร เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ในป 2558
7.2 การเพิ่มจํานวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการใหเปนที่ยอมรับของสังคมวิชาการ
7.3 จัดทําโครงการกิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เพื่อใหบุคลากร
และนักศึกษาไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
โดยมีการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555 – 2559)
(7.1-7.5)
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 1/2555 วาระที่ 4.1.1 พิจารณาและอนุมัติ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2555 – 2558) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
7.1-1.3
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2555 วาระที่ 4.2.1 พิจารณาและอนุมัติ (ราง)
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการรับ-จายเงินเพื่อจัดการศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) พ.ศ....
7.1-1.4
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2555 วาระที่ 4.1.3 พิจารณาอนุมัติแผนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2554 (ปงบประมาณ 2555)
7.1-1.5
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2555 วาระที่ 1.2.2 รายงานผลการดําเนินงาน
และการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 ไปพลางกอน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1
7.1-1.6
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 9/2554 วาระที่ 4.4.1 พิจารณาอนุมัตหิ ลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
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บทที่ 2 สวนสําคัญ
หมายเลข
7.1-1.7
7.1-1.8
7.1-1.9
7.1-1.10
7.1-1.11
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
7.1-2.1
7.1-2.2
7.1-2.3
7.1-2.4
7.1-2.5
7.1-2.6
7.1-2.7

รายการเอกสารหลักฐาน
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6/2554 วาระที่ 4.1.2 พิจารณาอนุมัตโิ ครงการ
จัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2555 วาระที่ 4.5.2 พิจารณาอนุมัติรายชื่อ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2554
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2555 วาระที่ 4.3.1 พิจารณาใหความเห็นชอบ
การเสนอชื่อบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2555 วาระที่ 4.3.2 พิจารณาเลือกและ
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 9/2554 วาระที่ 4.1.1 พิจารณาอนุมัติงบประมาณ
รายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 ไปพลางกอน
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6/2554 วาระที่ 4.2.6 พิจารณาอนุมัติ (ราง)
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการจายคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ.....
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2555 วาระที่ 4.1.1 พิจารณาและอนุมัติการ
กําหนดจํานวนตําแหนงรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่ม 1 อัตรา
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 8/2554 วาระที่ 4.3.2 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองรายชื่อผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา 2553
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 7/2554 วาระที่ 4.3.7 พิจารณามอบอํานาจในการ
พิจารณาแตงตั้งผูรักษาราชการแทนอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน และ
ผูอํานวยการสํานัก
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2555 วาระที่ 4.1.4 พิจารณาใหความเห็นชอบ
การทําความรวมมือทางวิชาการระหวาง GNU และ RMUTSB
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2555 วาระที่ 4.1.2 พิจารณาอนุมัตแิ ผนบริหาร
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ 2555
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย
พ.ศ.2551
แบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปการศึกษา 2554
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6/2555 วาระที่ 1.2.6 รายงานผลการประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2554
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))
ตัวอยางสรุปรายงานผลการคํานวณ และตัวอยางรายงานผลการประเมินรายบุคคล
www.rmutsb.ac.th (บุคลากร ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (E-doc))
www.rmutsb.ac.th (บุคลากร ระบบแจงซอมออนไลน)
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หมายเลข
7.1-3.1
7.1-3.2
7.1-3.3
7.1-3.4
7.1-4.1
7.1-4.2

7.1-4.3
7.1-5.1
7.1-5.2
7.1-5.3
7.1-6.1
7.1-6.2
7.1-6.3
7.1-6.4
7.1-6.5
7.1-6.6
7.1-6.7
7.1-6.8
7.1-6.9

รายการเอกสารหลักฐาน
คําสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ ที่ 1047/2553 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานและเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2554 จํานวน 4 ครั้ง
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2554 วาระที่ 1.2.5 , ครั้งที่ 6/2554 วาระที่
1.2.4 , ครั้งที่ 8/2554 วาระที่ 1.2.2 , ครั้งที่ 11/2554 วาระที่ 1.2.2
เว็บไซตกองนโยบายและแผน (รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ)
www.rmutsb.ac.th (การติดตออธิการบดีทางอีเมล consultation@rmutsb.ac.th)
คําสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ ที่ 540/2554 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2554 เรื่อง มอบอํานาจ
ใหรองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี และคําสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ ที่ 541/2554
สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2554 เรื่อง มอบอํานาจใหผูชวยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดี
คําสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ ที่ 694/2554 สั่ง ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2554 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
โครงการสงเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ” มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รวมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล
หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝายอํานวยการ
โครงการอบรมสัมมนาหลักสูตร “การบริหารทรัพยากรมนุษยและกลยุทธฺองคการ (HR&OS)”
รุนที่ 2
คํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
ตัวอยางคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 ระดับคณะ ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตัวอยางคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 ระดับสถาบัน สํานัก ของผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตารางสรุปผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ตัวอยางมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน(SOP)
ตารางสรุปการสงวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปการศึกษา 2554
ตารางสรุปจํานวนผูรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน เรื่อง การขอหนังสือรับรอง
การเปนนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2554
www.rmutsb.ac.th (หนาหลัก  จัดซื้อจัดจาง)
www.rmutsb.ac.th (คณะผูบริหาร  สภามหาวิทยาลัย  รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ระเบียบขอบังคับ)
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หมายเลข
7.1-6.10
7.1-6.11
7.1-6.12

7.1-6.13
7.1-6.14
7.1-6.15
7.1-6.16
7.1-6.17
7.1-7.1
7.1-7.2
7.1-7.3
7.1-7.4
7.1-7.5

รายการเอกสารหลักฐาน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ สาขาวิชาการตลาด และหนังสือเรียนเชิญเปนกรรมการวิพากษ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการสรรหาผูอํานวยการ
พ.ศ.2553
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง ผูสมัคร/ ผูไดรับการเสนอชื่อที่ผาน
การพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน พ.ศ.2554
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2555 วาระที่ 4.3.2 พิจารณาเลือกและ
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คําสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ ที่ 29/2555 สั่ง ณ วันที่ 12 มกราคม 2555 เรื่อง แตงตั้ง
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ระเบียบสวัสดิการขาราชการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา
หันตรา วาดวยหลักเกณฑการใหการสนับสนุนและชวยเหลือขาราชการ พ.ศ.2543
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
1 ธันวาคม 2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2555 วันพุธที่ 25 มกราคม 2555
คําสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ ที่ 936/2554 สั่ง ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ.2551
สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วาระที่ 2 ครั้งที่ 1 (15 สิงหาคม 2552 - 15 สิงหาคม 2554)
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4/2555 วาระที่ 1.2.2 รายงานผลการประเมิน
การปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาระที่ 2 ครั้งที่ 1
(15 สิงหาคม 2552 - 15 สิงหาคม 2554)
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555 – 2559)
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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 : 5 ขอ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 5 ขอ
เปาหมายของปนี้ : 5 ขอ
เปาหมายปตอไป : 5 ขอ









เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
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1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ
ของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
ในปก ารศึก ษา 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภูมิ โดยคณะกรรมการจัดการ
ความรู ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่ 831/2554 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการการ
จัดการความรู (7.2-1.1) ไดพิจ ารณาทบทวนรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูของ
มหาวิท ยาลัย และการดํา เนินการจัดการความรูข องหนว ยงานตางๆ ในมหาวิท ยาลัย ที่ไดดํ าเนิน การใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในภาพรวม ประกอบกับพิจารณาประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคและกลยุทธตางๆ
มาจัดทํา แผนการจัดการความรูป ระจําปก ารศึก ษา 2554 (7.2-1.2) เพื่อ ใหส อดคลองกับ แผนพัฒ นา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2550-2554) (ฉบับปรับปรุงเมื่อ ตุลาคม 2551)
(7.2-1.3) พรอมทั้งเสนอตออธิการบดี เพื่อพิจารณาและไดรับอนุมัติแผนการจัดการความรูประจําปการศึกษา
2554
แผนการจัดการความรูป ระจําปการศึกษา 2554 มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการ
จัดการความรู โดยเนนการจัดการความรูที่ครอบคลุมพันธกิจทั้ง 5 ดานของมหาวิทยาลัยคือ 1) ดานผลิต
บัณฑิต 2) ดานการวิจัย 3) การบริการวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4) สืบสานศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม และ 5) การเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงาน ซึ่งรับผิดชอบโดยหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
ทั้งหมด 11 หนวยงาน (7.2-1.4)
2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการ
วิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
ตามแผนการจัดการความรูประจําปการศึกษา 2554 มีการกําหนดกลุมเปาหมายของการจัดการ
ความรูอยางชัดเจนโดยครอบคลุมพันธกิจทั้ง 5 ดาน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาความรูและทักษะที่ครอบคลุมทั้งดาน
ผูบริหาร นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (7.2-2.1)
3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit
knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากร
กลุมเปาหมายที่กําหนด
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยไดมีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมี
ประสบการณตรงเพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดี และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุม เปาหมายโดยจัดกิจ กรรมและ
โครงการการจัดความรูเพื่อใหบุคลากรมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณและองคความรูท ั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ตัวอยางเชน
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต และบัณฑิตศึกษาเทคโนโลยีเกษตร ใหกับบุคลากรภายในหนวยงานคณะจํานวน 80 คน และ โครงการ
การวิจัยทางการเกษตรพื่อการเผยแพรในระดับนานาชาติ บุคลากรภายในคณะจํานวน 46 คน (7.2-3.1-7.23.2)
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดโครงการสัมมนาเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพโดย
ผูเขารวมโครงการเปนคณาจารยภายในคณะ และโครงการถายทอดความรูและสรางความตระหนักในการลด
สภาวะโลกรอนกลุมเปาหมายเปนกลุมชุมชนในหมูบานจังหวัดอยุธยา (7.2-3.3-7.2-3.4)
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3. คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ไดจัดโครงการจัดทําแผนการเรียนและ
ทรัพยากรพื้นฐานในรายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมกลุมเปาหมายคือ คณาจารยภายในคณะ (7.2-3.5)
4. วิท ยาลั ยการจัดการ ไดจั ดโครงการพั ฒ นาหลั ก สูตรบริห ารธุร กิจ มหาบัณ ฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ(TQF) และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูฟงบรรยายและประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการสูการพัฒนาประสิทธิภาพ” (7.2-3.6-7.2-3.7)
5. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง การออกแบบ
และจัดทํารายงานสารสนเทศรายบุคคลกลุมเปาหมาย คือ บุคลากรภายในหนวยงานจํานวน 51 คน (7.2-3.8)
6. หนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี เชน กองนโยบายและแผนจัดโครงการการวางแผนและ
การบริห ารโครงการกลุมเปาหมายเปนบุคลากรภายในจํานวน 65 คน (7.2-3.9) กองพัฒ นานัก ศึกษาจัด
โครงการคุณธรรมนําชีวิตเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาเพื่อเสริมสรางคุณธรรมใหกับนักศึกษา เปาหมาย 240
คน (7.2-3.10) และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานดานกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยกลุมบุคลากรภายในหนวยงานจํานวน 80 คน (7.2-3.11)
4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลง
เรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณ
อักษร (explicit knowledge)
ในปการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิไดมีการรวบรวมความรูตาม
ประเด็นความรูทั้งที่อยูในตัวบุคคลและแหลงอื่น เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดย
เผยแพรออกมาเปนลายลัก ษณอักษร และจัดทําเอกสารเพื่อเผยแพรองคความรูและใชในการปฏิบัติงานใน
หนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เปนเอกสาร หนังสือ คูมือ พรอมทั้งเผยแพรในชองทางการสื่อสารตางๆ
เชน
1. เว็บไซตการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย (7.2-4.1)
2. ระบบบริหารจัดการความรู (KMS) ของมหาวิทยาลัย(7.2-4.2)
3. เว็บไซตการจัดการความรูของหนวยงานคณะและสายสนับสนุน (7.2-4.3-7.2-4.9)
4. คูมือการใชงานและเอกสารประกอบโครงการตางๆ (7.2-4.10-7.2-4.28)
5. มุมการจัดการความรูภ ายในหนวยงานและบอรดการจัดการความรู (7.2-4.29)
5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่เปน
ลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit
knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดสงตัวแทนเขารวมโครงการประชุมสัมมนาเครือขายการ
จัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล “ราชมงคล...บูรณาการความรูสูการปฏิบัติ” เพื่อแลกเปลี่ยน
แนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง
(7.2-5.1)
มหาวิทยาลัย ไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 โดยมีตัวแทนของ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเขารวมเสนอแนวปฏิบัติที่ดีจํานวน 13 เรื่องจากทั้งหมด 22 เรื่อง (7.2-5.2-7.2-
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5.4) และมีก ารรวบรวมแนวปฏิบั ติที่ดีในรูป แบบรายงานและเผยแพรบ นเว็บ ไซตก ารจัดการความรูของ
มหาวิทยาลัย(7.2-5.5)
มหาวิทยาลัย ไดมีการนําความรูที่ไดมีการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมา
ที่เปนลายลักษณอักษร และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการ
ปฏิบัติงานจริง
1. บุคลากรสายวิชาการสามารถใชคูมือหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ TQF ใน
การจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ครบถวน และสามารถใชในการปรับหลักสูตรการเรียนการ
สอนทุกคณะ/สาขา จํานวน 34 หลักสูตร (7.2-5.6)
2. มหาวิท ยาลัยฯ ไดจัดใหมีการดําเนินงานระบบบริห ารทรัพยากรบุคคล (HRD) เกี่ยวกับ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (7.2-5.7 ถึง 7.2-5.8)
3. มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดมีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสเพื่อการดําเนินงานดานเอกสาร ทั้งนี้ เพื่อให
เกิดความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลารวมถึงทรัพยากรที่เกี่ยวของอื่นๆ (7.2-5.9 ถึง 7.2-5.10)
4. มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการประชุมและจัดทําคูมือตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสําหรับหนวยงานสายสนับสนุน ซึ่งสามารถนํามาใชในการเขียนรายงานประจําปที่เปนรายงานการ
ตนเองประจําปการศึกษา 2554 (7.2-5.11 ถึง 7.2-5.12)
จุดแข็ง :
1. ผูบริหารและบุคลากรตะหนักถึงความสําคัญของการจัดการความรูภายในหนวยงาน
2. ผูบริหารและบุคลากรใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมดานการจัดการความรู
แนวทางเสริมจุดแข็ง :
1. หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยระดับคณะควรมีการจัดการความรูใหครบพันธกิจทั้ง 5 ดาน
2. ควรมีการทําแผนการจัดการความรูในระดับสาขาวิชา
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
7.2-1.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่ 831/2554 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ
การจัดการความรู
7.2-1.2 แผนการจัดการความรูประจําปการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
7.2-1.3 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2550-2554)
7.2-1.4 สรุปทะเบียนรายการความรูที่ไดรับการบงชี้ความรูประจําป 2554 แยกตามพันธกิจ 5 ดาน
7.2-2.1 เอกสารหลักฐานเหมือน 7.2-1.2
7.2-3.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต และบัณฑิตศึกษาเทคโนโลยีเกษตร
7.2-3.2 โครงการการวิจัยทางการเกษตรเพื่อการเผยแพรในระดับนานาชาติ
7.2-3.3 โครงการสัมมนาเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ โครงการบูรณาการวิจัยจากฐานภูมิปญญา
ทองถิ่นสูนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1
7.2-3.4 โครงการถายทอดความรูและสรางความตระหนักในการลดสภาวะโลกรอน
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หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
7.2-3.5 โครงการจัดทําแผนการเรียนและทรัพยากรพื้นฐานในรายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
7.2-3.6 โครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
7.2-3.7 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูฟงบรรยายและประชุม เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการสูการพัฒนาประสิทธิภาพ”
7.2-3.8 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง การออกแบบและจัดทํารายงานสารสนเทศรายบุคคล
7.2-3.9 โครงการการวางแผนและการบริหารโครงการ
7.2-3.10 โครงการคุณธรรมนําชีวิตเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
7.2-3.11 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานดานกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
7.2-3.12 การใหความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรู ใน Social Network (Facebook)
7.2-4.1 เว็บไซตการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
URL: http://www.rmutsb.ac.th/rmutsbkm/index.php?action=home
7.2-4.2 เว็บไซตระบบบริหารจัดการความรูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
URL: http://www.cop.rmutsb.ac.th/
7.2-4.3 เว็บไซตการจัดการความรู คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
URL: http://www.agri.rmutsb.ac.th/webagri/index.php/km
7.2-4.4 เว็บไซตการจัดการความรู คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
URL: http://bait.rmutsb.ac.th/bait/km/index.php
7.2-4.5 เว็บไซตการจัดการความรู คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
URL: http://www.eng.rmutsb.ac.th
7.2-4.6 เว็บไซตการจัดการความรู คณะศิลปศาสตร
URL: http://www.arts.rmutsb.ac.th
7.2-4.7 เว็บไซตการจัดการความรู วิทยาลัยการจัดการ
URL: http://www.sbs.rmutsb.ac.th/km/
7.2-4.8 เว็บไซตการจัดการความรู สถาบันวิจัยและพัฒนา
URL: http://www.rdi.rmutsb.ac.th/2011/km.php
7.2-4.9 เว็บไซตการจัดการความรู สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
URL: http://www.register.rmutsb.ac.th/TH/download.php?link=05
7.2-4.10 การใหความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรู ใน Social Network (Facebook)
7.2-4.11 รายงานสรุปแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
7.2-4.12
เอกสารฝกอบรมโครงการการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
7.2-4.13 เอกสารฝกอบรมโครงการการวิจัยทางการเกษตรเพื่อการเผยแพรในระดับนานาชาติ
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หมายเลข
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
7.2-5.1
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
คูมือการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
แนวทางการวิจัยในชั้นเรียน
กระบวนวิธีการเลนเพลงเรือ
ขั้นตอนการเบิกจายเงินงานวิจัย
องคความรูเรื่องการลงทะเบียนออนไลน สําหรับเจาหนาที่
คูมือการปฏิบัติงาน เรื่องการตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตร
แนวปฏิบัติการเสนอหนังสือราชการถึงผูอํานวยการ
คูมือการใชงานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail)
คูมือตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สําหรับสายสนับสนุน
คูมือการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
คูมือการปฏิบัติงาน กระบวนการยานพาหนะ
คูมือการอํานวยความสะดวกในการขอหนังสือเดินทางราชการ(Official Passport) และ
หนังสือตรวจลงตราหนังสือเดินทางราชการ(Official Visa)
ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ดานกิจการนักศึกษา
จุลสารการประกันคุณภาพการศึกษา
จดหมายขาวประกันคุณภาพการศึกษา
ภาพถายมุมจัดการความรู (KM)
รายงานสรุปการเขารวมโครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล “ราชมงคล.....บูรณาการความรูสูการปฏิบัติ”
เอกสารประกอบกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน
รายงานสรุปกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน
รายงานสรุปผลการดําเนินงานการจัดการความรูประจําปการศึกษา 2554
เอกสารหลักฐานเหมือน 7.2-4.1
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่จัด TQF
คูมือการใชงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
Print out ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คูมือการใชงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
Print out ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เอกสารหลักฐานเหมือน 7.2-4.22
รายงานการประเมินตนเองประจําการศึก ษา 2554 สํานัก งานอธิก ารบดีม หาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
เกณฑการประเมิน : สกอ.
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 การบริห าร
จัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ



3

มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ



4

มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ
มีก ารสง ขอมูล ผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เ กี่ยวของตามที่
กําหนด

5

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




เกณฑประเมิน: 5 คะแนน
เกณฑประเมิน: 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน: 5 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (information system plan)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดจัดทําแผนระบบสารสนเทศ(7.3-1.1) ที่สอดคลอง
กับแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป 2550 – 2554 ในประเด็นยุทธศาสตรที่2 วาดวยการเปน
ผูนําการใช ICT เพิ่ม ประสิทธิภาพการบริห ารจัดการและการใหบริก าร (e-management)(7.3-1.2) และ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2550 – 2554 ในแผนพัฒนาดานบริหารจัดการ:
การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ (7.3-1.3)และแผนที่ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ (7.3-1.4) โดยจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนระบบสารสนเทศใหมีหนาที่ใน
การวางแผนออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย(7.3-1.5)
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยครอบคลุมการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดดําเนินการจัดวางระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจโดยเปนระบบสารสนเทศที่ใหผูบริหารสามารถใชในการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับพันธ
กิจของมหาวิทยาลัยไดอยางครบถวน ทั้งดานการเรียนการสอน การวิจัย การเงิน การบริหาร จัดการดาน
อื่นๆ รวมทั้งเปนขอมูลเพื่อใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาดังตารางความสัมพันธ (7.3-2.1) อาทิ
เชน
2.1 ระบบทะเบียนนักศึกษาและระบบ LMS เปนระบบที่ใชในงานประกันคุณภาพดานการจัดการ
เรียนการสอน เชน หลักสูตร การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา ระบบกลไกการ
จัดการเรียนการสอน เปนตน (7.3-2.2)
2.2 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เปนระบบที่ใชในงานประกันคุณภาพดานการบริหารจัดการ
บุคลากร เชน อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก อาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ การประเมินผล
การปฏิบัติราชการรายบุคคลเพื่อใชในการปรับขึ้นเงินเดือน เปนตน (7.3-2.3)
2.3 ระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสืบคนและระบบ FIS เปนระบบที่ใชในงานประกัน
คุณภาพดานงานวิจัยเชน ระบบกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค เปนตน (7.3-2.4)
2.4 ระบบงบประมาณ ระบบที่ใชในงานประกันคุณภาพดานการเงิน เชน การเงินและงบประมาณ
เปนตน (7.3-2.5)
2.5 ระบบเพื่อการบริหารจัดการ เปนระบบที่ใชรวบรวมรายงานที่จําเปนตอการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยในดานตางๆ (7.3-2.6)
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3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดทําการประเมินความพึง พอใจของผูใชระบบ
สารสนเทศ ปการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยกําหนดวัตถุประสงคการประเมินและกลุมเปาหมายไวอยางชัดเจน
ปรากฏผลการประเมินดังนี้
3.1 Website มหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจในระดับมาก เฉลี่ย 3.75
3.2 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส มีความพึงพอใจในระดับมาก เฉลี่ย 3.80
3.3 ระบบ Webmail มีความพึงพอใจในระดับมาก เฉลี่ย 3.88
3.4 ระบบแจงซอมออนไลน มีความพึงพอใจในระดับมาก เฉลี่ย 3.86
3.5 ระบบสารสนเทศ FIS มีความพึงพอใจในระดับมาก เฉลี่ย 3.79
3.6 ระบบบริหารงานบุคคล (HRD) มีความพึงพอใจในระดับมาก เฉลี่ย 3.74
3.7 ระบบบริหารจัดการความรู (KMS) มีความพึงพอใจในระดับมาก เฉลี่ย 3.80
3.8 ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสืบคน มีความพึงพอใจในระดับมาก เฉลี่ย 3.72
3.9 ระบบงานทะเบียนนักศึกษา มีความพึงพอใจในระดับมาก เฉลี่ย 3.71
3.10 การใหบริการขอมูลจากฐานขอมูลกลาง มีความพึงพอใจในระดับมาก เฉลี่ย 3.88
3.11 การใหบริการระบบเครือขาย มีความพึงพอใจในระดับมาก เฉลี่ย 3.88
3.12 การใหบริการระบบเครือขายไรสาย มีความพึงพอใจในระดับมาก เฉลี่ย 3.58
3.13 การใหบริการระบบโทรศัพทผานเครือขาย (VoIP) มีความพึงพอใจในระดับมาก เฉลี่ย 3.91
(7.3-3.1)
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดมีการนําผลประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบมาทําการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยนําเสนอเขาวาระการประชุมของงานบริการ
สารสนเทศจํานวน 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 25 เมษายน 2555 แจงผลการประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศวาอยูในระดับพึง
พอใจมากและกําหนด ระบบที่ตองทําการพัฒนาปรับปรุงแกไขไดแก ระบบงานทะเบียนนักศึกษา ใหสามารถ
รองรับกับขอมูลนักศึกษาปริญญาโท (7.3-4.1) โดยไดจัดการประชุมกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(7.3-4.2) และ วิทยาลัยการจัดการ ในรายละเอียดการแกไข ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 (7.3-4.3)
ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 แจงผลการประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศกับสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน และ วิทยาลัยการจัดการ พรอมกําหนดขอบเขตการปรับกรุงแกไขระบบทะเบียน
นักศึกษาใหรองรับระบบบัณฑิตศึกษา (7.3-4.4)
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5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการจัดสงขอมูลผานระบบเครือขายของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ไดแก การแตงตั้งผูรับผิดชอบในการจัดทํา
ฐานขอมูล (7.3-5.1) และการรายงานฐานขอมูลทั้ง 5 ไดแก ฐานขอมูลนักศึกษา ฐานขอมูลบุคลากร ฐานขอมูล
หลัก สูตร ฐานขอมูลการเงิน และฐานขอมูลภาวะการมีง านทํา ผานเว็บไซต www.data.mua.go.th และ
www.job.mua.go.th แกสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (7.3-5.2)และฐานขอมูลดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาผานระบบ CHE QA Online (7.3-5.3)
จุดแข็ง :
1. การพัฒนาและใชงานระบบสารสนเทศเปนไปอยางตอเนื่อง
2. ผูบริหารมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
3. ผูใชระบบมีระดับความพึงพอใจในระบบมาก
แนวทางเสริมจุดแข็ง :
1. พัฒนาระบบสารสนเทศใหครอบคลุมการทํางานทางดานการบริหารจัดการ
จุดออน :
1. การพัฒนาระบบเปนการวาจางบริษัทดําเนินการ เจาหนาที่ยังไมชํานาญในการพัฒนาโปรแกรม
แนวทางปรับปรุงจุดออน :
1. พัฒนาเจาหนาที่ใหมีความชํานาญในการพัฒนาโปรแกรม
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
7.3-1.1
แผนระบบสารสนเทศ
7.3-1.2
แผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.3-1.3
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2550 – 2554
7.3-1.4
7.3-1.5
7.3-2.1
7.3-2.2
7.3-2.3
7.3-2.4
7.3-2.5
7.3-2.6
7.3-3.1
7.3-4.1

แผนที่ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หนังสือแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนระบบสารสนเทศ
ตารางแสดงความสัมพันธระหวางระบบสารสนเทศและงานประกันคุณภาพ
ระบบทะเบียนนักศึกษาและระบบ LMS
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสืบคนและระบบ FIS
ระบบงบประมาณ
ระบบเพื่อการบริหารจัดการ MIS และรายงานตางๆ พรอมตัวอยาง
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบผานเว็บไซต
รายงานผลการประชุมงานบริการสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 25 เมษายน 2555
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หมายเลข
7.3-4.2
7.3-4.3
7.3-4.4
7.3-5.1
7.3-5.2
7.3-5.3

รายการเอกสารหลักฐาน
หนังสือเชิญประชุมสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หนังสือเชิญประชุมวิทยาลัยการจัดการ
รายงานผลการประชุมงานบริการสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 10 พฤษภาคม 2555
รายชื่อคณะทํางานผูรับผิดชอบการจัดทําฐานขอมูล
การรายงานฐานขอมูลแกคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การรายงานฐานขอมูล 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
มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสียหายอยางนอย
3 ดาน ตามบริบทของมหาวิทยาลัย ตัวอยางเชน
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงินงบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร กลยุทธของมหาวิทยาลัย
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชนความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร
การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของอาจารยและบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
- อื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน
มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลํา ดับความเสี่ยงที่ได
จากการวิเคราะหในขอ 2
มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผน

2

3
4
5

มีก ารติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภาเพื่อ
พิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง

6

มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผน
หรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป

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









เกณฑประเมิน : 3 คะแนน
เกณฑประเมิน : 4 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
ใน ป พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยไดพิจารณาทบทวน การกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินการดาน
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จากสํานักงานตรวจสอบภายใน เปนสํานักคุณภาพการศึกษา
และไดปรับเปลี่ยนรอบระยะเวลาการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงจากปการศึกษาไปเปนปงบประมาณ
เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2555 ที่มหาวิทยาลัยตองรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน
ตอคณะกรรมการการตรวจเงินแผนดิน และสํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามรอบปงบประมาณ ทั้งนี้การ
ปรับเปลี่ยนรอบระยะเวลาดําเนินการดังกลาวเริ่มตั้งแตปงบประมาณ 2555 (1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55) เปนตน
ไป โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้
1) มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
1 ชุดดังนี้
1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคล
สุวรรณภูมิ ตามคําสั่งที่ 142/2555 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2555 (7.4-1.1) ซึ่งเปนคณะกรรมการระดับนโยบาย
ประกอบดวย อธิก ารบดี เปนประธาน รองอธิการบดี ผูชวยอธิก ารบดี คณบดีทุกคณะ ผูอํานวยการสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผูอํานวยการสํานัก วิท ยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ผูอํานวยการ
สถาบั น วิจั ยและพั ฒ นา ผู ช วยอธิก ารบดี (นายพงศวิ ท ย วุฒิ วิ ริย ะ) เป นกรรมการและเลขานุ ก าร และ
ผูอํานวยการสํานักคุณภาพการศึกษาเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ มีหนาที่
1) กําหนดนโยบายและแนวทางในการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน
2) พิจารณาอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัย
3) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
4) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสีย่ งตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาและรับขอแนะนํา
5) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอสํานักงานการ
การตรวจเงินแผนดินและหนวยราชการที่เกี่ยวของ
2) มหาวิทยาลัยไดดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการที่กําหนดไวในคูมือการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (7.4 -2.1) โดยใชแนวทางตามกรอบ
งานบริหารความเสี่ยงระดับองคกร (Enterprise Risk Management Integrated Framework : COSOERM) ของ COSO ประกอบดวย 7 ขั้นตอน คือ 1) การกําหนดวัตถุประสงค 2) การวิเ คราะหความเสี่ยง
3) การประเมินความเสี่ยง 4) การประเมินมาตรการการควบคุม 5) การบริหาร/การจัดการความเสี่ยง
6)
การรายงาน 7) การติดตามผลและทบทวน
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มหาวิทยาลัยไดมอบใหทุกหนวยงานดําเนินการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงของหนวยงานที่อาจจะ
กอใหเกิดความเสียหายตอมหาวิทยาลัย รวม 5 ดาน ดังนี้
1. ความเสี่ยงดานนโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธของมหาวิทยาลัย
2. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน
3. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ
4. ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล
5. ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
รายละเอียดตามเอกสารแบบการระบุความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง วิเคราะหระดับความ
เสี่ยง จัดลําดับความเสี่ยง และประเมินมาตรการควบคุม (แบบ บส.1) (7.4-2.2)
3) มหาวิทยาลัยไดดําเนินการประเมินความเสี่ยงที่ไดจากวิเคราะหและระบุความเสี่ยงในขอ 2) โดย
ทําการประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ที่กําหนดเกณฑก ารประเมินไว 5 ระดับ และ
ประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่กําหนดเกณฑการประเมินไว 5 ระดับ
เชนเดียวกัน โดยนําผลจากการประเมินความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของ
ความเสี่ยง มาทําการจัดลําดับ ความเสี่ยง รายละเอียดตามเอกสาร แบบการระบุความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง
ประเมินความเสี่ยง วิเคราะหระดับความเสี่ยง จัดลําดับความเสี่ยง และประเมินมาตรการควบคุม (แบบ บส.1)
(7.4-2.2)
4). มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยนําความเสี่ยงที่มีผลประเมินความเสี่ยงอยูใน
ระดับ สูง มากํา หนดวิธี ก ารจัด การความเสี่ยง กําหนดเสร็จ โครงการ งบประมาณ ผูกํา กับ ติดตาม และ
ผูรับผิดชอบ และไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่
1/2555 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 โดยใหดําเนินการแกไขแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจ ารณาอนุมัติตอไป รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม ฯ
ระเบียบวาระที่ 4.6 แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 (7.4 -4.1)
มหาวิท ยาลัยไดดําเนินการแกไขแผนบริห ารความเสี่ยงและการควบคุม ภายใน ตามมติที่ป ระชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ตามลําดับ
ดังนี้
4.1 มติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2555 วันที่ 14 มีนาคม 2555 พิจารณาใหปรับแก
แผนบริห ารความเสี่ยงตามความเห็นของผูทรงคุณวุฒิและใหเ สนอสภามหาวิทยาลัยใหมโดยใหผานความ
เห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย (7.4 -4.2)
4.2 คณะกรรมการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยมีมติใหความเห็นชอบแผนบริหาร ความเสี่ยง ตาม
มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2555 (7.4 -4.3) โดยใหป รับแกตามความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย
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4.3 มติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 (7.4 -4.4) มีมติ
ใหความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ความเสี่ยงที่ดําเนินการ
1.1 ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร กลยุทธ
จํานวน 8 เรื่อง
และนโยบายของมหาวิทยาลัย
1.2 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน
จํานวน 13 เรื่อง
1.3 ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จํานวน 2 เรื่อง
1.4 ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล จํานวน 2 เรื่อง
1.5 ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
จํานวน 2 เรื่อง
2. การจัดการความเสี่ยง
กําหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง 4 ประการ เพื่อใหผูรับผิดชอบกําหนดมาตรการในการ
จัดการความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม ดังนี้
2.1 การยอมรับความเสี่ยง
2.2 การเลิกหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
2.3 การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง
2.4 การแกไข/ลด/ควบคุมความเสี่ยง
3. การจัดสรรงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2555 สําหรับการดําเนินการแกไข/ลด/ควบคุมความ
เสี่ยง ทั้งสิ้น 39,789,040 บาท จําแนกเปน
3.1 ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร กลยุทธ
จํานวน 3,694,340 บาท
และนโยบายของมหาวิทยาลัย
3.2 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน
จํานวน
728,500 บาท
3.3 ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
จํานวน
15,700 บาท
3.4 ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล
จํานวน
บาท
3.5 ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
จํานวน 35,350,500 บาท
5). มหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ดังนี้
5.1 ติดตามใหหนวยงานรายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (ปย.1) และ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของผลการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง โดยการแกไข/ลด/ควบคุมความเสี่ยง ทุกรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน (7.4 -5.1)
5.2 จัดทํารายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2554 ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 สงรายงานเกี่ยวกับระบบ
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การควบคุมภายใน ตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในอยางนอยปละ 1 ครั้ง ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปงบประมาณ สําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 คือภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เนื่องจากภาวะอุทกภัย มหาวิทยาลัย จึงไดทํา
เรื่องขอผอนผันการจัดสงรายงาน ตอ คตง. และกระทรวงศึกษาธิการ (7.4 -5.2) และไดจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามระเบียบขอที่ 6 ของงวดกอน (แบบ ปอ.3 ณ วันที่ 30
กันยายน 2554) รายงานตอ คตง. แลวเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2555 (7.4-5.3)
จุดแข็ง :
1. มีคูมือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิท ยาลัยชวยใหการดําเนินงานบริหาร
ความเสี่ยงของทุกหนวยงานเปนมาตรฐานดียวกัน
2. ผูบริหารและบุคลากรของทุกหนวยงานมีความตั้งใจและใหความรวมมือในการดําเนินงานบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัย
แนวทางเสริมจุดแข็ง :
1. เสริมความรูดานกระบวนการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ใหกั บหัวหนาหนวยงานและบุคลากรใน
หนวยงาน เพื่อใหการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงมีความสมบูรณมากขึ้น
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
7.4-1.1
คําสั่งที่ 142/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2555
7.4-2.1
คูมือการบริหารความเสี่ยงและการความคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ปรับปรุง 25 มกราคม 2555
7.4-2.2
แบบ บส.1 การระบุความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง วิเคราะหระดับความ
เสี่ยง จัดลําดับความเสี่ยง และประเมินมาตรการควบคุม
7.4-4.1
รายการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2555
วันที่ 25 มกราคม 2555
7.4-4.2
มติสภามหาวิทยาลัย จากการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555
ระเบียบวาระที่ 4.1.2 พิจารณาอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
7.4-4.3
รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555
7.4-4.4
มติสภามหาวิทยาลัย จากการประชุมครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555
ระเบียบวาระที่ 3.1 พิจารณาอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
7.4-5.1
-แบบ ปย.1 รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
-แบบ ปย. 2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
7.4-5.2
หนังสือ ศธ 0585.23/81 ลงวันที่ 12 มกราคม 2555 เรื่อง ขอผอนผันการสง
รายงานการควบคุมภายใน
7.4-5.3
หนังสือ ศธ 0585.23/839 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2555 เรื่อง ขอสงรายงานการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบขอที่ 6
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องคประกอบที่ 8 การเงินและการงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ
4 หรือ 5 ขอ
เกณฑมาตรฐาน :

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ
มีการ
ดําเนินการ

ขอ

เกณฑมาตรฐาน

1
2

มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน
มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวาง
แผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการ
พัฒนาสถาบันและบุคลากร
มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยาง
นอยปละ 2 ครั้ง
มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของสถาบันอยางตอเนื่อง
มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินให
เปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด
ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูล
จากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ

3
4
5
6
7

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









เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิ ท ยาลัยมี แผนปฏิบั ติร าชการ 4 ป พ.ศ. 2552-2555 และแผนปฏิบั ติร าชการประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยฯ ที่ไดรับความเห็นชอบ จากสภามหาวิทยาลัย เปนแผนที่ระบุที่มาของ
งบประมาณ และจําแนกงบประมาณ ทั้ง เงินรายไดและเงินงบประมาณทั้ง ภายในและภายนอก ที่มีก าร
วิเคราะห SWOT เปนแผนที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ ของ
มหาวิทยาลัยใหสามารถดําเนินการไดบรรลุผล (8.1-1.1 และ 8.1-1.2)
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยาง
มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได (8.1-2.1)
3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและ
บุคลากร โดยจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต งบ
รายจาย และหนวยงาน (8.1-3.1 และ8.1-3.2)
4. มหาวิทยาลัยมีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ เปนประจําทุกเดือนและรายงานตอ
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลับ ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกและ
ผูบริหารของมหาวิทยาลัย และสามารถนํารายงานทางการเงินเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเปนประจําทุกเดือน
(8.1-4.1 ถึง 8.1-4.2)
5. กองคลัง มหาวิทยาลัย ไดจําทํารายงานสรุปขอมูลทางการเงินในรูปแบบของ Powerpoint เพื่อ
รายงานตอคณะกรรมการบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย และนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเปนประจํา ทุก
เดือน เพื่อที่มหาวิทยาลัยสามารถนําขอมูลไปใชในการวิเคราะหรายไดและคาใชจาย และวิเคราะหสถานะ
ทางการและความมั่นคงของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง (8.1-5.1 ถึง 8.1-5.3)
6. มหาวิทยาลัยมีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด (8.1-6.1 ถึง 8.1-6.2)
7. ผูบริหารระดับ สูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมายโดยมีการตั้งคณะกรรมการ
เรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณประจําป ทําหนาที่ติดตามและเรงรัดการใชจายเงินใหเปนไปตาม
เปาหมายของมหาวิทยาลัย และนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยรับทราบ และนําขอมูลจากรายงานทางการเงิน
ไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ (8.1-7.1 ถึง 8.1-7.5)
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รายการหลักฐาน
หมายเลข
8.1-1.1
8.1-1.2
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
8.1-7.1
8.1-7.2
8.1-7.3
8.1-7.4
8.1-7.5

รายการเอกสารหลักฐาน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552-2555
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
แผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายเงินประจําปงบประมาณ 2554
ใบจัดสรรเงินงบประมาณป 2554
ใบจัดสรรเงินรายไดป 2554
รายงานงบการเงินรายเดือน ประจําเดือนมีนาคม 2554 และประจําเดือนกันยายน
2554
รายงานงบการเงินรายไตรมาส ประจําไตรมาสที่ 3 และประจําไตรมาสที่ 4
ปงบประมาณ 2554
รายงานสถานะการเงินและวิเคราะหงบการเงิน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสิน ครั้งที่ 5/2554
วันที่ 20 พฤษภาคม 2554 และครั้งที่ 1/2555 วันที่ 6 กุมภาพันธ 2555
มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2554 วันที่ 9 มิถุนายน 2554 และครั้งที่
2/2555วันที่ 9 กุมภาพันธ 2555
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ คําสั่งที่ 191/2554 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 2
สิงหาคม 2554
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการบริหารการเงินและ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ คําสั่งที่ 109/2554 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2554
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานและเรงรัดติดตามการใชจาย
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 1047/2553 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานและเรงรัดติดตามการใช
จายเงินงบประมาณ ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 6 กันยายน 2554
มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2554 วันที่ 11 สิงหาคม 2554 และครั้งที่
11/2554 วันที่ 8 ธันวาคม 2554
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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
พันธกิจและพัฒนาการของสถาบันตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน
มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน
มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวนประกอบดวย
1) การควบคุมติดตามการดําเนินงานและประเมินคุณภาพ
2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลาโดยเปนรายงานที่มีขอมูล
ครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online
และ
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางานและสงผลใหมี
การพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้

2
3
4

5
6
7

มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9
องคประกอบคุณภาพ
มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษา
ผูใชบัณฑิตและผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน

8

มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันและ
มีกิจกรรมรวมกัน

9

มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น
และเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน
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ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 8 ขอ
เกณฑประเมิน : 4 คะแนน
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 8 ขอ
เกณฑประเมิน : 4 คะแนน
เปาหมายของปนี้ :9 ขอ
ผลการดําเนินงาน  ไมบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป : 9 ขอ
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1. ในปการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกหนวยงาน
ตั้งแตระดับสาขาวิชา ระดับคณะวิชา ระดับสถาบัน และหนวยงานสายสนับสนุน โดยมีสํานักคุณภาพการศึกษา
เปนหนวยงานที่ทําหนาที่ดูแล ประสานงาน และสนับ สนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึก ษาของ
มหาวิทยาลัย (9.1-1.1)
ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามระบบที่กําหนด
ไวในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) ประจําปการศึกษา 2554 (9.1-1.2) ที่ประกอบดวยตัว
บงชี้และเกณฑการประเมินตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2553 และคูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา (พ.ศ. 2554-2558)
และตัวบงชี้อัตลักษณของหาวิทยาลัย และคูมือตัวบงชี้และเกณฑการปะกันคุณภาพภายใน สําหรับหนวยงาน
สนับสนุน (9.1-1.3) โดยกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินที่สอดคลองกับภารกิจหลักของแตละหนวยงาน
เพื่อใหมั่นใจวามหาวิทยาลัยมีระบบการประกันคุณภาพในทุกหนวยงานที่เกี่ยวของกับคุณภาพการจัดการศึกษา
รวมทั้งไดจัดทําคูมือมาตรฐาน 5 ส+3 (9.1-1.4) ที่เปนกิจกรรมพื้นฐานที่นําไปสูการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
และเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินงาน โดยคูมือดังกลาวไดมีการเผยแพรผานทางเว็บไซตของสํานัก
คุณภาพการศึกษา (http://qa.rmutsb.ac.th/) (9.1-1.5)
มหาวิท ยาลัยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ตามคําสั่งแตงตั้งที่ 693/2554 (9.1-1.6)
คณะกรรมการประกอบดวยอธิการบดี เปนประธาน รองอธิก ารบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ
สถาบัน ผูอํานวยการสํานัก เปนกรรมการ ทําหนาที่เปนผูขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับนโยบาย และมีคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึก ษา ตามคําสั่ง แตง ตั้ง ที่ 694/2554
(9.1-1.7) ประกอบดวยผูชวยอธิการบดีดานวิชาการ เปนประธาน รองคณบดี รองผูอํานวยการสถาบัน รอง
ผูอํานวยการสํานัก และผูอํานวยการกองเปนกรรมการ ทําหนาที่ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ในระดับปฏิบัติการ มีการจัดทําปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2554 (9.1-1.8) มีการ
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ
ติดตามผลการดําเนินการอยางตอเนื่อง ดังสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
และคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 (9.1-1.9)
มหาวิ ท ยาลั ย ได ดํ า เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามระบบที่ ไ ด ว างไว โดยมี ก ารจั ด สรร
งบประมาณประจําปสําหรับดําเนินการ รวมถึงงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังเอกสารแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ 2555 (9.1-1.10) และมีการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ดังสรุปผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2555 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (9.1-1.11)
2. มหาวิทยาลัย มีการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา (9.1-2.1) ดังนโยบายคุณภาพใน
แผนการประกันคุณภาพการศึกษา (หนา 2-5) ที่ไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 25 มกราคม 2555 (9.1-2.2) และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3/2555วันที่ 4 มีนาคม2555 (9.1-2.3) ไวชัดเจน และใหบุคลากรของหนวยงานและผูมีสวนไดเสียทราบ
ทั้งในเว็บไซดสํานักคุณภาพการศึกษา (9.1-2.4) และจัดสงในรูปเอกสารใหหนวยงานภายใน (9.1-2.5)
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3. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดตัวบงชี้อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมจํานวน 3 ตัวบงชี้ โดยกําหนด
ไวในองคประกอบที่ 10 ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) ประจําปการศึกษา 2554 (9.11.2) หนา 152-154 ดังนี้
ตัวบงชี้ที่ 10.1 ระบบกลไกพัฒ นานัก ศึก ษาของมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใหเ ปนบัณฑิต
นักปฏิบัติ (Hands on)
ตัวบงชี้ที่ 10.2 กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน ใชทัก ษะที่มีเ ทคโนโลยีเปนฐาน (Technology
Based Education – Training)
ตัวบงชี้ที่ 10.3 มีระบบและกลไกการสรางความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional-Oriented) ใหกับ
นักศึกษา
ทั้งนี้ไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยครั้ง ที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม
2555 ตามที่ปรากฏในแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2554 (9.1-2.1)
4. มหาวิท ยาลัยมีก ารดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพที่กําหนดไวในคูมือประกันคุณภาพ
การศึกษา ของมหาวิทยาลัย โดยมีการกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน เพื่อใชในการควบคุมคุณภาพ ใน
ทุกระดับ ตั้งแตระดับ สาขาวิชา ระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา และระดับสถาบัน ดัง KPI-MAPPING
ประจําปการศึกษา 2554 (9.1-4.1) และกําหนดใหมีการติดตามผลการดําเนินงานในระดับคณะวิชา/หนวยงาน
เที ยบเท า ในรอบ 9 เดื อน ตามคํ า สั่ง ที่ 519/2555 และคํา สั่ง ที่ 346/2555 (9.1-4.2) เรื่อ ง แตง ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ คณะวิ ช า และรายงานผลการประเมิ น
ตอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึก ษา ในการประชุม คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้ง ที่
2/2555 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 (9.1-4.3)
มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (9.1-1.7) มีหนาที่
รับ ผิดชอบในการรวบรวมขอมูล วิเ คราะหผลการดําเนินงาน และไดแตงตั้ง คณะกรรมการจัดทํารายงาน
ประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับปฏิบัติ ประจําปก ารศึกษา 2554 ระดับ
สถาบัน (9.1-4.4) ตามคําสั่งที่ 830/2555 ลงวันที่ 30 กันยายน 2555 มีหนาที่ จัดทํารายงานประจําปที่เปน
รายงานการประเมิ น ตนเอง และในการจั ด ทํ า แผนการประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ประจํา ป ก ารศึ ก ษา
ไดกําหนดคาเปาหมายตามตัวบงชี้ และผู รับผิดชอบรายตัวบงชี้ (9.1-2.1) (หนา 33-42) โดยกําหนดรหัส
ผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานผลผานระบบ CHE QA online (9.1-4.5) และรายงานการประเมินตนเอง
ประจําปการศึกษา 2554 บนระบบ CHE QA online (9.1-4.6)
ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาคุณภาพการศึกษาในรอบปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัย
ไดรับ การประเมินคุณภาพการศึก ษาภายใน (9.1-4.7) และไดนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจาก
กรรมการมาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (9.1-2.1) ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และ
เสนอตอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ในการประชุม ครั้ง ที่ 1/2555 วันที่ 25 มกราคม 2555
(9.1-2.2) และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 14 มีนาคม 2555 ระเบียบวาระที่ 4.1 หนา 7
(9.1-2.3) เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพสอดคลองตามเกณฑการประเมินคุณภาพของ สกอ. และ สมศ.
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5. มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ ซึ่งสงผลใหเกิดการพัฒนาคุณภาพตามตัวบงชี้
และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2553 ที่เสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2554 วันที่ 8 ธันวาคม 2554 (9.1-5.1)
และไดนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2553 ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินและขอเสนอแนะจากผูบริหารและสภาพมหาวิทยาลัยมาทําการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT
Analysis) กํ าหนดแนวทางในการพัฒ นา (TOWSmatrix) และจัดทํ าแผนงานโครงการพัฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย (9.1-5.2)
6. มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทุกองคประกอบ
คุณภาพ จํานวนทั้งสิ้น 23 ระบบ ดังนี้
6.1 ดานการเรียนการสอน จํานวน 5 ระบบ ไดแก
1) ระบบทะเบียนและประมวลผล
2) ระบบศิษยเกานักศึกษา (E-Alumni System)
3) ระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (E-Library)
4) ระบบอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ
5) ระบบการจัดการความรู (Leaning Management System : LMS)
6.2 ดานวิจัย จํานวน 1 ระบบ ไดแก
1) ระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสืบคน
6.3 ดานบริการวิชาการ จํานวน 3 ระบบ ไดแก
1) ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (Geographic Information System : GIS)
2) ระบบลงทะเบียนฝกอบรม
3) ระบบศูนยทดสอบจัดระดับความรูความสามารถทางดานคอมพิวเตอร MOS & Prometric
Testing Center
6.4 ดานบริหารจัดการ จํานวน 10 ระบบ ไดแก
1) ระบบไดอารีออนไลน (Rmutsb Blog)
2) ระบบสารสนเทศ (Faculty Information System : FIS)
3) ระบบแจงซอมออนไลน
4) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (E-Document)
5) ระบบ Network Status Report
6) ระบบ RMUTSB WebMail
7) ระบบบันทึกภาระงาน
8) ระบบรายงานสําหรับผูบริหาร (Executive Information System : EIS)
9) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Information System : HR-MIS)
10) ระบบบริหารจัดการความรู (Knowledge Management System : KMS)
6.4 ดานการเงิน จํานวน 4 ระบบ ไดแก
1) ระบบงบประมาณ (Budget Management Information System)
2) ระบบพัสดุ (Inventory Management Information System)
3) ระบบการเงิน (Finance Management Information System)
4) ระบบบัญชี (Account Management Information System)
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ทั้ง นี้เ พื่อ รองรั บ การให บ ริ ก ารกับ หน วยงานภายในมหาวิ ท ยาลัย เพิ่ม ประสิ ท ธิ ภาพในการ
ดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ โดยมีการเขาถึงขอมูลในสวนงานที่เกี่ยวของดวยระบบรักษาความปลอดภัย
ของขอมูล (9.1-6.1)
นอกจากนี้ การรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยไดรายงานผลการประเมินตนเอง บนระบบ
CHE QA Online และเผยแพรผลการประเมินตนเอง และผลการตรวจประเมิน ในเว็บไซดของมหาวิทยาลัย
(9.1-1.5)
7. มหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสีย ไดแก บุคลากร อาจารย นัก ศึกษา ผูใชบัณฑิต และ
ผูใชบริการ มีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในฐานะผูกําหนดแนวทางในการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามคําสั่งแตงตั้งที่ 693/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (9.1-1.6) และ
คําสั่งแตงตั้งที่ 694/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (9.1-1.7) แตงตั้ง
นายกองคการนักศึกษา อุปนายกสโมสรนักศึกษา และผูแทนอาจารยจากคณะตาง ๆ เขารวมเปนกรรมการ
และในฐานะผู ให ข อ มูล ย อนกลั บ ไดแ ก การให ข อ เสนอแนะเพื่ อ ใชใ นการปรับ ปรุง การให บ ริ ก าร เช น
การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน (9.1-7.1) การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการ
จัดการเรียนการสอนและการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา
2554 (9.1-7.2) การประเมินความพึง พอใจของบคุล ากรที่มีตอการบริห ารจัดการของมหาวิท ยาลัยและ
หนวยงานที่สังกัดมหาวิทยาลัยฯ (9.1-7.3) และการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (9.1-7.4) รวมทั้ง
สง เสริม ใหนัก ศึก ษาเขาร วมกิจ กรรมการประกันคุ ณภาพการศึก ษาทั้ง ภายในและภายนอกมหาวิท ยาลั ย
(9.1-7.5-9.1-7.6) นอกจากนี้ยังแตงตั้งคณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมีสวนรวมในการประเมินผล
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ตามคําสั่งที่ 519/2555 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา ประจําปการศึกษา 2553 รอบ 9 เดือน
(9.1-4.2)
8. มหาวิทยาลัยมีเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา 2 เครือขาย ไดแก
8.1 เครือขายความรวมมือดานการประกันคุณภาพการศึกษา (9.1-8.1) ประกอบดวยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีร าชมงคลสุว รรณภู มิ มหาวิท ยาลั ยกรุ ง เทพ มหาวิท ยาลัย รัง สิ ต และมหาวิท ยาลัย นานาชาติ
เอเชีย-แปซิฟก และมหาวิทยาลัยอิสเทิรนเอเชีย
8.2 เครือขายความรวมมือทางวิชาการดานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล 3 แหง (9.1-8.2) ประกอบดวย มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ในปการศึกษา 2554 มีกิจกรรมรวมกันระหวางเครือขาย ดังนี้
8.2.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเครือขายความรวมมือดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ณ สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน MOU (9.1-8.3)
8.2.2 โครงการประชุมประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล “ราชมงคล...บูร ณาการความรูสูก ารปฏิบัติ ” ระหวางวันที่ 2 – 5 เมษายน 2555 (9.1-8.4)
มีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการใหความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2 กิจกรรม คือ
1) การจัดแสดงผลงานนิทรรศการ “ราชมงคล...บูรณาการความรูสูการปฏิบัต”ิ
2) การบรรยายพิ เ ศษเรื่ อง “การสร างเครื อข ายการจั ดการความรู ที่ยั่ ง ยื น ” โดย
รศ.นพ.จิต เจริญ ไชยาคํา กลา วถึง การสรา งเครื อ ขา ยการทํา งานโดยอาศั ยหลัก ทฤษฎีก ารแลกเปลี่ ย น
(Exchange Theory) แนวคิดการรวมพลัง (Synergy) องคก รเครือขายมีการแบงงานกันทํา (Division of
รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554

หนา 216

บทที่ 2 สวนสําคัญ
labor) และความเข ม แข็ ง ขององค ก รที่ รวมกัน เปน เครือข าย โดยลัก ษณะของเครือ ขา ยนั้นมี 2 ดา นคื อ
เครือขายมีลักษณะเปนโครงสรางทางความคิดและองคกรเครือขายไมมีลําดับขั้น ซึ่งเทคนิคการทํางานรวมกัน
เปนเครือขายมี 10 ประการ
1. สรางความผูกพันและความรับผิดชอบตอการสรางเครือขาย
2. เตรียมตัวเตรียมใจไววาการสรางเครือขายตองใชเวลา
3. การเคารพและความไววางใจระหวางกันเปนสิ่งสําคัญ
4. องคกรที่รวมเครือขายจะตองไดรับประโยชนจากการสรางเครือขาย
5. กรณีที่การสรางเครือขายจําเปนตองมีการลงนาม
6. ในช ว งการร ว มเป น เครื อ ข า ยหรื อ ประสานงานกั น สถานการณ อ าจมี ก าร
เปลี่ยนแปลง
7. ตองแนใจวาทั้งองคกรของทานและองคกรที่เปนเครือขาย มีความคาดหวังในการ
รวมมือกันทํางานตลอดระยะเวลาที่ตกลงกันจะรวมงานกัน
3) การเสวนากลุมยอยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูข องชุมชนนักปฏิบัติ จํานวน 9 ประเด็น
ความรู
1. ระบบและกลไกการสรางความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented) ใหกับ
นักศึกษา
2. กระบวนการจัดการเรียนการสอน ใชทักษะที่มีเทคโนโลยีเปนฐาน
3. ระบบกลไกพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on)
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
5. การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนเชิงพาณิชย
6. การบริการวิชาการแกสังคมแบบมีสวนรวม
7. การบริหารจัดการ IT (สายสนับสนุนวิชาการ)
8. การประกันคุณภาพ (QA)
9. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง:
1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมตอสภาพแวดลอม
ทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. ผูบ ริ ห ารและบุค ลากรของมหาวิท ยาลัย ตระหนั ก และใหความสําคั ญ ต อการประกั นคุณ ภาพ
การศึกษา
3. มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาครบถวน
แนวทางเสริมจุดแข็ง:
1. ให ความรูแ ละความเขา ใจในเรื่อ งระบบการประกั นคุ ณภาพการศึก ษา และแนวทางในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากรอยางตอเนื่อง
2. สนับสนุนทรัพยากร ทั้งดานเวลา งบประมาณ และอัตรากําลังในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ให
ขอมูลสนับสนุนดานการประกันคุณภาพการศึกษา อยางตอเนื่อง
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จุดออน :
1. มหาวิทยาลัยยัง ไมมีแนวปฏิบัติที่ดีห รืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึก ษาที่ห นวยงาน
พัฒนาขึ้นเอง
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษายังมีไมมาก
แนวทางปรับปรุงจุดออน :
1. ใหการสนับสนุนบุคลากรใหมีการพัฒนา/สรางแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
2. ใหการสนับสนุนบุคลกรและนักศึกษามีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง และขยายชองทาง/กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหหลากหลาย โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. ใหการสนับสนุนบุคลากร/นักวิจัย ศึกษาและวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา
ตนเอง
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
9.1-1.1 โครงสรางการแบงสวนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
9.1-1.2 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ฉบับ
ปรับปรุง) ประจําปการศึกษา 2554
9.1-1.3 คูมือตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สําหรับหนวยงานสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
9.1-1.4 คูมือกิจกรรม 5ส + 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ
2555
9.1-1.5 http://qa.rmutsb.ac.th/ การเผยแพรคูมือ
9.1-1.6 คําสั่งที่ 693/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
9.1-1.7 คําสั่งที่ 694/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
9.1-1.8 ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําป
การศึกษา 2554
9.1-1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 25 มกราคม 2555 และครั้งที่ 2/2555
วันที่30 พฤษภาคม 2555
9.1-1.10 (ราง) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
9.1-1.11 สรุปผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2555โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
9.1-2.1 แผนการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําป
การศึกษา 2555 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2555) (หนา 2-5)
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หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
9.1-2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 25 มกราคม 2555 ระเบียบวาระที่ 4.1
(หนา 7)
9.1-2.3 มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2555
9.1-2.4 http://qa.rmutsb.ac.th/ การเผยแพรแผนประกันคุณคุณภาพการศึกษา
9.1-2.5 บันทึกขอความ แจงแผนการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ประจําปการศึกษา 2554 ให
หนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ
9.1-3.1 แผนการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําป
การศึกษา 2555 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2555) (หนา 3-4)
9.1-4.1 KPI-MAPPING ประจําปการศึกษา 2554
9.1-4.2 คําสั่งที่ 519/2555 และคําสั่งที่ 346/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2554 ระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา
รอบ 9 เดือน
9.1-4.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 (ระเบียบวาระที่ 4.1
หนา 26-40)
9.1-4.4 คําสั่งที่ 830/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับปฏิบัติ ประจําปการศึกษา 2554 ระดับสถาบัน
9.1-4.5 รหัสผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานผลผานระบบ CHE QA online
9.1-4.6 รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2554 บนระบบ CHE QA online
9.1-4.7 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปการศึกษา 2553
9.1-5.1 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 8
ธันวาคม 2554
9.1-5.2 แผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปการศึกษา 2554
9.1-6.1 ระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
9.1-7.1 ระบบทะเบียนและประมวลผล http://reg.rmutsb.ac.th นักศึกษาประเมินการจัดการ
เรียนการสอนทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา
9.1-7.2 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนและการ
บริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2554
9.1-7.3 สรุปผลความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปการศึกษา 2554
9.1-7.4 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิต รุนปการศึกษา 2553
9.1-7.5 โครงการสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
9.1-7.6 โครงการสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษา 9 มทร.
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หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
9.1-8.1 บันทึกขอตกลงความรวมมือทางดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัย
อีสเทิรนเอเชีย
9.1-8.2 บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการดานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 3 แหง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)
9.1-8.3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเครือขายความรวมมือดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ณ สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน MOU
9.1-8.4 รายงานสรุปการเขารวมโครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ “ราชมงคล...บูรณาการความรูสูการปฏิบัต”ิ
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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 ที่มี
งานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา ภายในระยะเวลา 1 ป นับจาก
วันที่สําเร็จการศึกษา
2. ผูสําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาใหนับ
เฉพาะผูที่เปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษา
3. ไมนับรวมบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได
ประจําอยูแลว และผูที่ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ผูเกณฑทหาร ผูบวชพระ
(หักออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร)
4. บัณฑิตผูตอบแบบสํารวจอยางนอยรอยละ 80 ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ผลการประเมินตนเองปที่แลว : รอยละ 67.78
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : รอยละ 74.12
เปาหมายของปนี้ : รอยละ 80
เปาหมายปตอไป : รอยละ 80

เกณฑประเมิน : 3.39 คะแนน
เกณฑประเมิน : 3.71 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 4 คะแนน
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ตาราง แสดงขอมูลบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป จําแนกตามคณะ/สาขาวิชา

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทตี่ อบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา
(ไมรวมผูประกอบอาชีพอิสระ)
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทปี่ ระกอบอาชีพอิสระ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขาศึกษา
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร
รอยละของบัณฑิตที่ไดทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

สําเร็จการศึกษา สําเร็จการศึกษา
ปการศึกษา
ปการศึกษา
2552
2553
2,319
2,289
2,301
2,018
1,644
1,445
84
141
121
67.778

75
78
16
74.12

3.389

3.71

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป x 100
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด

แปลงคารอยละเปนคะแนน
รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป x 5
รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
มหาวิทยาลัยไดมีก ารสํารวจภาวการณมีง านทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรีผานระบบฐานขอมูล
ภาวการณ มี ง านทํ า ของบั ณ ฑิ ต (http://alumni.rmutsb.ac.th) โดยในป ก ารศึ ก ษา 2552 – 2553
และมหาวิทยาลัยมีผูสําเร็จการศึกษาทั้ง หมด จํานวน 2,289 คน มีผูสําเร็จการศึก ษาที่ตอบแบบสํารวจ
จํานวน 2,018 คน คิดเปนรอยละ 88.16 คน ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําภายใน 1 ป จํานวน 1,426 คน
คิดเปนรอยละ 74.12
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บทที่ 2 สวนสําคัญ
วิธีการคํานวณ
1. รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
= 1,426 x 100
= 74.12
1,924
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได
= 74.12 x 5
= 3.71
100
จุดแข็ง :
1. บัณฑิตตอบแบบสอบถามครบทุกคน
2. บัณฑิตสวนใหญไดรับเงินเดือนสูงกวาเกณฑที่กําหนด
จุดออน :
1. บัณฑิตที่จบการศึกษาและมีงานทําไมตรงสาขาเปนจํานวนมาก
แนวทางปรับปรุงจุดออน :
1. จัดทําเว็บเพจแนะนําอาชีพ

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
สมศ.1-1.1
สมศ.1-1.2
สมศ.1-1.3
สมศ.1-1.4

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานการประชุมการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต มทรส. ปการศึกษา 2553
แบบสอบถามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต มทรส. ปการศึกษา 2553
รายงานผลการวิเคราะหขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต มทรส. ปการศึกษา 2553
หนาเว็บไซตระบบศิษยเกาของมหาวิทยาลัย http://alumni.rumtsb.ac.th
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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) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช
ผลการประเมินตนเองปที่แลว: คาเฉลี่ย 4.20
ผลการประเมินตนเองครั้งนี:้ คาเฉลี่ย 3.96
เปาหมายของปนี้ : คาเฉลี่ย 4.00
เปาหมายปตอไป : คาเฉลี่ย 4.00

เกณฑประเมิน : 4.20 คะแนน
เกณฑประเมิน : 3.96 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 4 คะแนน
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ตาราง แสดงขอมูลผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ปการศึกษา
2553
1) ดานคุณธรรม จริยธรรม
2) ดานความรู
3) ดานทักษะทางปญญา
4) ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมคุณลักษณะ 5 ดาน
6) คุณลักษณะบัณฑิตตามอัต
ลักษณมหาวิทยาลัย
ภาพรวมมหาวิทยาลัย
คํานวณคาเฉลี่ยประเมิน
บัณฑิต

ปการศึกษา
2554

จํานวน

คาเฉลี่ย

จํานวน

คาเฉลี่ย

-

-

682
682
682
682

4.18
3.81
3.87
4.07

-

-

682

3.90

-

-

682
682

3.97
3.91

-

-

682
682

3.96
3.96

-

-

-

3.96

ปการศึกษา
2555
จํานวน

คาเฉลี่ย

รวม
จํานวน

คาเฉลี่ย

-

-

-

-

ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด

แปลงคาเฉลี่ยเปนคะแนน

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต
x5
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
ในปการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดสํารวจคุณภาพของบัณฑิตระดับ
ปริ ญ ญาตรี และปริ ญ ญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ (TQF: HEd) คื อ
1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับ ผิดชอบ 5) ดานทัก ษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเ ทคโนโลยีส ารสนเทศ
และเปนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดเพิ่มเติม คือ 6) คุณลักษณะบัณฑิตตาม
อัตลักษณมหาวิทยาลัย โดยทําการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง / ผูใชบัณฑิต เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอ
การปฏิบัติงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา
2553 ในหนวยงาน / สถานประกอบการ และเพื่อเปนการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและสังคม ซึ่งเปนสวนสําคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศโดยรวมตอไป
จุดแข็ง :
มหาวิทยาลัยมีการสํารวจคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิร ะดับ อุดมศึก ษาแหง ชาติ (TQF: HEd) ครอบคลุมอยางนอย 5 ดาน และคุณลัก ษณะบั ณฑิตตาม
อัตลักษณมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดเพิ่มเติม
แนวทางเสริมจุดแข็ง :
ควรจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อใหหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทุกระดับคุณวุฒิมีผลการ
ดําเนินงานที่บรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีจึงจะไดรับการเผยแพรหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
จุดออน :
การประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตามสาขาวิชาชีพ
ที่ประกาศใช ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่สภาหรือองคกรวิชาชีพกําหนดเพิ่ มเติมยังไมได
ดําเนินการ เนื่องจาก องคกรวิชาชีพอยูระหวางวางระบบ
แนวทางปรับปรุงจุดออน :
ควรมี ห นัง สือติดตามการขอรับ ทราบการใหความเห็นชอบหลัก สูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแหง ชาติจ ากสํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา เพื่อ ดําเนินการหลักสูตรใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงและยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการเตรียมตัวเพื่อรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
สมศ.2-1.1 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง / ผูใชบัณฑิต รุนปการศึกษา 2553
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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ตัวบงชี้ที่ สมศ.ที่ 3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
เกณฑการประเมิน สมศ.
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 50 เทากับ 5 คะแนนทุกกลุมสาขาวิชา
สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณรอยละของคาถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท
= ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท x 100
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
= 1.5 x 100
4
= 37.50
2. แปลงคารอยละของคาถวงน้ําหนัก ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได
=รอยละของคาถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท x 5
รอยละของคาถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
= 37.50 x 5
25
= 5
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เกณฑการประเมิน :
กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ ดังนี้
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.25
มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
0.50
มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings)
0.75
มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings)
หรือ มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ
1.00
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร ดังนี้
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค*
0.125
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด
0.25
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
0.50
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
0.75
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน
1.00
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ
* องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวมพิจารณาดวย
ผลการประเมินตนเองปที่แลว: รอยละ 9.51
ผลการประเมินตนเองครั้งนี:้ รอยละ 37.50
เปาหมายของปนี้ : รอยละ 25
เปาหมายปตอไป : รอยละ 25

เกณฑประเมิน : 1.90 คะแนน
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
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ตาราง แสดงขอมูลจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในป 2554
หนวย : คน
ปการศึกษา 2554

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับโท

4 คน

ปการศึกษา 2555

รวม

-

4

ตาราง จํานวนและรายชื่อวิทยานิพนธระดับปริญญาโท ในป 2554
ป

ลําดับที่

ชื่อบทความ

2554

1

2554

2

ปจจัยที่สงผลตอความ
ตองการพัฒนาตนเอง
ของพนักงาน บริษัท
ไฮเทค นิทซู (ประเทศ
ไทย) จํากัด
การศึกษาความพึง
พอใจและความภักดี
ของลูกคา ธนาคารออม
สิน สาขาเจาพรหม

2554

3

2554

4

ประสิทธิภาพการจัดทํา
ประกาศในระบบการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส
(e-GP) จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ปจจัยที่มีผลตอความพึง
พอใจและพฤติกรรม
การเลือกใชบริการ
สํานักงานบัญชีในเขต
อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา:
กรณีศึกษา บริษัทจํากัด
หางหุนสวนจํากัด และ
หางหุนสววนสามัญที่ใช
บริการสํานักงานบัญชี
ในเขตอําเภอ
พระนครศรีอยุธยา

ชื่อเจาของบทความ ปที่ตีพิมพ
รวีวรรณ รักษาความดี

2554

อรกนก เหลืองประพฤทธิ์

2554

มาลัยทิพย ฐานิสสรณ

2554

กนกพร อุทัยธรรม

2554

ชื่อวารสาร

คาน้ําหนัก

คาถวงน้ําหนัก

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ของ มทร.
ราชมงคลตะวันออก
ครั้งที่ 5 วันที่ 14-16
พ.ค.2555
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ของ มทร.
ราชมงคลตะวันออก
ครั้งที่ 5 วันที่ 14-16
พ.ค.2555
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ของ ม.
กรุงเทพ วันที่ 25 พ.ค.
2554

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

รวม
รอยละของคาถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
= ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท x 100
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
แปลงคารอยละของคาถวงน้ําหนัก ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได
= รอยละของคาถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท x 5
รอยละของคาถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
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บทที่ 2 สวนสําคัญ
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิไดอนุมัติผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจํา
ภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2554 จํานวนรวมทั้งสิ้น 4 คน (สมศ.3-1.1) โดยนักศึกษาที่ศึกษาแผนก ซึ่ง
จัดทําวิท ยานิพนธ จํานวน 3 คน และนัก ศึกษาที่ศึก ษาแผน ข ซึ่งทําการคนควาอิสระจํานวน 1 คน ตาม
รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ ที่ขอสําเร็จ การศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึก ษา 2554 (สมศ.3-1.2) โดยมีผลงานที่ไดรับ การ
ตีพิม พในรายงานการประชุม วิชาการ (สมศ.3-1.3) ใบรับรองการเผยแพรผลงานทางวิชาการ (สมศ.3-1.4) ซึ่งมี
คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ ประกอบดวย ศาสตราจารย ไดแก การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ (สมศ.3-1.5) และการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 5
(สมศ.3-1.6)
จุดแข็ง :
1. นักศึกษาสวนใหญเลือกเรียนแผน ก1 และทําวิทยานิพนธ
2. สงนักศึกษาไปเผยแพรผลงานในเวทีระดับนานาชาติ
แนวทางเสริมจุดแข็ง :
1. ควรหาเวทีเผยแพรในระดับนานาชาติเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดเผยแพรผลงานใหมากขึ้น
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
สมศ.3-1.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รายนามผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ประจํ า ภาคการศึ ก ษาฤดู ร อ น ป ก ารศึ ก ษา 2554 วั น ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา วั น ที่ 20
พฤษภาคม 2555
สมศ.3-1.2 รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ขอสําเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2554
สมศ.3-1.3 รายงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษา
สมศ.3-1.4 ใบรับรองการนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา
สมศ.3-1.5 คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สมศ.3-1.6 สูจิบัตร รายงานบทคัดยอ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก ครั้งที่ 5
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บทที่ 2 สวนสําคัญ
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
0.25
มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI
0.50
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.
0.75
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลที่ 3 หรือ 4
(Q4 หรือ Q5) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.
1.00
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลที่ 1 หรือ 2
(Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล ISI หรือ Scopus
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บทที่ 2 สวนสําคัญ
กําหนดระดับคุณภาพของงานสรางสรรคที่เผยแพร ดังนี้
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.125 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด*
0.25
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
0.50
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
0.75
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน
1.00
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ
*องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวมพิจารณาดวย
ผลการประเมินตนเองปที่แลว: รอยละ 2.17
รอยละ 0.39

เกณฑประเมิน : 0.54 คะแนน
เกณฑประเมิน : 0.20 คะแนน
รวม
0.74 คะแนน

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 8.94
เกณฑประเมิน : 2.24 คะแนน
กลุมสาขาวิชามนุษศาสตรและสังคมศาสตร รอยละ 6.86 เกณฑประเมิน : 3.43 คะแนน
คแนนเฉลี่ยทุกกลุมสาขา
2.84 คะแนน
เปาหมายของปนี้ : รอยละ 5
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป : รอยละ 5
เกณฑประเมิน : 1.25 คะแนน
ผลการดําเนินงาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รอยละของคาถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร
= ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร x 100
34.5 x 100
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
386
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รอยละของคาถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร
= ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร x 100
12.25 x 100
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
178.5
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แปลงคารอยละของคาถวงน้ําหนัก ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได
= รอยละของคาถวงน้ําหนักของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร x 5
8.94 x 5
รอยละของคาถวงน้ําหนักของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
20
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
แปลงคารอยละของคาถวงน้ําหนัก ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได
= รอยละของคาถวงน้ําหนักของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร x 5
6.86 x 5
รอยละของคาถวงน้ําหนักของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
10
รวม
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8.94

6.86
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จําแนกตามกลุมสาขาวิชา
อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
นักวิจัยประจํา
รวม

กลุมสาขาวิชา
กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและ มนุษยศาสตรและ
เทคโนโลยี
สังคมศาสตร
384
178.5
2
386
178.5

รวม
562.5
2
564.5

ตาราง จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ป พ.ศ. 2554
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ป

ลําดับที่

ชื่อเจาของบทความ

ปที่
ตีพิมพ

นางสาววันเพ็ญ ผลิศร

2554

ปญหาและความตองการ
ชวยเหลือของอุตสาหกรรมกุงแช
แข็ง ขนาดยอมและขนาดกลาง
ในเขตภาคกลางตอนลาง 3
จังหวัด
การออกแบบและพัฒนารถเกี่ยว
ขาวดีดแบบเดินตาม

ผศ.เทพนารินทร
ประพันธพัฒน

2554

นางสาวขวัญฤทัย
พฤกษามหาลาภ

2554

การสรางอุปกรณชวยเหลือการ
เคลื่อนไหวแกผูปวยเปนอัมพาต
ตั้งแตชวยเอวลงมา

ผศ.เทพนารินทร
ประพันธพัฒน

2554

ชื่อบทความ

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
2554
1
การพัฒนาโปรแกรมตรวจ
กระดาษคําตอบปรนัยโดยใช
เทคนิคการประมวลผลภาพ

2554

2

2554

3

2554

4
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ชื่อวารสาร
งานประชุมวิชาการ
ครุศาสตร
อุตสาหกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ 4
หัวขอเรื่อง
“Engineering &
Technical
Education”
การประชุมวิชาการ
การนําเสนอ
ผลงานวิจัย
ระดับชาติ
มหาวิทยาลัยแมโจ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติทาง
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทางการ
เกษตรครั้งที่ 1 ณ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม
การประชุมวิชาการ
การนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 1
หัวขอ “การ
ประกอบการและ
นวัตกรรม”

คา
คาถวง
น้ําหนัก น้ําหนัก
0.25

0.25

0.25

0.25
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ชื่อบทความ

ลําดับที่

2554

5

A DECISION SUPPORT
SYSTEM FOR PERSONAL
RECUITMENT

นางสาวอรอนงค
วิริยานุรักษนคร

2554

2554

6

Non Ferrous Melting By
Gas.

รศ.สมศักดิ์ ประเสริฐสุข

2554

2554

7

Professional competency
and Attitude of metal
Technicians as Perceive by
Administrators and
Technicians in the Steel
Industry in Bangkok and
surrounding areas

ผศ.เทพนารินทร
ประพันธพัฒน

2554

รศ.ดร.สุชาดา
บุญเลิศนิรันดร

2554

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
2554
8
Chitosan Application for
reducing chemical
fertilizers used in rice
production

ชื่อเจาของบทความ

ปที่
ตีพิมพ

ป
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ชื่อวารสาร

คา
คาถวง
น้ําหนัก น้ําหนัก

งานประชุมวิชาการ
นานาชาติ
International
journal of Arts &
Sciences
(IJAS2011)
ประเทศออสเตรีย
30 พ.ค.-3 มิ.ย.54
2011
International
Conference on
Mechanical
Materials and
Manufacturing
Engineering
ประเทศ
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
20-22 มิ.ย.54
การประชุมวิชาการ
นานาชาติในงาน
ICIT 2011 :
International
conference on
Information
Technology Bali,
Indonesia 26-28
ตุลาคม 2554

1.00

International
Conference on
Sustainable
Agriculture,
Environment
and Foresty.
Marselle France
24-26 ส.ค.54

1.00

1.00

1.00
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ชื่อบทความ

ชื่อเจาของบทความ

ปที่
ตีพิมพ

ป

ลําดับที่

2554

9

Harvesting time of tien corn ผศ.ระวีวรรณ
on eating quality
สุวรรณศร

2554

2554

10

การคัดเลือกพันธุสบูดําเพื่อ
ผลิตไบโอดีเซลสําหรับชุมชน

รศ.ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ

2554

2554

11

รศ.ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ

2554

2554

12

รศ.อุดมลักษณ
มัจฉาชีพ

2554

2554

13

Clone selection and
utilization of Makok Nam
for economic benefit of the
community in central
Thailand
Product development of
sano plants for economic
benefit of the community
enterprise in Thailand
ผลของสารสีจากเมล็ดดําแสดง
ในระดับที่ตางกันตอคุณภาพสีไข
แดงของนกกระทาญี่ปุน

ผศ.วิศิษย เกตุปญญาพงศ

2554

2554

14

2554

2554

15

ผลของสุมนไพรเบญจกูลและขิง สพ.ญ.กุลิสรา มุรปญฑธร
ตอคาทางโลหิตวิทยาและจํานวน
จุลินทรียใ นไกเนื้อ
การยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ
นางสาวสุภาพร พาเจริญ
ขนมเปยะน้ําแตงโมของตําบล
โพธิ์สาวหาญในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
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2554

ชื่อวารสาร

คา
คาถวง
น้ําหนัก น้ําหนัก

International
Conference on
Sustainable
Agriculture,
Environment
and Foresty.
Marselle France
24-26 ส.ค.54
การประชุมวิชาการ
ป 2554 อนาคต
ชนบทไทย:ฐานราก
ที่มั่นคงเพื่อการ
พัฒนาประเทศ
อยางยั่งยืน (มกอ.
รวมกับ
มหาวิทยาลัยขอน
แกน) 27-29 ม.ค.
2554
The 2nd World
Biodiversity
congress
Malaysia

1.00

The 2nd World
Biodiversity
congress
Malaysia
วารสาร
มหาวิทยาลัยราช
ภัฎยะลา ปที่ 6
ฉบับที่1 ม.ค.-มิ.ย.
2554 หนา17-24
วารสารแกนเกษตร
ปที่ 39 ฉบับพิเศษ
2554
การประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัย
ราชมงคลวิชาการ
ครั้งที่ 4 26-27
พ.ค.2554

1.00

0.25

1.00

0.25

0.25

0.25
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ป
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2554

16

ชื่อบทความ
การเลี้ยงดวยตัวห้ําเพื่อกําจัด
ศัตรูของขาวโพดในแปลง
เกษตรกร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2554
17
HELPDESK EXPERT

ชื่อเจาของบทความ

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร

คา
คาถวง
น้ําหนัก น้ําหนัก

รศ.กนก อุไรสกุล

2554

การประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัย
ราชมงคลวิชาการ
ครั้งที่ 4 26-27
พ.ค.2554

0.25

นายประดิษฐ สงคแสงยศ

2554

1.00

ดร.พิมพพรรณ
อําพันธทอง

2554

International
Journal of Art &
Sciences (IJAS)
Conference for
Academic
Discplines
ประเทศอิตาลี 31
ต.ค.-3 พ.ย.54
Applied
Stochastic
Models and
Data
Analysis(ASMD2
011) The 14th
Conference of
the ASMDA
International
Societyประเทศ
อิตาลี 7-10 มิ.ย.
2554
การประชุม
International
Conference on
Modelling
ประเทศออสเตรีย
12-18 ก.พ.2554
International
Conference in
Mathematics
and
Applications
ประเทศ
สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม 1923 ธ.ค.2554

2554

18

A Comparative Study of
Estimation of Regression
Coefficients with Outliers

2554

19

Stability of a SeasonalStructured SEIR Model

ดร.รุจิรา คงนุย

2554

2554

20

Mathematical Model For
Leptospirosis Transmission
by Provinces in Thailand

ดร.รุจิรา คงนุย

2554
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1.00

1.00

1.00
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ลําดับที่

ชื่อบทความ

ชื่อเจาของบทความ

ปที่
ตีพิมพ

2554

21

ดร.เอนก เจริญภักดี

2554

Journal of
Alloys and
Compounds

1.00

2554

22

ดร.เอนก เจริญภักดี

2554

23

ดร.เอนก เจริญภักดี

2554

2554

24

High-Temperture
Thermoelectric of TIx(CO1-y
Rhy)Sb3

นายอดุลย หาญวังมวง

2554

2554

25

นายธีระยุทธ เพริศพริ้ง

2554

2554

26

ดร.ทักษิณา เครือหงส

2554

27

นายศิวัฒม พลอินทร

2554

การประชุมวิชาการ
ทางคณิตศาสตร
ประจําป 2554
(ครั้งที่ 16)
การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคล ครั้งที่ 4
(4th RMUTCON)
13-16 ธ.ค.54

0.25

2554

High-temperature
thermoelectric properties
of Cu2Ga4Te7 with defect
zinc-blende structure
ทักษะชีวิตและแลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาหลักสถิติ
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สมบัติโฟโตแคทาลิตกิ ของฟลม
บางอนุภาคนาโนไทเทเนียมได
ออกไซดที่เตรียมโดยการสปารก

Journal of
Alloys and
Compounds
The 3rd RMUT
International
Conference :
Technology for
Sustainable
Development
Conference
Schedule(3rd
RMUTIC)13-16
ธ.ค.54
The 3rd RMUT
International
Conference :
Technology for
Sustainable
Development
Conference
Schedule(3rd
RMUTIC)13-16
ธ.ค.54
Applied Physics
Letters

1.00

2554

Thermoelectric properties
of Cu-1xPtxFeO2
(0.0x0.05) delafossitetype transition oxide
Reduction of Thermal
conductivity in PbTe : Tl by
alloying with TlSbTe2
Unexpectedly Low Thermal
Conductivity of Ga2Te3
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2554

28

ชื่อบทความ
นาโนคอมโพสิตของทอนาโน
คารบอนชนิดผนังหลายชั้นกับ
ยางธรรมชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
2554
29
ผลกระทบที่เกิดจากมลพิษทาง
เสียง บริเวณมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยนนทบุรี

ชื่อเจาของบทความ

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร

คา
คาถวง
น้ําหนัก น้ําหนัก

น.ส.สุพรรษา
มุสิกะเจริญ

2554

การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคล ครั้งที่ 4
(4th RMUTCON)
13-16 ธ.ค.54

0.25

อ.ภิญญดา ปาลิเอกวุฒิ

2554

การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคล ครั้งที่ 4 (4th
RMUTCON) 1316 ธ.ค.54
การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคล ครั้งที่ 4 (4th
RMUTCON) 1316 ธ.ค.54
การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคล ครั้งที่ 4
(4th RMUTCON)
13-16 ธ.ค.54
การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคล ครั้งที่ 4
(4th RMUTCON)
13-16 ธ.ค.54
การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคล ครั้งที่ 4
(4th RMUTCON)
13-16 ธ.ค.54
การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคล ครั้งที่ 4
(4th RMUTCON)
13-16 ธ.ค.54

0.25

2554

30

การควบคุมแบบกระจายสําหรับ
มอดูลแปลงผันไฟฟากระแสสลับ
เปนกระแสตรง ชนิด 3 เฟส

ดร.ยุทธนา
กันทะพะเยา

2554

2554

31

การสรางแบบจําลองของระบบ
ผสมไฟฟาเครื่องกลแบบไดนามิก
โดยใชภาษา Modelica สําหรับ
วิศวกรไฟฟากําลัง

นายปรีชา สาคะรังค

2554

2554

32

วงจรแปลงผันสําหรับการผลิต
ไฮโดรเจนดวยวิธีอิเล็กโทรไลซิส

นายเฉลิมพล
เรืองพัฒนาวิวัฒน
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ไขรา องคประกอบของบานที่ถูก
ลืม (ภาคโปสเตอร)

นายคมกริช หมายสุข
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ผลกระทบของการใชเชื้อเพลิง
ผสมเบนซิน-ไฮโดรเจนตอ
สมรรถนะ เครื่องยนต
รถจักรยานยนต

นายเมธาวุฒิ โชติสวัสดิ์
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ชื่อบทความ

ชื่อเจาของบทความ

การประเมินศักยภาพของ
นายอานนท พวงชิงงาม
มอเตอรไฟฟาเหนี่ยวนําที่ผาน
การใชงาน
การศึกษาเครื่องกําเนิดไฟฟา
นายอานนท พวงชิงงาม
แบบสนามแมเหล็กตามแนวแกน
เพื่อประยุกตใชจักรยานออก
กําลังกายผลิตพลังงานไฟฟา
การศึกษาวิธีผลิตกาซออกซิเจน
นายวิสุทธิ์ ตันติรุงเรือง
ในอากาศดวยเทคนิคสนามไฟฟา
รวมกับรังสีอัลตราไวโอเลต
การศึกษาเปรียบเทียบตัวควบคุม ผศ.ดร.ปรีชา สาคะรังค
ฟซซีนิวรอลเน็ตเวิรค และพิไอดี
ควบคุมระบบลูกบอลบนคาน
การพัฒนาเอกสารประกอบการ
ผศ.ดร.ปรีชา สาคะรังค
การสอนวิชาปฏิบัติการระบบ
ควบคุมปอนกลับสําหรับ
หองเรียนที่มีผูเรียนจํานวนมาก
การกําจัดความถี่ปลอมเทียมของ ดร.ภัควัฒน จันทรตรี
วงจรกรองผานแถบที่ใชเรโซเน
เตอรอิมพีแดนซแบบขั้นไม
สมมาตร
การประเมินคาความเสียหาย
นายเฉลียว เกตุแกว
เนื่องจากไฟดับของผูใชประเภท
อุตสาหกรรมในระบบจําหนาย
การศึกษาการผลิตคลอรีนอิสระ
นายปฏิวัติ บุญมา
และการกัดกรอนของขั้ว
อิเล็กโทรดดวยเทคนิคการผาน
ไฟฟากระแสตรง
บัลลาสอิเล็กทรอนิกสสําหรับ
ผศ.สรายุทธ
หลอดไฟฟลูออเรสเซนตคาความ
ทองกุลภัทร
เพี้ยนฮารมอนิกรวมต่ํา ที่มีคาตัว
ประกอบกําลังไฟฟาสูง
บัลลาสอิเล็กทรอนิกสสําหรับ
ผศ.สรายุทธ
หลอดไฟฟลูออเรสเซนต สิวสตที่
ทองกุลภัทร
มีแรงดันศูนยและคา dy/dt ที่คา
ต่ําที่มีตัวประกอบกําลังไฟฟาสูง
บนฐานวงจรแปลงผันคลาสดีอี
ระบบแจงเตือนเหตุขัดของ
รศ.นภัทร วัจนเทพินทร
อัตโนมัติสําหรับระบบผลิตไฟฟา
ดวยเซลลแสงอาทิตย
ระบบเฝามองพฤติกรรมใน
ผศ.วารุณี ศรีสงคราม
ขบวนการผลิตไบโอดีเซลแบบ
อัตโนมัติดวย SCADA
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ชื่อเจาของบทความ

ปที่
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ชื่อวารสาร

คา
คาถวง
น้ําหนัก น้ําหนัก

การจําลองระบบควบคุมแรงดันคู ดร.ประมุข อุณหเลขกะ
แบบควบคุมเดี่ยวสําหรับเครื่อง
กําเนิดไฟฟาแบบแมเหล็กถาวร
ขนาด 1 KW ดวยโปรแกรม
MATLAB/Simulink
การประยุกตใชโฟดต
ผศ.เฉลิมพล
ทรานซิสเตอรกับระบบติดตาม
เรืองพัฒนาวิวัฒน
สําหรับแผงเซลลแสงอาทิตย
การควบคุมวงจรแปลงผัน
ผศ.เฉลิมพล
ไฟตรง-ไฟตรง ดวยตัวควบคุม
เรืองพัฒนาวิวัฒน
พีไอที่มีการปรับอัตราขยายเทอม
สัดสวน
เปรียบเทียบคุณลักษณะของ
ผศ.เตือนใจ อาชีวะพนิช
สายอากาศไมโครสตริปแบบชอง
เปดรูปเลขเกาสําหรับการใชงาน
ในเครือขายไรสายโดยใชวัสดุ
ฐานรองแบบ RT-Duroid และ
FR4
การผลิตชีวภาพจากมูลสัตวและ
ผศ.ดนุพล คําปญญา
เศษอาหารสําหรับพลังงาน
ทดแทน
การประยุกตใชเทคนิคฮิสโตรแก
ผศ.ดนุพล คําปญญา
รมเพื่อพยากรณคาคลอโรฟลล
จากภายถายใบขาว
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ผศ.เตือนใจ อาชีวะพนิช
ตอบูรณาการการเรียนการสอน
ในรายวิชา Electronics and
Telecommunication
Engineering Project สาขา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
ผศ.จักรินทร นวมทิม
เรียนของนักเรียนสาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการที่เรียน
รายวิชาสหกิจศึกษาปการศึกษา
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EENET 2011

0.25

2554

EENET 2011

0.25

2554

EENET 2011
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การประชุมวิชาการ
ทาง
วิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขล
านครินทร ครั้งที่ 9
2-3 พ.ค.54

0.25

2554

0.25

การศึกษาคาความสองสวางของ
หลังคาโถงสูงในอาคารพักอาศัย
ประเภททาวนเฮาส 3 ชั้น

2554

การประชุมวิชาการ
ทาง
วิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขล
านครินทร ครั้งที่ 9
2-3 พ.ค.54
ประชุมวิชาการ
เครือขายพลังงาน
แหงประเทศครั้งที่
7(E-nett2011)

น.ส.อรวลี อมรลีตระกูล
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ผลสําเร็จของการนําเสนอ
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาใหมี
จิตใจที่เปนสาธารณะ

ผศ.เตือนใจ อาชีวะพนิช

2554

2554

57

ผลการเรียนรูและความพึงพอใจ
ของนักเรียนประถมศึกษาที่มีตอ
โครงการสูโลกอิเล็กทรอนิกสที่
บริการวิชาการ โดยนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ

ผศ.เตือนใจ อาชีวะพนิช
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2554

58

ผศ.วารุณี ศรีสงคราม
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2554
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นายสัญญา คําจริง
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60

2554

61

2554

62

2554

63

กิจกรรมการถายทอดองคความรู
จากงานวิจัยดานวิศวกรรมไฟฟา
สําหรับนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร
การศึกษาและเปรียบเทียบการ
ใชน้ํามันพืชเปนสารหลอเย็นใน
งานกลึง(ภาคโปสเตอร)
การศึกษาคุณสมบัติการขยายตัว
ของรูกลางในงานกดขึ้นรูปถวย
ทรงกระบอกโดยเปลี่ยนชนิดและ
ความหนาของวัสดุ(ภาค
โปสเตอร)
Defective Reduction of
Upper Door in Color
Department Thai Toshiba
Industry co.,Ltd(ภาค
โปสเตอร)
A Reduction of Defects in
the Wooden Photo Frame
Manufacturing (ภาคโปสเตอร)
การพัฒนาชุดกําเนิดแสงอาทิตย
เทียมสําหรับหองปฏิบัติการ

2554

64

คอนเวอรเตอรสองอินพุตสําหรับ
ระบบผลิตไฟฟาพลังงานทดแทน
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The 9th
International
and National
Conference on
Education
(INCEE 9) 4-6
พ.ค.54
The 9th
International
and National
Conference on
Education
(INCEE 9) 4-6
พ.ค.54
INCEE 9

1.00
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การประชุมวิชาการ
เครือขายวิจัย

0.25

นายสัญญา คําจริง

2554

ประชุมวิชาการ
“นเรศวรวิจัย”ครั้ง
ที่ 7

0.25

นายพัชระ
กัญจนกาญจน

2554

ประชุมวิชาการ
มอบ.วิจัย ครั้งที่ 5

0.25

นายประวิทย
ตฤณรัชตเมธี
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ประชุมวิชาการ
มอบ.วิจัย ครั้งที่ 5

0.25

รศ.นภัทร วัจนเทพินทร

2554

0.25

รศ.นภัทร วัจนเทพินทร
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ประชุมวิชาการ
มข.วช.หนองคาย
ครั้งที่ 1 “วิจัย
กาวหนาวิชาการ
เขมแข็ง”
ประชุมวิชาการ
มข.วช.หนองคาย
ครั้งที่ 1 “วิจัย
กาวหนาวิชาการ
เขมแข็ง”

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554

1.00

0.25

0.25

หนา 241

บทที่ 2 สวนสําคัญ
ป

ลําดับที่

ชื่อบทความ

ชื่อเจาของบทความ

ปที่
ตีพิมพ

2554

65

นางภัทราวดี ศิริวรรณ

2554

ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ม.ราช
ภัฏพระนคร ครั้งที่
2

0.25

2554

66

น.ส.นฤมล ชินวุฒิโรจน

2554

ประชุมวิชาการ
มข.วช.หนองคาย
ครั้งที่ 1 “วิจัย
กาวหนาวิชาการ
เขมแข็ง”

0.25

2554

67

ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
เกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ของเกาะเกร็ดและตลาดริมน้ําวัด
ใหญสวางอารมณ อ.ปากเกร็ด จ.
นนทบุรี
มุมมองของสถานประกอบการที่
มีตอนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ(ภาคโปสเตอร)
กําลังบล็อกประสาน วว.ที่กอใน
ทิศทางทางคว่ําและหงาย

นายณฐพงศ จันทรเพ็ชร

2554

0.25
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Development of the
Automatic Malfunction
Warning System for GridConnected PV System

รศ.นภัทร วัจนเทพินทร

2554

2554

69

Multiresoltion Edge Fusion
using SWT and SFM

รศ.ดร.สมเกียรติ
อุดมหรรษากุล

2554

2554

70

Improvemet of Self
ผศ.สรายุธ ทองกุลภัทร
Oscillating Electronic Ballast
with High Power Factor : A
combination of ChargedPump and Valley-Fill

การสัมมนาวิชาการ
และ
นําเสนอผลงาน
ระดับชาติ
“แมโจ - แพร
วิจัย” ครั้งที่ 2
มหาวิทยาลัยแมโจ
การประชุม The
8th Pacific
Conference on
Sustainable
Energy&Environ
mental
Technologies
(APCSEET2010)
ประเทศ
ออสเตรเลีย 9-14
ก.ค.2554
The World
Congress on
Engineering
2011 (WCE2011)
ประเทศสหราช
อาณาจักร 5-9
ก.ค.54
The 9th IEEE
International
Conference on
Power
Electronics and
Drive Systems
ประเทศสิงคโปร
5-8 ธ.ค.2554
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Implementation of
Distributed Control for
Parallel AC/DC Converters

ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา

2554

ชื่อวารสาร
ECTI-CON2011
จังหวัดขอนแกน
17-19 พ.ค.54
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คาถวง
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The relationship between
social marketing
implementation and
business performance of
SPA businesses in Thailand

ดร.วสุธิดา นุริตมนต

2554

Ramkhangaeng
University
International
Research
Conference
13-14 ม.ค.54
International
Journal of
Electronic
Customer
Relationship
Management,
Vol.5, No.1, pp’
75-96
Ramkhangaeng
University
International
Research
Conference
13-14 ม.ค.54

1.00

การประชุมทาง
วิชาการป 2554
“อนาคตชนบทไทย
: ฐานรากที่มั่นคง
เพื่อการพัฒนา
ประเทศอยาง
ยั่งยืน”

0.25

2554

2

Segmenting small and
medium manufacturing
enterprises for electronic
customer relationship
management industry : The
case of Thailand

ดร.กิตติพงษ
โสภณธรรมภาณ

2554

2554

3

Antecedence and
consegvence of strategic
customer relationship
management capabilities :
An empirical study of
private hospitals in
Thailand

ดร.จันทนา แสนสุข
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
มหาวิทยาลัยมีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการและวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวนทั้งสิ้น
97 เรื่อง โดยจําแนกเปน การเผยแพรในระดับนานาชาติ จํานวน 26 เรื่อง การเผยแพรในระดับชาติ จํานวน
64 เรื่อง ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล ISI จํานวน 3 เรื่อง ตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับ ชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. จํานวน 2 เรื่อง และตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI จํานวน 2 เรื่อง
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จุดแข็ง :
1. มีการเผยแพรผลงานวิชาการและวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ
แนวทางเสริมจุดแข็ง :
1. สงเสริมใหมีการเผยแพรหรือตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ
2. สรางแรงจูงใจใหแกผูนําเสนอผลงานวิจัย
จุดออน :
1. บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล
หรือใน web site สกอ. มีนอย
แนวทางปรับปรุงจุดออน :
1. ควรมีหนวยงานสืบคนฐานขอมูลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรที่ไดมาตรฐาน
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
สมศ.5-1.1
รายงานผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ
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ตัวบงชี้ที่ สมศ.ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
เกณฑการประเมิน สมศ.
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 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 0.70
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้: รอยละ 1.95
เปาหมายของปนี้ : รอยละ 5
เปาหมายปตอไป : รอยละ 5

เกณฑประเมิน : 0.18 คะแนน
เกณฑประเมิน : 0.49 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 1.25 คะแนน

ตาราง แสดงขอมูลจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําปการศึกษา 2554
จําแนกตามกลุมสาขาวิชา
อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
นักวิจัยประจํา
รวม

กลุมสาขาวิชา
กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและ มนุษยศาสตรและ
เทคโนโลยี
สังคมศาสตร
384
178.5
2
386
178.5
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รวม
562.5
2
564.5

หนา 249

บทที่ 2 สวนสําคัญ
ตาราง จํานวนและรายชื่อผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
(ตามปปฏิทิน ยอนหลัง 3 ป จนถึงปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน)
ป

ลําดับ
ที่
1

ชื่อผลงาน

ชื่อเจาของผลงาน

ปที่นําไปใช
ประโยชน

ศึกษาการเขียนคําขวัญตําบลบานเกาะ อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การรับรูสารสนเทศเกี่ยวกับอยุธยาของนักทองเที่ยว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การรับรูสารสนเทศเกี่ยวกับอยุธยาของนักทองเที่ยว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดร.บุญสมหญิง พลเมืองดี

2554

ผศ.ลัดดา แพรภัทรพิศุทธิ์

2554

ผศ.ลัดดา แพรภัทรพิศุทธิ์

2554

การศึกษารูปแบบการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การประเมินผลความพึงพอใจในการใชบริการองคการ
บริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผศ.สายหยุด อุไรสกุล

2554

ฝายวิชาการและวิจัย คณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2555

6

ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ
เทศบาลตําบลหนองหญาไซ อําเภอหนองหญาไซ
จังหวัดสุพรรณบุรี

เทศบาลตําบลหนองหญาไซ
อําเภอหนองหญาไซ
จังหวัดสุพรรณบุรี

2555

7

การศึกษาชนิดของไดอะตอมจากแหลงน้ําจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและวิธีเพิ่มไดอะตอมเพื่อการ
นําไปใชประโยชน
แพผักสวนครัวจากขาดพลาสติก

น.ส.ดารานัย รบเมือง และ
นายองอาจ พฤกษประมูล

2554

น.ส.กาญจนา พิศาภาค ,น.ส.ดารานัย
รบเมือง ,ผศ.วรรณา ศรีเพ็ชราพร ,
น.ส.วลาวัลย ประสงคดํารงกุล
ผศ.ทศพร นามโฮง

2554

ผส.วสุ สันติมิตร

2554

ผศ.วสุ สันติมิตร

2554

2
3

4
5

8

9
10
11

การปรับปรุงโรงนมแพะพาสเจอรไรซของกลุมสหกรณ
ปศุสัตว
ผลงานวิจัยเรื่องศึกษาการปลูกขาวโพดเทียนของ
เกษตรกรในอําเภอพระนครศรีอยุธยา
ผลงานวิจัยเรื่องการวิเคราะหพื้นที่ที่เหมาะสมในเขต
ภาคกลางตอนบนเพื่อการถายทอดเทคโนโลยีการปลูก
ขาวโพดเทียนบานเกาะใหเกษตรกร

2554

รวม
รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
= ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน x 100
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
แปลงคารอยละ ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได
= รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
x5
รอยละของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
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หนวยงานที่
นําไปใช
ประโยชน
องคการบริหารสวน
ตําบลบานเกาะ
บริษัทคลาสสิคทัวร
การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย
สํานักงาน
พระนครศรีอยุธยา
บริษัทคลาสสิคทัวร
องคการบริหารสวน
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
เทศบาลตําบลหนอง
หญาไซ อําเภอ
หนองหญาไซ
จังหวัดสุพรรณบุรี
มทร.ส.

สํานักงานพัฒนา
ชุมชน
อําเภอบางบาล
ปศุสัตวจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ผูวาราชการจังหวัด
สิงหบุรี
เกษตรจังหวัด
สิงหบุรี

11
1.95

0.49

หนา 250

บทที่ 2 สวนสําคัญ
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. คํานวณรอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
= 11 x 100 = 1.95
564.5
2. แปลงคารอยละ ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได
= 1.95 x 5 = 0.49
20
จุดออน :
ยังไมมผี ลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
แนวทางปรับปรุงจุดออน :
สงเสริมผลงานวิจัยที่ทํานําไปสูการใชประโยชน
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
สมศ.6-1.1 หนังสือรับรองการนําผลงานไปใชประโยชน ของ ดร.บุญสมหญิง พลเมืองดี
สมศ.6-1.2 หนังสือรับรองการนําผลงานไปใชประโยชน ของ ผศ.ลัดดา แพรภัทรพิศุทธิ์
สมศ.6-1.3 หนังสือรับรองการนําผลงานไปใชประโยชน ของ ผศ.สายหยุด อุไรสกุล
สมศ.6-1.4 หนังสือรับรองการนําผลงานไปใชประโยชน ของฝายวิชาการและวิจัย คณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมศ.6-1.5 หนังสือรับรองการนําผลงานไปใชประโยชน ของ เทศบาลตําบลหนองหญาไซ
อําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
สมศ.6-1.6 หนังสือรับรองการนําผลงานไปใชประโยชน ของ น.ส.ดารานัย รบเมือง
สมศ.6-1.7 หนังสือรับรองการนําผลงานไปใชประโยชน ของ น.ส.กาญจนา พิศาภาค
สมศ.6-1.8 หนังสือรับรองการนําผลงานไปใชประโยชน ของ ผศ.ทศพร นามโฮง
สมศ.6-1.9 หนังสือรับรองการนําผลงานไปใชประโยชน ของ ผศ.วสุ สันติมิตร
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บทที่ 2 สวนสําคัญ
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 x 5
รอยละของคาถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
เกณฑการประเมิน : กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการดังนี้
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ
0.25
บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
0.50
บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
0.75
ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอานโดยผูทรงคุณวุฒิ
1.00
ตําราหรือหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการ
ขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผูทรงคุณวุฒิตรวจอาน
ตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ
ผลการประเมินตนเองปที่แลว: รอยละ 6.22
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้: รอยละ 5.36
เปาหมายของปนี้ : รอยละ 8
เปาหมายปตอไป : รอยละ 8

เกณฑประเมิน : 3.10 คะแนน
เกณฑประเมิน : 2.68 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 4 คะแนน
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บทที่ 2 สวนสําคัญ
ตาราง จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการที่มีระดับคุณภาพ
(ตามปปฏิทิน ยอนหลัง 3 ป จนถึงปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน)
ป

ปที่
รับรอง

คา
น้ําหนัก
1.00

คาถวง
น้ําหนัก
1.00

คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ

1.00

1.00

นางจินตนา เกิดลาภี

คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ

1.00

1.00

นางจินตนา เกิดลาภี

คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ

1.00

1.00

นายทวีศักดิ์
ศรีจันทรอินทร

คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ

1.00

1.00

ลําดับที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจาของผลงาน

1

เอกสารประกอบการสอน มารศรี ประดับ
ทอง .(2552). การตลาดระหวางประเทศ
(International Marketing). (ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 1). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคงสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ. 237 หนา.
หนังสือ มารศรี ประดับทอง.(2552).
การสงออก (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ. 143 หนา.
ผลงานทางวิชาการที่ไดรับอนุมัติอาจารย
3 เอกสารคําสอน จินตนา เกิดลาภี.
(2553). การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม.
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1). มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ. 345 หนา.
เอกสารประกอบการสอน จินตนา
เกิดลาภี. (2553). Introduction to
Accounting 1. (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ. 389 หนา.
1. เอกสารประกอบการสอน นายทวีศักดิ์
ศรีจันทรอินทร .(2553). วิศวกรรม
การทาง. (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร. 297 หนา.
หนังสือ นายทวีศักดิ์ ศรีจันทรอินทร .
(2553). วัสดุการทาง (ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตร
และสถาปตยกรรมศาสตร. 217 หนา.
เอกสารประกอบการสอน นางแจมจันทร
บุญโญปกรณ. (2552). ภาษาอังกฤษ
เทคนิค1. (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ คณะศิลปศาสตร
ศูนยนนทบุรี. 156 หนา.

นางสาวมารศรี
ประดับทอง

คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ

นางสาวมารศรี
ประดับทอง

2

3

4

5

6

7

หนวยงานที่รับรอง

นายทวีศักดิ์
ศรีจันทรอินทร

คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ

1.00

1.00

นางแจมจันทร
บุญโญปกรณ

คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ

1.00

1.00
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บทที่ 2 สวนสําคัญ
ป

ปที่
รับรอง

คา
น้ําหนัก
1.00

คาถวง
น้ําหนัก
1.00

คณะกรรมการ
ประเมินผล
งานวิชาการ

1.00

1.00

นางสาวพินทุสร
ปสนะจะโน

คณะกรรมการ
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หนังสือ นางแจมจันทร บุญโญปกรณ.
(2552). ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู
เทคโนโลยี (English for Technological
Learning). (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ คณะศิลปศาสตร
ศูนยนนทบุรี. 205 หนา.
เอกสารประกอบการสอน พินทุสร
ปสนะจะโน. (2553). ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร. (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ.
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2). มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.
100 หนา.
ผลงานทางวิชาการที่ไดรับอนุมัติอาจารย 3
เอกสารประกอบการสอน
ไพศาล บุรินทรวัฒนา. การจัดการขาย.
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) .
คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ, 2553, 253 หนา.
เอกสารประกอบการสอน ไพศาล
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(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) .
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สารสนเทศ, 2553, 358 หนา.
เอกสารประกอบการสอน อรอนงค
วิริยานุรักษนคร. (2553). ความปลอดภัย
ในงานอุตสาหกรรม (IndustrialSafety)
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3). มหาวิทยาลัย
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม. 240 หนา.
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี. 190 หนา.
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(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1). มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 161 หนา.
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ครั้งที1่ ). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี. 152 หนา.
เอกสารประกอบการสอน
ณัฐญา อาจองค. (2553). Theory of
Structure (ทฤษฎีโครงสราง).
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2). มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรม
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บทความทางวิชาการ
sophonthummaphan, Kittipong.
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หนังสือ
สุชาดา บุญเลิศนิรันดร 2553. สรีรวิทยา
การผลิตพืชไร. พรชัยการพิมพ กรุงเทพฯ.
195 หนา.
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อ.โกศล
จิตวิรัตน
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ฉบับที่ 2
วารสารสมาคม
นักวิจัย ปที่ 16
ฉบับที่ 3
Applied Physics
Letters

คา
น้ําหนัก
0.25

คาถวง
น้ําหนัก
0.25

0.25

0.25

0.5

0.5

0.5

0.5

0.25

0.25

0.25

0.25

0.50

0.50

รวม
รอยละของคาถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ x 100
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด

30.25
5.36
30.25 x 100
564.5

คารอยละของคาถวงน้ําหนัก ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได
รอยละของคาถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ
x5
รอยละของคาถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

2.68

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
มหาวิทยาลัยมีผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ จํานวนทั้งสิ้น 35 เรื่อง
1. คํานวณรอยละของคาถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ
30.25 x 100 = 5.36
564.5
2. แปลงคารอยละของคาถวงน้ําหนัก ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได
5.36 x 5 = 2.68
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สมศ.7-1.11 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 729/2554
แตงตั้งนายกิตติพงษ โสภณธรรมภาณ เปนผูชวยศาสตราจารย
สมศ.7-1.12 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 730/2554
แตงตั้งนางสุชาดา บุญเลิศนิรันดร เปนรองศาสตราจารย
สมศ.7-1.13 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 731/2554
แตงตั้งนายสหัส นุชนารถ เปนผูชวยศาสตราจารย
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ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 8 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนา
การเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
เกณฑการประเมิน สมศ.
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน
สูตรการคํานวณ
1.
= จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย x 100
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ
ผลการประเมินตนเองปที่แลว : รอยละ 91.66
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : รอยละ 56.58
เปาหมายของปนี้ : รอยละ 30
เปาหมายปตอไป : รอยละ 30

เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน

ตาราง แสดงขอมูลรอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
หรือการวิจัย

โครงการบริการวิชาการ
ทั้งสิ้น
จํานวนโครงการที่ใชกับ
การเรียนการสอน
จํานวนโครงการที่ใชกับ
การวิจัย

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรม
เกษตร
จํานวน
รอยละ
13
100

คณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จํานวน
10

คณะ
วิศวกรรมศาสตร
คณะครุศาสตร
รวมทั้งสิ้น
คณะศิลปศาสตร และสถาปตยกรรม
อุตสาหกรรม
ศาสตร
รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
100
10
100
26
100
17
100
76
100

15

115.38

1

10

5

50

5

19.23

5

29.41

31

40.79

6

46.15

1

10

1

10

3

11.54

1

5.88

12

15.79
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
76 x 100 = 56.58 กําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน ดังนั้นจึงคิดเปน 5 คะแนน
43
โครงการบริการวิชาการทั้งหมด 76 โครงการ มีโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการเรียนการสอน
คิดเปนรอยละ 40.79 และโครงการบริการวิชาการที่ใชกับ การวิจัย คิดเปนรอยละ 15.79 ซึ่ง ดําเนินการ
โดยคณะตางๆ ดังนี้
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 13 โครงการ มี
โครงการที่ใชกับการเรียนการสอนและโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการวิจัย (สมศ.8-1.1) ซึ่งดําเนินการ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาอาชีพลุมแมน้ําเจาพระยา ผศ.วสุ สันติมิตร ใชกับการเรียนการสอนวิชา 203-4319 Cropping System ใชกับงานวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบพันธุขาวโพดเทียนในฟารมเกษตรกร
2. โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตหนอกลวยพันธุเพื่อวิสาหกิจชุมชน ผศ.กรรณิกา โพธิสามตน
ใชกับการเรียนการสอนรายวิชาการ Tropical Fruit Crops
3. โครงการฝกอบรมอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดแกชุมชน ผศ.สหัส นุชนารถ ใชกับการเรียนการสอน
วิชาการผลิตโคเนื้อ ใชกับงานวิจัยเรื่องการใชฮอรโมน PGF2 ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสืบพันธุและการ
เหนี่ยวนําการเปนสัดในโคเนื้อสําหรับเกษตรกรรายยอย
4. โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตคุณภาพสูงภายใตระบบการจัดการที่ดีและเหมาะสม
รศ.ระวีวรรณ สุวรรณศร ใชกับการเรียนการสอนวิชา ระบบประกันคุณภาพการผลิตพืช
5. โครงการพัฒนาการจัดการเลี้ยงสัตวอินทรีย ผศ.อติชาติ ภูมิวณิชชา ใชกับการเรียนการสอนวิชา
อาหารและการใหอาหารสัตว และวิชาวิเคราะหอาหารสัตว ใชกับงานวิจัยเรื่องการเติมจุลินทรีย EM ในมูลสัตว
ตอการเกิดแกสชีวมวล
6. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการขยายพันธุพืชเบื้องตน ผศ.ดร.ศรีปาน เชยกลิ่นเทศ ใชกับการ
เรียนการสอนวิชาการขยายพันธุพืช
7. โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานอุตสาหกรรมการเกษตร ผศ.ทศพร นามโฮง ใชกับการเรียนการ
สอนวิชาเทคโนโลยีเนื้อสัตวและผลิตพันธุ และวิชาเทคโนโลยีไขมันและน้ํามัน ใชกับงานวิจัยเรื่องโครงการ
พัฒนาโรงานนมแพะ และการวิจัยโครงการการสกัดไลโคปนและการใชประโยชนจากมะเขือเทศ
8. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกเลี้ยงกลวยไมพืชเบื้องตน ผศ.กรรณิการ โพธิสามตน
ใชกับการเรียนการสอน วิชา Orchid Production Technology
9. โครงการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเกษตรพอเพียง ผศ.ชาญณรงค ศรีทรงเมือง ใชกับ
การเรียนการสอนวิชา กีฎวิทยาเบื้องตน และวิชาวัชพืชและการปองกันกําจัด
10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใชเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตนในงานทางวิทยาศาสตรเกษตร
ดร.ธีระพัศธ ศิลปสมบูรณ และ อ.สุภัทรา วิลามาศ ใชกับการเรียนการสอนวิชา Plant Biotechnology
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11. โครงการการอบรมและจัดสรางระบบพลังงานทดแทนจากพลัง งานลม (ซอมบํารุงเครื่องจักรกล
เกษตร) ผศ.สุรเชษฐ บํารุงคีรี ใชกับการเรียนการสอนวิชา Farm Tractor และวิชาซอมบํารุงเครื่องจักรกล
เกษตร
12. โครงการอุตสาหกรรมการแปรรูปเนื้อสัตวขนาดยอมตนแบบ ผศ.ทศพร นามโฮง ใชกับการเรียนการ
สอนวิชา เทคโนโลยีเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ ใชกับงานวิจัยเรื่อง การทําไสกรอกอิมัลชั่น โดยเสริมหัวหอมสด
13. โครงการถายทอดเทคโนโลยีการออกแบบเครื่องหมายการคาสําหรับสินคาโอทอป ผศ.สุรเชษฐ
บํารุงคีรี
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปการศึกษา 2554 คณะมีโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจํานวน 10 โครงการ/กิจกรรม (สมศ.8-1.2) โดยมีการนํามาใชประโยชน
ในการพัฒนาการเรียนการสอน จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม ใชประโยชนในการวิจัย จํานวน 1 โครงการ/
กิจกรรม (สมศ.8-1.3)
คณะศิลปศาสตร ในปงบประมาณ พ.ศ.2554 คณะฯ มีโครงการบริการวิชาการที่ไดรับจัดสรร จํานวน
17 โครงการ มีโครงการที่อยูในบรอบประเมิน 10 โครงการ (สมศ.8-1.4) และเปนโครงการที่นํามาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอน จํานวน 5 โครงการ ดังนี้
- โครงการบริก ารวิ ชาการ เรื่ อง “โครงการหลั ก สูต รมั คคุเ ทศก ทอ งถิ่น ” (สมศ.8-1.5) นํ ามา
พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา มัคคุเทศก 1 (สมศ.8-1.6)
- โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “โครงการอบรมอาสาสมัครทองเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
(สมศ.8-1.7) นํามาพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา มัคคุเทศก 1 (สมศ.8-1.6)
- โครงการบริ ก ารวิ ช าการ เรื่ อ ง “โครงการอบรมศิ ล ปะอยุ ธ ยาสํ า หรั บ บุ ค คลภายนอก”
(สมศ.8-1.8) นํามาพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา มัคคุเทศก 1 (สมศ.8-1.6)
- โครงการบริก ารวิชาการ เรื่อง “โครงการศึกษามรดกโลกกรุง ศรีอยุธยา” (สมศ.8-1.9) นํามา
พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา มัคคุเทศก 1-2 (สมศ.8-1.10)
- โครงการบริก ารวิชาการ เรื่อง “โครงการเทคนิคการทํางานใหมีประสิทธิภาพ” (สมศ.8-1.11)
นํามาพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ (สมศ.8-1.12)
และเปนโครงการที่นํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยจํานวน 1 โครงการ ดังนี้
- โครงการบริ ก ารวิ ช าการ เรื่ อ ง “คลองสวยน้ํ า ใสเพื่ อ พั ฒ นาเป น หมู บ า นต น แบบ 84 หมู บ า น”
(สมศ.8-1.13) นํามาพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา การทองเที่ยวอยางยั่งยืน (สมศ.8-1.14) และ
พัฒนางานวิจัย เรื่อง การศึกษารูปแบบการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สมศ.
8-1.15)
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร คณะดําเนินโครงการการบริการวิชาการครอบคลุมทุก
หลักสูตรและมีการนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน (สมศ.8-1.16) และมีโครงการบริการวิชาการที่
นําไปใชในงานวิจัย (สมศ.8-1.17)
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ในปการศึกษา 2554 คณะมีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามที่
ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 17 โครงการ/กิจกรรม (สมศ.8-1.18) โดยมีการนํามาใชประโยชนในการ
พัฒนาการเรียนการสอน จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม (สมศ.8-1.19) ใชประโยชนในการวิจัย จํานวน 1
โครงการ/กิจกรรม (สมศ.8-1.20)
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จุดแข็ง :
1. คณาจารยสวนใหญมีบทบาทในการบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม
2. งานบริการวิชาการมีความหลากหลายที่เปนประโยชนตอสังคม และมีความเชื่อมโยงกับชุมชน
3. มหาวิทยาลัยมีความรวมมือในการทําวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงกับองคกรภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
4. มีบุคลากรผูทรงคุณวุฒิสามารถใหบริการทางวิชาการแกสังคมควบคูกับการเรียนการสอนและ
งานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. มีการสํารวจความตองการของชุมชนในการปฏิบัติงานดานการบริการวิชาการกอนและหลังการ
ออกใหบริการ โดยการบูรณาการการบริการวิชาการควบคูกับการเรียนการสอนและการวิจัย
6. มีบุคลากรผูทรงคุณวุฒิสามารถใหบริการทางวิชาการแกสังคมควบคูกับการเรียนการสอนและ
งานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. มีการวางแผนการปฏิบัติการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยการจัดการประชุมตามวาระของ
แนวทางเสริมจุดแข็ง :
1. ควรจัดทําแผนบูรณาการเชื่อมโยงงานบริการวิชาการเขากับภารกิจดานการเรียนการสอนหรือ
งานวิจัย
2. สงเสริมใหการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนหรือการวิจัยใหมากขึ้น
จุดออน :
ระบบและกลไกการสรางขวัญและกําลังใจแกผูที่บูรณาการการบริการวิชาการเขากับภารกิจดานการ
เรียนการสอนหรืองานวิจัยยังไมเปนรูปธรรม
แนวทางปรับปรุงจุดออน :
ควรจัดทําระบบและกลไกการสรางขวัญและกําลังใจแกผูที่บูรณาการการบริการวิชาการเขากับภารกิจ
ดานการเรียนการสอนหรืองานวิจัย
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
สมศ.8-1.1 รายงานสรุปผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
สมศ.8-1.2 แผนการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ ป 2554
สมศ.8-1.3 หลักฐานการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
สมศ.8-1.4 โครงการตามแผนปฏิบัติงานโครงการของคณะศิลปศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
สมศ.8-1.5 โครงการหลักสูตรมัคคุเทศกทองถิ่น
สมศ.8-1.6 แผนการสอนในรายวิชา มัคคุเทศก 1
สมศ.8-1.7 โครงการอบรมอาสาสมัครทองเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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หมายเลข
สมศ.8-1.8
สมศ.8-1.9
สมศ.8-1.10
สมศ.8-1.11
สมศ.8-1.12
สมศ.8-1.13
สมศ.8-1.14
สมศ.8-1.15
สมศ.8-1.16

สมศ.8-1.17

สมศ.8-1.18

สมศ.8-1.19

สมศ.8-1.20

รายการเอกสารหลักฐาน
โครงการอบรมศิลปะอยุธยาสําหรับบุคคลภายนอก
โครงการศึกษามรดกโลกกรุงศรีอยุธยา
สอนในรายวิชา มัคคุเทศก 1-2
โครงการเทคนิคการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
สอนในรายวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ
โครงการคลองสวยน้ําใสเพื่อพัฒนาเปนหมูบานตนแบบ 84 หมูบาน
แผนการสอนในรายวิชา การทองเที่ยวอยางยั่งยืน
งานวิจัย เรื่อง การศึกษารูปแบบการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศูนยทดสอบวัสดุทางดานวิศวกรรมโยธา ศูนยสุพรรณบุรี
โครงการฝกอบรมเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยเพื่อผลิตไฟฟา
โครงการฝกอบรม เรื่อง ถนนปลอดภัยดวยหลักวิศวกรรม
โครงการสูโลกอิเล็กทรอนิกส
โครงการผลิตเครื่องมืออุปกรณคนพิการ
โครงการฝกอบรมเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยเพื่อผลิตไฟฟา
โครงการฝกอบรม เรื่อง ถนนปลอดภัยดวยหลักวิศวกรรม
โครงการสูโลกอิเล็กทรอนิกส
-โครงการบริการวิชาการ หลักสูตรการซอมเครื่องจักรกลการเกษตร, การปรับปรุง
ประสิทธิภาพกระบวนการออกแบบโครงสรางปนจั่น, การออกแบบเปลือกและแบบสั่งผลิต
ของรถปนจั่นตอกเสาเข็มแบบลอตีนตะขาบที่มีการบูรณาการสูการเรียนการสอนในรายวิชา
Computer Aided Drafting and Design
-งานวิจัย ITAP การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการออบแบบโครงสรางปนจั่น
-โครงการวิจัยการออกแบบเปลือกและแบบสั่งผลิตของรถปนจั่นตอกเสาเข็มแบบลอ
ตีนตะขาบ
-โครงการวิจัยการออกแบบเปลือกและแบบสั่งผลิตของรถปนจั่นตอกเสาเข็มแบบลอ
ตีนตะขาบ
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ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก
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 : 5 ขอ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 5 ขอ
เปาหมายของปนี้ : 5 ขอ
เปาหมายปตอไป : 5 ขอ







เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตั้งอยูในเขตชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม ไดมีการใหบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน หรือองคกรภายนอก ตัวอยางเชน โครงการขาวโพด
ที่ดําเนินกิจกรรมเปนแหลงผลิตขาวโพดเทียนซึ่ง เปนพันธุเฉพาะที่ปลูกตําบลบานเกาะ เปนเอกลักษณของ
จัง หวัดพระนครศรีอยุธยา ไดดําเนินกิจ กรรมตามหลัก องคก รคุณภาพ PDCA (สมศ.9-1.1) เริ่ม จากการ
วางแผน ดําเนินกิจกรรมตามแผน ติดตามประเมินผล และนําผลการติดตามมาพัฒนางานอยางตอเนื่อง
2. การดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายที่วางไว (สมศ.9-1.2) จะเห็นวาการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย
แผนไมนอยกวา 80
3. ชุมชนบานเกาะมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เริ่มจากการพัฒนาพันธุขาวโพดเทียนพันธุดี ทนทานตอ
โรคและแมลง การดูแลรักษาที่เหมาะสม การแปรรูปขาวโพดที่เพิ่มมูลคา การตลาดที่ดีทําใหไมมีปญหาในการ
จัดจําหนาย มีหีบหอที่สวยงามและดึงดูดความสนใจของผูบริโภค นอกจากนี้ชุมชนไดมีการตอยอดเชื่อมโยงไป
ถึงการพัฒนาชุมชนบานเกาะใหเปนแหลงทองเที่ยวทางการเกษตร (สมศ.9-1.3)
4. ชุม ชนบานเกาะไดส ร างกลไกพั ฒ นาตนเอง โดยมี ก ารประชาสัม พันธก ารจัดงานวันขาวโพด
เทียนบานเกาะ โดยความรวมมือของมหาวิทยาลัย/อบจ. อําเภอและทองถิ่น ไดมีการรวมกลุมเกษตรกรผูปลูก
รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554

หนา 264

บทที่ 2 สวนสําคัญ
ขาวโพดเทียน เพื่อความเขมแข็งและพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน โดยคงเอกลักษณ การเปนชุมชน ผูเปนเจาของ
พันธุขาวโพดเทียนพันธุบานเกาะไวไดอยางเหนียวแนน (สมศ.9-1.1)
5. มีผลกระทบที่เกิดกับสังคมอยางชัดเจน คือ เกษตรกรมีการรวมตัวกันอยางเปนกลุมกอน และเขา
มามีบทบาทในทุกสวนของกิจกรรมของโครงการ การขายขาวโพดเทียนดีขึ้น เนื่องจากการจัดการที่เหมาะสม
สง ผลใหมีร ายไดเ พิ่ม เกษตรกรยัง คงเอกลักษณก ารปลูก ขาวโพดเทียนไวได และมีร ายไดเ สริมจากการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร (สมศ.9-1.1)
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการสํารวจความตองการในการจัดโครงการ
บริการวิชาการ (P) (สมศ.9-1.4) มีการจัดทําแผนการดําเนินโครงการบริการวิชาการ (P) (สมศ.9-1.5)มีการ
ดําเนินการตาง ๆ ตามแผนการดําเนินงานที่ไดกําหนดไวในระบบและกลไก (D) (สมศ.9-1.6) มีการประเมินผล
การดําเนินงานโครงการบริการวิชาการโดยผูเขาอบรมเปนผูประเมินทุกโครงการ (C) (สมศ.9-1.7) และมีการ
นําผลประเมินที่ได มาปรับปรุงการดําเนินงานและพัฒนาการจัดทําแผนการดําเนินงานของโครงการบริการ
วิชาการ (A) (สมศ.9-1.8)
2. คณะไดกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จของโครงการบริการวิชาการแตละโครงการไว
4 ขอ (สมศ.9-1.9) คือ
2.1. ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจในเนื้อหาการฝกอบรม (ไมนอยกวารอยละ 80)
2.2 ผูเขารับการฝกอบรมมีความตั้งใจในการเขารับการฝกอบรม (ไมนอยกวารอยละ 80)
2.3 ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจในการอบรม (ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5)
2.4 อาจารยและเจาหนาที่ไดมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการ (ไมนอยกวา 10 คน)
3. คณะไดจัดโครงการฝกอบรมใหกับสมาชิกกลุมผลิตภัณฑชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี มาอยาง
ตอเนื่องโดย
ในปการศึกษา 2552 ไดจัดฝกอบรม หลักสูตร “การวางแผนการตลาดสําหรับผูประกอบการ”
ระหวางวันที่ 4 - 6 กันยายน 2552 (สมศ.9-1.10)
ในปการศึกษา 2553 ไดจัดฝกอบรม หลักสูตร “การวางแผนการตลาดสําหรับผูประกอบการ”
ระหวางวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2553 (สมศ.9-1.11)
ในปการศึกษา 2554 ไดจัดฝกอบรม หลักสูตร “การวางแผนการตลาดสําหรับผูประกอบการ”
ระหวางวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2554 (สมศ.9-1.12)
ทั้งนี้ สมาชิกกลุมผลิตภัณฑชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งไดรับความรูจากการฝกอบรมหลักสูตร
“การวางแผนการตลาดสําหรับผูประกอบการ” ก็ยังนําความรูมาดําเนินการอยูอยางตอเนื่อง
4. จากการที่คณะไดจัดโครงการฝกอบรมใหแกส มาชิก กลุม ผลิตภัณฑชุม ชน จัง หวัดสุพรรณบุรี
มาอยางตอเนื่อง ทําใหกลุมผลิตภัณฑชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี มีการพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานตามหลักการ
และไดมีการนําความรูที่ไดจากการฝกอบรมไปใชในการวางแผนทางดานการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑตาม
ศักยภาพของกลุม ผลิตภัณฑชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี โดยยังคงอัตลักษณและวัฒนธรรมของกลุมเชนเดิม
(สมศ.9-1.13)
5. โครงการฝกอบรม หลักสูตร “การวางแผนการตลาดสําหรับผูประกอบการ” มีสวนชวยทําให
สมาชิกกลุมผลิตภัณฑชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี มีความรูในดานการวางแผนการตลาด การออกแบบสินคาและ
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สามารถผลิตสินคาและบรรจุภัณฑไดดวยตนเอง ซึ่ง ผลจากการที่สมาชิก กลุม ผลิตภัณฑชุม ชน จัง หวัด
สุพรรณบุรีไดรับการฝกอบรมจากคณะ สงผลใหกลุมผลิตภัณฑชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี มีความเขมแข็ง
ทางดานการตลาด (สมศ.9-1.14)
คณะศิลปศาสตร
1. คณะฯ มีโครงการบริการวิชาการแกสังคม ในรูปแบบการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในปงบประมาณ
พ.ศ.2554 จํานวน 17 โครงการ (สมศ.9-1.15)ซึ่งมีโครงการ เรื่อง “84 หมูบาน เฉลิมพระเกียรติ” (สมศ.91.16)เปนโครงการที่ชุมชนมีสวนรวม ซึ่งกอนจัดโครงการมีการประชุมเตรียมงาน (สมศ.9-1.17) โดยไดจัด
อบรม 1 ครั้ง คือ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแกไขปญหา ณ คณะศิลปศาสตร มทร.สุวรรณภูมิ วันที่ 18
กรกฎาคม 2554
2. ในปงบประมาณ พ.ศ.2554 คณะฯไดจัดโครงการบริการวิชาการ ครบทั้ง 17 โครงการ โครงการที่
อยูในบรอบประเมิน 10 โครงการ เปนไปตามแผนของแตละโครงการ ตามรางสรุปผลการดําเนินโครงการ
แผนปฏิบัติงานโครงการของคณะศิลปะศาสตรปงบประมาณ 2554
3. มีโครงการบริการวิชาการที่ไดดําเนินการอยางตอเนื่องกับชุมชน คือ”โครงการ 84 หมูบาน” ซึ่งใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2554 ไดดําเนินการจัดโครงการ 84 หมูบาน เฉลิมพระเกียรติฯ (สมศ.9-1.18) และไดรับ
งบประมาณสนับสนุนตอเนื่องตามแผน ในปงบประมาณ พ.ศ.2554 (สมศ.9-1.19)และมีกําหนดจัดโครงการ ใน
วันที่ 15 กันยายน 2554 (สมศ.9-1.20)
4. จากการที่ชุม ชน อบต.หัน ตราที่เ คยได เ ขารว มโครงการบริก ารวิชาการ เรื่ อง “โครงการ 84
หมูบาน” สามารถนําความรูที่ไดรับไปพัฒนาและปรับใชในการสรางถังดักไขมัน (สมศ.9-1.21)ซึ่งสามารถใช
งานได
5. โครงการ 84 หมูบาน ไดสรางประโยชนตอชุมชนอยางยั่งยืนดวยการสาธิตการสรางถังดักไขมัน
และการฝกอบรมเรื่องมลภาวะทางน้ํา รวมทั้งสาธิตวิธีการทําถังดักไขมัน เพื่อจะนําไปปรับใชในครัวเรือนได
(สมศ.9-1.22) ซึ่งมีชาวบานในชุมชนที่ไดรับการฝกอบรมแลวสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง และตองการ
ไดรับความรูเ พิ่มเติมเพื่อนําไปสูการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน (สมศ.9-1.23)
จุดแข็ง :
1. มีบุคลากรผูทรงคุณวุฒิส ามารถใหบริการทางวิชาการแกสังคมควบคูกับ การเรียนการสอนและ
งานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. มีการสํารวจความตองการของชุมชนในการปฏิบัติงานดานการบริการวิชาการกอนและหลังการ
ออกใหบริการ โดยการบูรณาการการบริการวิชาการควบคูกับการเรียนการสอนและการวิจัย
3. องค ความรู ผลงานวิ จัย ทางการเกษตรเหมาะสมต อการเสริ ม สร างความเขม แข็ ง ของชุ ม ชน
เกษตรกร
แนวทางเสริมจุดแข็ง :
เพิ่มชุมชนที่นําองคความรูไปใชเสริมสรางความเขมแข็ง
จุดออน :
1. ขาดการประสานงานที่ดี
2. การเขาถึงชุมชนบางครั้งตองอาศัยแกนนําชุมชนที่เขมแข็ง
แนวทางปรับปรุงจุดออน :
1. ควรมีการจัดอบรมบุคลากรเพิ่มมากขึ้น
2. ใชองคการบริหารสวนทองถิ่นเปนผูประสานงานเพื่อเขาถึงชุมชน
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
สมศ.9-1.1
รายงานผลการดําเนินงานโครงการเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมและการเพิ่ม มูล คา
ขาวโพดเทียนและขาวโพดขาวเหนียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สมศ.9-1.2
สรุปโครงการบริการวิชาการ
สมศ.9-1.3
รูปกิจกรรมวันขาวโพดเทียน
สมศ.9-1.4
แบบสํารวจความตองการฯ
สมศ.9-1.5
แผนการดําเนินโครงการบริการวิชาการ
สมศ.9-1.6
ระบบและกลไก
สมศ.9-1.7
การประเมินผลโครงการบริการวิชาการ
สมศ.9-1.8
เอกสารดําเนินการตามขั้นตอน
สมศ.9-1.9
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
สมศ.9-1.10
สรุปโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “การวางแผนการตลาดสําหรับผูประกอบการ”
ป 2552
สมศ.9-1.11
สรุปโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “การวางแผนการตลาดสําหรับผูประกอบการ”
ป 2553
สมศ.9-1.12
สรุปโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “การวางแผนการตลาดสําหรับผูประกอบการ”
ป 2554
สมศ.9-1.13
แบบสัมภาษณ,ผลงานของบรรจุภัณฑ
สมศ.9-1.14
แบบติดตามผล,แบบสัมภาษณ,ผลงานบรรจุภัณฑ
สมศ.9-1.15
โครงการตามแผนปฏิบัติง านโครงการของคณะศิล ปศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2554
สมศ.9-1.16
โครงการ เรื่อง “84 หมูบาน เฉลิมพระเกียรติ”
สมศ.9-1.17
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแกไขปญหา ณ คณะศิลปศาสตร มทร.สุวรรณภูมิ
วันที่ 18 กรกฎาคม 2554
สมศ.9-1.18
ตารางสรุ ป ผลการดํ า เนิ น โครงการแผนปฏิ บั ติ ง านโครงการของคณะศิ ล ปศาสตร
ปงบประมาณ 2554
สมศ.9-1.19
โครงการ 84 หมูบาน เฉลิมพระเกียรติฯ
สมศ.9-1.20
โครงการตามแผนปฏิบัติง านโครงการของคณะศิล ปศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2554
สมศ.9-1.21
โครงการ 84 หมูบาน เฉลิมพระเกียรติฯ
สมศ.9-1.22
ภาพถายโครงการ 84 หมูบาน เฉลิมพระเกียรติฯ
สมศ.9-1.23
โครงการ 84 หมูบาน เฉลิมพระเกียรติฯ

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554

หนา 267

บทที่ 2 สวนสําคัญ
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
เกณฑการประเมิน สมศ.
คะแนน 1
คะแนน 2
ปฏิบัติได
ปฏิบัติได
1 ขอ
2 ขอ
ขอ
1
2
3
4
5

คะแนน 3
ปฏิบัติได
3 ขอ

คะแนน 4
ปฏิบัติได
4 ขอ

มีการ
ดําเนินการ





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

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 3 ขอ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 4 ขอ
เปาหมายของปนี้ : 4 ขอ
เปาหมายปตอไป : 4 ขอ

คะแนน 5
ปฏิบัติได
5 ขอ

เกณฑประเมิน : 3
เกณฑประเมิน : 4
ผลการดําเนินงาน
เกณฑประเมิน : 4

คะแนน
คะแนน
 บรรลุเปาหมาย
คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิทยาลัยไดมีการจัดทําแผน(P)ปฏิบัติง านดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (สมศ.10-1.1)
และดําเนินการโครงการเพื่อสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรมตามแผน มีคณะกรรมการติดตาม
การประเมินผลกิจกรรม มีคณะทํางานที่เปนกรรมการที่ปรึกษา ตรวจสอบและดูแล(สมศ.10-1.2) เพื่อใหมี
ความถูก ตองและโปรง ใสในการดําเนินตามกิจ กรรม/โครงการที่กําหนด ใหเ ปนไปตามแผนที่วางไว และ
ดําเนินงานตามแผน(D)ที่วางเอาไว นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีการสรุปและประเมินผลโครงการ (C) (สมศ.101.3) และมีการประชุม (สมศ.10-1.4)เพื่อ นําผลการประเมินมาปรับ ปรุง การดําเนินงานดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมในปงบประมาณ 2555 (A) (สมศ.10-1.5)
2. มหาวิทยาลัยไดกําหนดตัวบงชี้และกําหนดเปาหมายวัดความสําเร็จของโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไวดังนี้
1. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ โดยรอยละของความพึงพอใจ
ของผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 ของเปาหมาย
2. ผูเขารวมโครงการไดมีสวนรวม/เขารวมกิจกรรม โดยจํานวนของผูเขารวมไมนอยกวารอย
ละ 80 ของเปาหมาย
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ซึ่งโครงการที่ถือวาบรรลุเปาหมายที่กําหนดจะตองผานทั้ง 2 ขอ ในปงบประมาณ 2554 มี
โครงการที่บรรลุเปาหมายจํานวน 10 โครงการ จากจํานวนโครงการทั้งหมด 10 โครงการ คิดเปนรอยละ 100
(สมศ.10-2.1)
3. มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางสม่ําเสมอและตอเนือ่ ง (สมศ.103.1) เชน
- โครงการจัดกิจกรรมวันแม ตั้งแตปงบประมาณ 2553 ถึงป 2555
- โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาตั้งแตปงบประมาณ 2554 ถึงป 2555
- โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต ตั้งแตปงบประมาณ 2553 ถึงป 2555
- โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิรวมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 6ตั้งแตป งบประมาณ
2553 ถึงป 2555
4. จากการดําเนินงานตามแผนการทํานุบํารุงดานศิลปวัฒนธรรมในชวงปการศึกษา 2554 ที่ได
บรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจําป 2554 และ 2555 นั้น กอใหเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน
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
วัฒนธรรมกับสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 16 - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554 (สมศ.10-4.1)
2) เกิดความสั มพันธอันดี ระหวา งชุม ชนและมหาวิทยาลัย ในการรว มทํากิจ กรรมทางดา น
ศิล ปวัฒ นธรรมและเปน การสืบ สานเจตนารมณ ของภู มิป ญ ญาชาวบ านอันมี คุณ คา ที่ส รางจิต สํา นึก ทาง
ศิลปวัฒนธรรมอันดีและสืบทอดตอกันมาเปนประเพณีอันดีงามนาอนุรักษและสงเสริมดังกิจกรรม
(1) โครงการสัมมนาทางวัฒนธรรมสิ่งแวดลอม (สมศ.10-4.2)
(2) โครงการถวายเทียนพรรษา (สมศ.10-4.3)
(3) โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต (สมศ.10-4.4)
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จุดแข็ง :
1. การดําเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีหลากหลายและตอเนื่อง
2. ผูบริหารเห็นความสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
แนวทางเสริมจุดแข็ง :
1. ตองวางหลักเกณฑใหนักศึกษาเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย
จุดออน :
1. นักศึกษาไมเห็นความสําคัญของงานศิลปวัฒนธรรม
แนวทางปรับปรุงจุดออน :
1. ปรับรูปแบบกิจกรรมใหนาสนใจเหมาะกับผูเขารวมโครงการมากขึ้น
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
สมศ.10-1.1 แผนปฏิบัติงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
สมศ.10-1.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการงานดานศิลปวัฒนธรรม
สมศ.10-1.3 สรุปผลการดําเนินงาน งบประมาณป 2554
สมศ.10-1.4 รายงานการประชุม
สมศ.10-1.5 แผนการปฏิบัติงานป 2555
สมศ.10-2.1 แผนและผลการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป 2554
สมศ.10-3.1 แผนการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป 2553,2554,2555
สมศ.10-4.1 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสรางเครือขาย
สมศ.10-4.2 โครงการสัมมนาทางวัฒนธรรมสิ่งแวดลอม
สมศ.10-4.3 โครงการถวายเทียนพรรษา
สมศ.10-4.4 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต
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บทที่ 2 สวนสําคัญ
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
เกณฑการประเมิน สมศ.
คะแนน 1
คะแนน 2
ปฏบัติได
ปฏบัติได
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
ปฏบัติได
3 ขอ

คะแนน 4
ปฏบัติได
4 ขอ

คะแนน 5
ปฏบัติได
5 ขอ

ขอ

เกณฑมาตรฐาน

1

การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี
สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตง
อยางมีความสุนทรีย
ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
การจัดใหมีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวม
อยางสม่ําเสมอ
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็นที่ 1-4 ไมต่ําวา
3.51 จากคะแนนเต็ม 5

2
3
4
5

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

มีการ
ดําเนินการ






เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
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บทที่ 2 สวนสําคัญ
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิทยาลัยไดจัดใหนักศึกษา และบุคลากรไดมีสวนรวมในการจัดกิจ กรรม/โครงการตาง ๆ ที่
กอใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร การทํางานเปนทีม เชนการจัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต(สมศ.111.1) โดยจัดใหมีกิจกรรมรดน้ํา ดําหัวผูสงู อายุ และอาจารยที่เกษียณอายุราชการแลวซึ่งมีนักศึกษาและบุคลากร
เขารวมโครงการมากกวารอยละ 80 (สมศ.11-1.2)
2. มหาวิทยาลัยมีการดูแลรักษาความสะอาดและตกแตงสถานที่ใหสะอาดถูกสุขลักษณะโดยใหอยูใน
กํากับดูแลของงานอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยโดยจัดใหมีพนักงานทําความสะอาด พนักงานรักษาความ
ปลอดภัยและยังจัดใหมีกิจกรรม Big cleaning Day ซึ่งจัดขึ้นปละ 2 ครั้ง โดยนักศึกษาและบุคลากร (สมศ.112.1)
3. มหาวิทยาลัยมีการดูแลรักษาความสะอาดและมีการจัดสภาพแวดลอมใหเกิดความสวยงาม โดยได
จัดทําปายรณรงคไวตามจุด ตาง ๆ เพื่อใหชว ยกันดูแลรักษาความสะอาด(สมศ.11-3.1)จัดตั้งซุม ไผไวรอบๆ
พรอมจัดตนไมประดับ(สมศ.11-3.2)เพื่อสรางความสวยงามและใหบริการแกทุกคน นอกจากนี้ยังมีโครงการ
ปรับ ปรุงภูมิทัศน(สมศ.11-3.3)เพื่อเปนการซอมแซมและปรับ ปรุง ภูมิทัศนใหมีความสวยงาม แข็ง แรงและ
เพียงพอกับความตองการมากขึ้น
4. มหาวิท ยาลัยมีการจัดกิจกรรมสืบ สานประเพณีสงกรานต อยางสม่ําเสมอ(สมศ.11-4.1)โดยให
นักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมโดยมหาวิทยาลัยมีพื้นที่ทางวัฒนธรรมเปนเรือนไทยเฉลิมพระเกียรติเพื่อเปน
พื้นที่ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ (สมศ.11-4.2)
5. มหาวิทยาลัยโดยสํานักคุณภาพการศึกษาไดสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการ
เรียนการสอนและการบริหารสิ่งอํานวยความสะดวกที่ เอื้อตอการเรียนการสอนและความพึงพอใจของบุคลากร
ที่มีตอการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัยและหนวยงานที่สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปการศึกษา 2554 โดยมีระดับความพึงพอใจของบุคลลากรเกี่ยวกับประเด็น 1-4 เทากับ 3.60 คะแนน
(สมศ.11-5.1) และมีระดับความพึงพอใจของนักศึกษา เทากับ 3.68 คะแนน (สมศ.11-5.2) ดังนั้นระดับความ
พึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็นที่ 1-4 ได 3.64 คะแนน
จุดแข็ง :
1. การดําเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีหลากหลายและตอเนื่อง
2. ผูบริหารเห็นความสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
แนวทางเสริมจุดแข็ง :
1. .ตองวางหลักเกณฑใหนักศึกษาเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย
จุดออน :
1. นักศึกษาไมเห็นความสําคัญของงานศิลปวัฒนธรรม
แนวทางปรับปรุงจุดออน :
1. ปรับรูปแบบกิจกรรมใหนาสนใจเหมาะกับผูเขารวมโครงการมากขึ้น
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บทที่ 2 สวนสําคัญ

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
สมศ.11-1.1 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต
สมศ.11-1.2 แผน ผล การปฏิบัติงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประจําป 2554
สมศ.11-2.1 สรุปผลการตรวจประเมิน 5ส ป 2554
สมศ.11-3.1 ปายรณรงคเพื่อชวยกันดูแลรักษาความสะอาด
สมศ.11-3.2 ภาพถายซุมไผพรอมจัดตนไมประดับไวรอบ ๆ
สมศ.11-3.3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
สมศ.11-4.1 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต
สมศ.11-4.2 รูปภาพเรือนไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต
สมศ.11-5.1 ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยและหนวยงานที่สังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หนาที่ 39
สมศ.11-5.2 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร
สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนการสอน หนาที่ 36
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ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน
เกณฑการประเมิน สมศ.
คําอธิบาย
สภาสถาบันอุดมศึก ษาถือเปนองคก รหลัก ของสถานศึก ษาระดับอุดมศึก ษาที่ตองมีบ ทบาทสําคัญ
ในการกําหนดนโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานตามอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา กําหนดระบบกลไกและ
กระบวนการ ที่ เ ป นรู ป ธรรมในการบริ ห ารจั ด การ เพื่ อให เ กิ ดการกํ ากั บ ดู แลและขับ เคลื่ อ นสถานศึก ษา
ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธ
ผล และการพัฒนาสถาบันอยางยั่งยืน
การประเมินผลความสําเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบันจะมุงเนนการประเมินคุณภาพ
ในการกําหนดทิศทางกํากับดูแลและขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาตามหนาที่และ
บทบาทของสภาสถาบัน การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการดําเนินงานตามมติการประชุม
สภาสถาบันอุดมศึกษา
เกณฑการใหคะแนน
ใชคาคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5) ที่ครอบคลุม 5 ประเด็น
ดังตอไปนี้
1. สภาสถาบันทําพันธกิจครบถวนตามภาระหนาที่ที่กําหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา
2. สภาสถาบันกําหนดยุทธศาสตร ทิศทาง กําหนดนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบ
3. สภาสถาบันทําตามกฎระเบียบขอบังคับของตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. สภาสถาบันกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา
5. สภาสถาบันดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลครบทั้ง 10 ประเด็น
ผลการประเมินตนเองปที่แลว: คาเฉลี่ย 4.22
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้: คาเฉลี่ย 4.04
เปาหมายของปนี้ : คาเฉลี่ย 4.51
เปาหมายปตอไป : คาเฉลี่ย 4.51

เกณฑประเมิน : 4.22 คะแนน
เกณฑประเมิน : 4.04 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 4.51 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดมีการกําหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเมินตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทของสภามหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2554 โดยมีการกําหนด
หลักเกณฑและรายการประเมินตนเอง (สมศ.12-1.1) ซึ่งผลการประเมินตนเองอยูในระดับ “ดี” ดวยคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.04 โดยมีรายการคําถาม 10 ประเด็น (สมศ.12-1.2 ถึง สมศ.12-1.3 ) ดังนี้
ลําดับที่
รายการคําถาม
คาเฉลี่ย
1
สภามหาวิทยาลัยมีการปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดไวในมาตรา 17
4.32
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 อยางครบถวน
2
สภามหาวิท ยาลัยไดกํากับดูแลในเชิงนโยบาย ยุ ทธศาสตร และการกํ าหนดทิศทางของ 4.11
มหาวิทยาลัย
3
สภามหาวิทยาลั ยไดกํากับ ติ ดตาม ใหคําแนะนํา ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของ 4.21
มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง
4
สภามหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เพื่อใหผูบริหาร
3.75
นําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม
5
สภามหาวิทยาลัยมีสวนรับรูและรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของการจัดการศึกษา คุณภาพ 3.79
ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา และการดําเนินงานเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
6
สภามหาวิทยาลัยมีความเปนอิสระในการทําหนาที่อยางตรงไปตรงมาโดยคํานึงถึงประโยชน
4.14
สวนรวมของมหาวิทยาลัย
7
สภามหาวิทยาลัยทํางานอยางมีธรรมาภิบาลครบ 10 ประเด็น
(1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
3.96
3.96
(2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
3.82
(3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
4.07

(4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)

8

(5) หลักความโปรงใส (Transparency)
(6) หลักการมีสวนรวม (Participation)
(7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)
(8) หลักนิติธรรม (Rule of Law)
(9) หลักความเสมอภาค (Equity)
(10) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยอุทิศเวลาใหมหาวิทยาลัย โดยการใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอ
การพัฒนาองคกรในภาพรวม
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ลําดับที่
รายการคําถาม
คาเฉลี่ย
9
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับขอมูลขาวสารที่จําเปนตอบทบาทหนาที่ของสภา
3.89
มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัย
10
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดศึกษาเอกสารวาระการประชุมอยางละเอียด และนําเสนอสภา 4.32
มหาวิทยาลัยอยางถูกตอง
คาคะแนนเฉลี่ยรวม
4.04
จุดแข็ง :
1. สภามหาวิทยาลัยมีการประเมินตนเองตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย
2. สภามหาวิทยาลัยบริหารงานดวยหลักธรรมภิบาล
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
สมศ.12-1.1 แบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปการศึกษา 2554
สมศ.12-1.2 มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6/2555 วาระที่ 1.2.6 รายงานผลการประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2554
สมศ.12-1.3 สรุปผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
ปการศึกษา 2554
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ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน
เกณฑการประเมิน สมศ.
คําอธิบาย
การประเมินผลตามหนาที่และบทบาทของผูบริหารในการบริหารและการจัดการใหบรรลุผลสําเร็จตาม
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จะมุงเนนการประเมินคุณภาพของ
การบริหารงาน ตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจําป ความสามารถในการ
บริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
เกณฑการใหคะแนน
ใชคาคะแนนประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงตั้ง (คะแนนเต็ม 5)
ผลการประเมินตนเองปที่แลว : คาเฉลี่ย 4.33
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : คาเฉลี่ย 4.60
เปาหมายของปนี้ : คาเฉลี่ย 4.51
เปาหมายปตอไป : คาเฉลี่ย 4.51

เกณฑประเมิน : 4.33 คะแนน
เกณฑประเมิน : 4.60 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 4.51 คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี วาระที่ 2
ครั้งที่ 1 (15 สิงหาคม 2552 – 15 สิงหาคม 2554) (สมศ.13-1.1) ซึ่งไดดําเนินการ โดยคณะกรรมการที่ไดรับ
แตงตั้งจากสภามหาวิทยาลัย ตามคําสั่งที่ 936/2554 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2554 จํานวน 5 คน (สมศ.13-1.2)
สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี ไดคาเฉลีย่ ของผลการประเมิน เทากับ 4.60 (สมศ.13-1.3 ถึง
สมศ.13-1.4) ระดับคะแนนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของอธิการบดีจากคณะกรรมการประเมินผลฯ
ไดดังนี้
คะแนนคณะกรรมการ
ลําดับที่
ประเด็นการประเมิน
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในภาพรวม
1 ภาวะผูนํา
4
2 วิสัยทัศนของผูบริหาร
5
3 ผลสําเร็จในการปฏิบัติงานดานการผลิตบัณฑิต
5
4 ผลสําเร็จในการปฏิบัติงานดานการพัฒนานักศึกษา
5
5 ผลสําเร็จในการปฏิบัติงานดานการพัฒนาและสงเสริมทรัพยากรบุคคล
4
6 ผลสําเร็จในการปฏิบัติงานดานการวิจัย
4
7 ผลสําเร็จในการปฏิบัติงานดานการใหบริการวิชาการ
5
8 ผลสําเร็จในการปฏิบัติงานดานการทํานุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
5
9 ผลสําเร็จในการปฏิบัติงานดานการบริหารและการจัดการ
4
10 ผลสําเร็จในการปฏิบัติงานดานความรวมมือกับหนวยงาน/
5
สถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ
คาคะแนนเฉลี่ยรวม
4.60
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จุดแข็ง :
1. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
สมศ.13-1.1 รายงานผลการดําเนินงานของอธิการบดี (สิงหาคม 2552 – สิงหาคม 2554)
สมศ.13-1.2 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 936/2554 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2554
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
สมศ.13-1.3 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วาระที่ 2 ครั้งที่ 1 (15 สิงหาคม 2552 - 15 สิงหาคม 2554)
สมศ.13-1.4 มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4/2555 วาระที่ 1.2.2 รายงานผลการประเมิน
การปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาระที่ 2 ครั้งที่ 1
(15 สิงหาคม 2552 - 15 สิงหาคม 2554)
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ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย
เกณฑการประเมิน สมศ.
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน
สูตรการคํานวณ:
1. กําหนดคาน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย ดังนี้
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
0
2
5
ผูชวยศาสตราจารย
1
3
6
รองศาสตราจารย
3
5
8
ศาสตราจารย
6
8
10
คาดัชนีคุณภาพอาจารย
=

ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา
.
อาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริง + ลาศึกษาตอ)

2. แปลงคาน้ําหนักระดับคุณภาพ ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
=
คาดัชนีคุณภาพอาจารย
x5
คาดัชนีคุณภาพอาจารยที่กําหนดใหคะแนนเต็ม 5 (6)
ตาราง แสดงขอมูลผลการพัฒนาคณาจารย
วุฒิการศึกษา
ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

0 x 69.5
=0
1 x 11
= 11
3x0
=0
6x0
=0

2 x 316
= 632
3 x 115
= 345
5 x 13
= 65
8x0
=0

5 x 20
= 100
6 x 14
= 84
8x4
= 32
10 x 0
=0
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ตาราง แสดงขอมูลผลการพัฒนาคณาจารย (ตอ)
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ตําแหนงทางวิชาการ
รวม
คาดัชนีคุณภาพอาจารย

80.5

ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา
.
อาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริง + ลาศึกษาตอ)

1269
562.5

444

ปริญญาเอก
38

= 2.256=ชดเดิด

แปลงคาน้ําหนักระดับคุณภาพ ที่คํานวณได เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คาดัชนีคุณภาพอาจารย
คาดัชนีคุณภาพอาจารยที่กําหนดใหคะแนนเต็ม 5 (6)

ผลการประเมินตนเองปที่แลว: คาดัชนี 2.14
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้: คาดัชนี 2.256
เปาหมายของปนี้ : คาดัชนี 4.5
เปาหมายปตอไป : คาดัชนี 4.5

x5

2.256 x 5 = 1.88
6

เกณฑประเมิน : 1.78 คะแนน
เกณฑประเมิน : 1.88 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 3.75 คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิ ท ยาลั ยมี แผนพั ฒ นาบุค ลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2551 – 2555) และดํา เนิ น การจัด ทํ า
แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2554 โดยมีการศึกษาทิศทางใหสอดคลองกับ แผนพัฒนาบุคลากร
ระยะ 5 ป พรอมกับพิจารณาผลการดําเนินงานในการพัฒนาบุคลากรตามแผน ป 2553 มาประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ 2554 เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนานโยบายงานบุคลากร ทั้งนี้
คณะกรรมการฯ ไดใหนโยบายการพัฒนาบุคลากรปงบประมาณ 2554 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
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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)
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
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
สมศ.14-1.1 แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2551 – 2555)
สมศ.14-1.2 แผนพัฒนาบุคลากร ประจําป 2554
สมศ.14-1.3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรดานศึกษาตอ
สมศ.14-1.4 ขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
สมศ.14-1.5 ขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2551
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ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด
เกณฑการประเมิน สมศ.
ใชคาคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยตนสังกัด
ผลการประเมินตนเองปที่แลว: คาเฉลี่ย 4.05
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้: คาเฉลี่ย 4.62
เปาหมายของปนี้ : คาเฉลี่ย 4.51
เปาหมายปตอไป : คาเฉลี่ย 4.51

เกณฑประเมิน : 4.05 คะแนน
เกณฑประเมิน : 4.62 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 4.51 คะแนน

ตารางแสดงขอมูลผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยตนสังกัด
ป 2553 ป 2554 ป 2555
คาเฉลี่ยผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
4.05
ภายในโดยตนสังกัด
คาเฉลี่ยผลการประเมินผลการประเมิน

รวม

ผลรวมคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยตนสังกัด
จํานวนป
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
Na ในปการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยอยูระหวางดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน จึงยังไมมีผลการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการ และรับรองโดยตนสังกัด
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ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณของสถาบัน
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 16.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ
เกณฑการประเมิน สมศ.
คะแนน 1
คะแนน 2
ปฏิบัติได
ปฏิบัติได
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
ปฏิบัติได
3 ขอ

คะแนน 4
ปฏิบัติได
4 ขอ

คะแนน 5
ปฏิบัติได
5 ขอ

ขอ

เกณฑมาตรฐาน

1

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

2
3
4
5

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

มีการ
ดําเนินการ






เกณฑประเมิน : .4 คะแนน
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิทยาลัย โดยผูบริหารระดับสูงและผูที่เกี่ยวของ รวมกันกําหนดและแสดงความคิดเห็นแผน
กลยุท ธข องมหาวิท ยาลั ยในโครงการสั ม มนาเชิง ปฏิ บัติ ก าร เพื่อ กํ าหนดวิสั ยทั ศ นแ ละแผนกลยุท ธข อง
มหาวิทยาลัย (สมศ.16.1-1.1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนพัฒนาระยะที่ 10 พ.ศ.2550-2554
(สมศ.16.1-1.2)และไดมีการปรับปรุงแผนระยะที่ 10 พ.ศ.2550-2554 เปนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2550-2554) (ฉบับปรับปรุงเมื่อ ตุลาคม 2551)ซึ่งไดกําหนดปณิธานการ
ผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คือ “คนดี มีความรู รักสูงาน” ไวที่หนา 1 (สมศ.16.11.3) และไดแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 ไวใน Road Map ที่ได
ผานการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย (สมศ.16.1-1.4) โดยกําหนดอัตลักษณมหาวิทยาลัย (1) มุงเนนการผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands on) (2) มุง เนนการเรียนการสอนในสาขาวิชาตางๆ โดยใชวิท ยาศาสตรและ
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เทคโนโลยีเปนฐาน (Technology - based Teaching ang Training) (3) มุงเนนการผลิตบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ หรือความเปนมืออาชีพ ซึ่งประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ รูจริง มีทักษะความ
ชํานาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ (Professional - Oriented) (สมศ.16.1-1.5)
2. มหาวิ ท ยาลั ย ได พั ฒ นาหลั ก สู ตรระดั บ ปริ ญ ญาตรี ทุ ก หลั ก สู ตรให ตอบสนองอั ตลั ก ษณ ของ
มหาวิทยาลัย ในการมุงเนนบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเปนมืออาชีพ โดยกําหนดใหมีสหกิจศึกษาทุกหลักสูตร
กําหนดใหนักศึกษาที่จะเขาโครงการสหกิจศึกษาตองผานการอบรมเตรียมความพรอมกอนเขาสูระบบสหกิจศึกษา
อยางตอเนื่องลวงหนา 1 ภาคการศึกษา ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ทั้งการเตรียมความพรอมทางวิชาการ ซึ่งเปน
หนาที่หลักของสาขาวิชาตางๆ ตัวอยางเชน คณะวิศวฯ ไดจัดโครงการ Visiting Professor เขาศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการ (สมศ.16.1-2.1) โดยใหนักศึกษาทุกสาขาวิชามีสวนรวมในโครงการนี้ และการเตรียมความ
พรอมทางทักษะอาชีพ ซึ่งเปนการฝกอบรมเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา (10.1-2.2) ซึ่งเชิญผูมีประสบการณ
ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน ที่จําลองชีวิตจริง
ที่นักศึกษาอาจไดพบเมื่อไปปฏิบัติงานจริง มีวิทยากรจากทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยมาอบรมใหกับ
นักศึกษา (สมศ.16.1-2.3)
มหาวิทยาลัยไดเขารวมกิจกรรมกับศูนยบริการเคลื่อนที่ของมูลนิธิพระดาบส ในชื่อ “โครงการ
พระดาบสสัญจร” ในสวนของมหาวิทยาลัยไดรวมจัดกิจกรรมในรูปโครงการใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดย
นํานักศึกษาและคณาจารยออกไปใหบริการดานการซอมบํารุงเครื่องมือและเครื่องจักรกลเกษตรรวมกับบริษัท
สยามคูโบตาอุตสาหกรรมจํากัด และโรงเรียนพระดาบส โดยออกใหบริการเดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแตป 2549 เปน
ตนมาจนถึงปจจุบัน ผานการประสานความรวมมือกับ อบต. ในทองที่ตาง ๆ ในเขตจัดหวัด
ภาคกลาง
ตอนบน และภาคกลางตอนลางซึ่งเปนพื้นที่ใหบริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย และไดนําประสบการณ
แตละครั้งมาแลกเปลี่ยนเรียนรูในชั้นเรียนของนักศึกษา เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและสรางความ
มีจิตสาธารณะ (สมศ.16.1-2.4)
มหาวิทยาลัยไดดําเนินโครงการผลิตเครื่องมือและอุปกรณชวยเหลือคนพิการเปนประจําทุก ป
โดยไดรับความรวมมือจากคณาจารยและนักศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม และคณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศูนยนนทบุรี และศูนยสุพรรณบุรี ในการผลิตอุปกรณ
ชวยเหลือคนพิการ มหาวิทยาลัยไดสงมอบอุปกรณเหลานี้ใหกับสถานดูแลคนพิการและเด็กพิการเปนประจํา
ทุกป และรวมถึงไดบริจาครถเข็นนั่งสําหรับคนพิการ(Wheel Chair) ใหกับผูพิการในการออกรวมโครงการพระ
ดาบสสัญจร ครั้งละ 3-5 คัน (สมศ.16.1-2.4 – สมศ.16.1-2.5)
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และบริการแกบุคลากร
และนักศึกษา เพื่อเปนสวนชวยใหผูบริหารใชในการบริหารและการตัดสินใจ อีกทั้งเพื่อรองรับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย จํานวนทั้งสิ้น 23 ระบบ ซึ่งแบงเปน ดานการเรียนการสอน จํานวน 5 ระบบ ดานวิจัย จํานวน
1 ระบบ ดานบริการวิชาการ จํานวน 3 ระบบ ดานบริหารจัดการ จํานวน 10 ระบบ และดานการเงิน จํานวน
4 ระบบ เพื่อรองรับการใหบริการกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ
หนวยงานตาง ๆ โดยมีการเขาถึงขอมูลในสวนงานที่เกี่ยวของดวยระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล (สมศ.
16.1-2.6)
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มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิรวมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 6 เมื่อ
วันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี เพื่อใหนักศึกษา
ไดมีสวนรวมในโครงการ (สมศ.16.1-2.7 โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิรวมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งที่
6) แลวมหาวิทยาลัยไดสรางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-document system) เพื่อใหบุคลากรของ
มหาวิ ท ยาลั ย ได มี ส ว นร ว มในในการปฏิ บั ติ ง านให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น (สมศ.16.1-2.8 ระบบ
e-document) และมหาวิทยาลัยใหบุคลากรทุกระดับไดมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบ
HRDrmutsb จํานวน 2 รอบ/ปการศึกษา (สมศ.16.1-2.9 การประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบ HRDrmutsb)
3. มหาวิทยาลัยไดมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร และผูใชบัณฑิต เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคลองกับอัตลักษณ (สมศ.16.1-3.1-สมศ.16.1-3.3)
4. มหาวิท ยาลัยมีผลการวิจัยที่ส ามารถนําไปใชป ระโยชนใหกับ หนวยงานและชุมชน จํานวน 11
งานวิจัย (สมศ.16.1-4-1) มีการบริการวิชาการ โดยมีการผลิตอุปกรณและเครื่องมือชวยเหลือคนพิการ (สมศ.
16.1-4.2) โครงการการใหบริการทางวิ ชาการแกสังคมดานการซอมแซมบํารุง รัก ษาเครื่องมือและจัก รกล
การเกษตร รวมกับมูลนิธิพระดาบส (สมศ.16.1-4-3) มหาวิทยาลัยไดจัดตั้งศูนยถายทอดเทคโนโลยีการผลิต
รวมกับอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิสถาบันไทย-เยอรมัน เพื่อใหบริการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก
บุคลากรภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ชุมชน และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมกันวิจัยหรือสรางมูลคาเพิ่มจาก
งานวิจัยและการใหบริการแกภาคธุรกิจอุตสาหกรรม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของ
นักศึกษา คณาจารย นักวิจัยของศูนยถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและมหาวิทยาลัย (สมศ.16.1-4.4) ศูนยวิจัย
และถายทอดเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย (สมศ.16.1-4.5) ศูนยพัฒนาทักษะวิศวกรรมไฟฟา (สมศ.16.14.6)
5. อธิก ารบดีม หาวิท ยาลั ยมีผ ลงานดี เ ดน ที่ได รับ การยกยอ งในระดับ ประเทศ ไดรั บ รางวัล ผูทํ า
คุณประโยชนดานพัฒนาองคกรดีเดน จากกรมประชาสัมพันธ คือ รางวัลระฆังทอง ซึ่งเปนผูทําคุณประโยชน
ใหกับ มหาวิทยาลัย (สมศ.16.1-5.1) และรางวัล “รางวัลพระกินรี ” โดยไดรับการเสนอชื่อและไดรับการ
พิจารณาตัดสินจากสมัชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศนหนังสือพิมพแหงประเทศไทย (สว.นท.) และสมาชิก
สื่อมวลชนเครือขายองคกร สมาคม ชมรมทัว่ ประเทศ ใหเขารับประทานรางวัลเปนบุคคลแบบอยาง “คนดี คิด
ดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท” (สมศ.16.1-5.2) รางวัลขาราชการพลเรือนดีเดน จากกระทรวงศึกษาธิการ
(สมศ.16.1-5.3) รางวัลหมอมงามจิตต บุรฉัตร (สมศ.16.1-5.4)
จุดแข็ง :
1. มีการกําหนดกลยุทธของมหาวิทยาลัย และมีการทบทวนอยูเปนประจํา
2. ดําเนินงานตามวัตถุประสงคตามแผนปฏิบัติราชการประจําป

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554

หนา 286

บทที่ 2 สวนสําคัญ
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
สมศ.16.1-1.1
สมศ.16.1-1.2
สมศ.16.1-1.3
สมศ.16.1-1.4
สมศ.16.1-1.5

สมศ.16.1 - 2.1
สมศ.16.1 - 2.2
สมศ.16.1 - 2.3
สมศ.16.1 – 2.4
สมศ.16.1 – 2.5
สมศ.16.1 – 2.6
สมศ.16.1 – 2.7
สมศ.16.1 – 2.8
สมศ.16.1 – 2.9
สมศ.16.1 - 3.1
สมศ.16.1 – 3.2
สมศ.16.1 – 3.3
สมศ.16.1 – 4.1
สมศ.16.1 - 4.2
สมศ.16.1 - 4.3
สมศ.16.1 - 4.4
สมศ.16.1 - 4.5
สมศ.16.1 - 4.6

รายการเอกสารหลักฐาน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยฯ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนพัฒนาระยะที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)
แผนพัฒ นามหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2550-2554)
(ฉบับปรับปรุงเมื่อ ตุลาคม 2551)
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553
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) (สมศ.16.11-5)
โครงการ Visiting Professor ของคณะวิศวกรรมศาสตรฯ
กําหนดการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
หนังสือเชิญวิทยากรทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย
http://www.rdi.rmutsb.ac.th/2011/travel.php
ขาวประชาสัมพันธคณะวิศวกรรมศาสตร
ระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิรวมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 6
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-document system)
การประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบ HRDrmu
สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนสอนและการบริการสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนการสอน (http://qa.rmutsb.ac.th/)
สรุปผลความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน
ที่สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (http://qa.rmutsb.ac.th/)
สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิต รุนปการศึกษา 2553
(http://qa.rmutsb.ac.th/)
จํานวนและรายชื่อผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
การผลิตอุปกรณและเครื่องมือชวยเหลือคนพิการ
http://www.rdi.rmutsb.ac.th/2011/travel.php
สรุปผลการดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยีแมพิมพ
http://www.eng.rmutsb.ac.th/events/WebEnergy/index.html
http://www.eng.rmutsb.ac.th/events/eetc/Templates/eect001.html
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หมายเลข
สมศ.16.1 – 5.1
สมศ.16.1 - 5.2
สมศ.16.1 - 5.3
สมศ.16.1 - 5.4

รายการเอกสารหลักฐาน
รูปถายผูไดรับรางวัลระฆังทองคํา
รางวัล “รางวัลพระกินรี”
รางวัลขาราชการพลเรือนดีเดน จากกระทรวงศึกษาธิการ
รางวัลหมอมงามจิตต บุรฉัตร
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ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ
เกณฑการประเมิน สมศ.
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด
เกณฑการใหคะแนน
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
ผลการประเมินตนเองปที่แลว : คาเฉลี่ย 4.20
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : คาเฉลี่ย 3.91
เปาหมายของปนี้ : คาเฉลี่ย 4.51
เปาหมายปตอไป : คาเฉลี่ย 4.51

เกณฑประเมิน : 4.20 คะแนน
เกณฑประเมิน : 3.91 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 4.51 คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม 5)
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม 5)
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม 5)
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม 5)

สําเร็จการศึกษา
ปการศึกษา 2553
2,289
114
655
3.88
27
4.43
3.91

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
สมศ.16.2-1.1 รายงานการประชุมการจัดทําแบบสอบถาม
สมศ.16.2-1.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิต มทร.สุวรรณภูมิ
รุนปการศึกษา 2553
สมศ.16.2-1.3 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิต มทร.สุวรรณภูมิ
รุนปการศึกษา 2553
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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
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา 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 : 2 ขอ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 3 ขอ
เปาหมายของปนี้ : 5 ขอ
เปาหมายปตอไป : 5 ขอ

มีการ
ดําเนินการ




เกณฑประเมิน : 2 คะแนน
เกณฑประเมิน : 3 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดกําหนดจุดเนนความเปนเลิศ 3 ดาน คือ เรื่อง
พลั ง งานทดแทนเพื่อ ชุ ม ชน อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ และเทคโนโลยี แ ม พิม พ โดยกํ า หนดไวใ นแผนพั ฒ นา
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ วรรณภูมิ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2550-2554) หน า 37 (สมศ. 17-1.1)
นอกจากนี้ไดกําหนดจุดเนนทางดานการบริการวิชาการโดยมุงเนนสังคมและชุมชน ดานการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. กําหนดภาระงานของบุคลากรใหมีสวนรวมในภารกิจทั้ง 4 ดาน ไดแก งานจัดการศึกษา งานวิจัย
งานบริก ารวิชาการ และงานทํานุบํารุง ศิล ปวัฒ นธรรม เชน การเรียนโดยนํานัก ศึก ษาเขาไปมีสวนรวมทุก
กิจกรรมตลอดจนชุมชนและสังคมภายนอก (สมศ. 17-2.1) นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหคณะจัดทํา
แผนตามจุดเนนของมหาวิทยาลัย ในแตละดาน โดยมุงเนนการมีสวนรวมของบุคลากร นักศึกษา และชุมชน
สังคม (สมศ. 17-2.2) ) (สมศ. 17-2.3)
รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554
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3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเนน และจุดเดน หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 (สมศ. 17-3.1)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
สมศ. 17-1.1 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป
(พ.ศ.2550-2554)หนา 37
สมศ. 17-2.1 เอกสารภาระงานสายวิชาการ
สมศ. 17-2.2 แผนการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
สมศ. 17-2.3 แผนการดําเนินงานของคณะศิลปศาสตร
สมศ. 17-3.1 สรุปผลความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยและ
หนวยงานในสังกัด
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ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 18 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตาง ๆ
ตัวบงชี้ที่ 18.1 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
เกณฑการประเมิน สมศ.
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ปฏิบัติได
ปฏิบัติได
ปฏิบัติได
ปฏิบัติได
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 - 5 ขอ

ขอ
1
2
3
4
5

เกณฑมาตรฐาน

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
มีประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน
มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม
ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

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






เกณฑประเมิน : 4 คะแนน
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 5 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 (สมศ.18.1-1.1)
1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายแกนนําดานการปองกันเอดสและสารเสพติด (สมศ.18.1-1.2)
2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานตามแผน สามารถดําเนินการไดทุกโครงการและมีการประเมินผลการ
ดําเนินการของแตละโครงการ โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการประเมินทุกโครงการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80 (สมศ.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 และสามารถนําไปใชไดใ น
ชีวิตประจําวัน และชวยเหลือเพื่อนได ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมเสี่ยง นับเปนโครงการที่ทํา
ให สรางเสริมสุขภาพและพลานามัยใหสมบูรณแข็งแรง ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ซึ่งนับเปนการสงเสริม
กิจกรรมในดานสุขภาพ (สมศ.18.1-3.1)
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสงผลใหเกิดประโยชน
และสรางคุณคาตอการอยูรวมกันในมหาวิทยาลัย เชน โครงการพานองเขาวัด (สมศ.18.1-4.1) เปนโครงการที่
สงเสริม คานิยมที่ ดี ของการมีจิตสาธารณะ ทั้งยังเปนการทํานุบํารุง ศาสนา ไมของเกี่ยวกับยาเสพติด และ
โครงการปลูกตนไมเ ปนสักขี นองพี่สัมพันธ (สมศ.18.1-4.2) เปนโครงการที่สงเสริม ใหนัก ศึกษาเปนผูมีจิต
สาธารณะ รูจักสรางสิ่งแวดลอมที่ดีและเปนกิจกรรมที่สรางความสามัคคีระหว างพี่นองในมหาวิทยาลัย และ
โครงการแหลงเรียนรู ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สมศ.18.1-4.3) เปนการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวันตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
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จุดแข็ง :
1. มีบุคลากรผูทรงคุณวุฒิสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. การดําเนินกิจกรรมดานสุขภาพอยางตอเนื่อง
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
สมศ.18.1-1.1
สมศ.18.1-1.2
สมศ.18.1-2.1
สมศ.18.1-3.1
สมศ.18.1-4.1
สมศ.18.1-4.2
สมศ.18.1-4.3

รายการเอกสารหลักฐาน
โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2553
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายแกนนําดานการปองกันเอดสและสารเสพติด
รายงานผลการดําเนินงานโครงการ
โครงการศิลปศาสตรพรอมพรัก รวมรักษกีฬาไทยหางไกลยาเสพติด
กิจกรรมพานองเขาวัด
โครงการ "ปลูกตนไมเปนสักขี นองพี่สัมพันธ"
โครงการแหลงเรียนรู "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
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ตัวบงชี้ที่ 18.2 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน
เกณฑการประเมิน สมศ.
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ปฏิบัติได
ปฏิบัติได
ปฏิบัติได
ปฏิบัติได
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 - 5 ขอ

ขอ
1
2
3
4
5

มีการ
ดําเนินการ

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

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






เกณฑประเมิน : 4 คะแนน
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง
มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ โดยมอบหมายให
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จัดทําโครงการผลิตอุปกรณและเครื่องมือชวยเหลือคนพิการ
ซึ่งผูรับบริการหรือเปาหมายจะเปนผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ (สมศ.18.2 – 01) โครงการผลิตอุปกรณและ
เครื่องมือชวยเหลือคนพิการ ซึ่งดําเนินการอยางตอเนื่องเสมอมา โดยมีการนําหลักการดําเนินงานตามวงจร
คุณภาพมาใชอยางตอเนื่อง
มหาวิทยาลัยตั้งเปาหมายผลิตเครื่องมืออุปกรณและเครื่องมือชวยเหลือคนพิการและสามารถผลิต
อุปกรณและเครื่องมือชวยเหลือคนพิการดังกลาว ไดบรรลุเปาหมายไมต่ํากวารอยละ 80 (สมศ.18.2 – 02)
อุปกรณและเครื่องมือชวยเหลือคนพิการเปนประโยชนตอสังคมและสรางคุณคาแกมหาวิทยาลัยในการ
ชวยเหลือสังคมไดเปนอยางดียิ่ง เครื่องมือและอุปกรณที่มหาวิทยาลัยผลิตเพื่อชวยเหลือคนพิการนี้ มีผลทําให
ผูพิการสามารถใชในชีวิตประจําวันเพื่อชวยตนเองได ไมเปนภาระแกสังคมและครอบครัว (สมศ.18.2 – 03)
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มีแผนงาน การดําเนินงาน การประเมินผล การ
ทบทวน การจัดกิจกรรมแกปญหาของสังคม เชน โครงการผลิตเครื่องมืออุปกรณคนพิการ (สมศ.18.2-04)
และ โครงการพี่นํานองไปฟนฟูสภาพความเปนอยูใหกับชุมชนที่ไดรับอุทกภัย (สมศ.18.2-05) โดยโครงการที่
ดําเนินการบรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80 (สมศ.18.2-06) มีประโยชนและสรางคุณคาตอ
สถาบัน (สมศ.18.2-07) ในการจัดโครงการผลิตเครื่องมืออุปกรณคนพิการ ทําใหคนพิการสามารถไดใช
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ประโยชนจากอุปกรณที่คณะไดจัดสงมอบ (สมศ.18.2-08) และโครงการพี่นํานองไปฟนฟูสภาพความเปนอยู
ใหกับชุมชนที่ไดรับอุทกภัยทําใหคนในชุมชนมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดวางแผนการจัดกิจกรรมจากประเด็นที่มหาวิทยาลัยได
เลือกดําเนินการในประเด็นที่ 2 ภายในสถาบัน คือ ดานผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ (สมศ.18.2-09) โดยได
วางแผนรวมกับแผนการดําเนินกิจกรรมประจําปการศึกษา 2554 (P) สมศ.18.2-10) และไดมีการจัดกิจกรรม
(D) คือ โครงการธารน้ําใจสูนอง (สมศ.18.2-11) และในการจัดกิจกรรมคณะไดประเมินความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ (C) โดยมีคาเฉลีย่ เทากับ 4.48 อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 89.60 (สมศ.18.2-12)
นอกจากนี้ คณะยังไดนําผลการประเมิน เมื่อปการศึกษา 2554 มาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานในปการศึกษา
2555 นี้ (A) ซึ่งยังไมไดดําเนินการ
คณะไดกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จของโครงการไว 3 ขอ คือ
- ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ โดยรอยละของความพึงพอใจผูเขารวม
โครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 ของเปาหมาย
- อาจารยไดมีสวนรวม/เขารวมการจัดกิจกรรม โดยจํานวนอาจารยที่มีสวนรวม/เขารวมกิจกรรม
ไมนอยกวารอยละ 80 ของเปาหมายที่ตั้ง
- นักศึกษาไดมีสวนรวม/เขารวมการจัดกิจกรรม โดยจํานวนนักศึกษาที่มีสวนรวม/เขารวมกิจกรรม
ไมนอยกวารอยละ 80 ของเปาหมายที่ตั้ง
ซึ่งโครงการที่ถือวาบรรลุเปาหมายที่กําหนดจะตองผานเกณฑอยางนอย 2 ใน 3 ขอ โดยโครงการ
ในประเด็นที่ 2 ที่คณะจัดขึ้นบรรลุเปาหมาย คิดเปนรอยละ 100 (สมศ.18.2-13)
การจัดกิจกรรมตามประเด็นที่ 2 ที่คณะจัดขึ้นกอใหเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอคนในชุมชน
- ดานการชวยเหลือใหผูดอยโอกาส ทําใหนักเรียนในชนบทที่หางไกลความเจริญไดรับความชวยเหลือ
ในสวนของอุปกรณการศึกษา อุปกรณกีฬาที่คณะกรรมการดําเนินการโครงการนําไปมอบให
- ดานการอนามัยและสุขลักษณะ ซึ่งในโครงการดังกลาวไดดําเนินการสรางหองน้ําที่ถูกสุขลักษณะไว
ใหนักเรียนไดใชบริการ (สมศ.18.2-14)
การจัดกิจกรรมตามประเด็นที่ 2 ที่คณะจัดขึ้น มีผลกระทบที่กอใหเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอ
ชุมชนหรือสังคม คือ ทําใหโรงเรียนซึ่งเปนแหลงที่ใหความรูและการศึกษาของเด็กและเยาวชนในชุมชนมี
สาธารณูปโภคที่ถูกสุขลักษณะตามหลักของการอนามัย (สมศ.18.2-15)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีนักศึกษาหลายสาขาวิชารวมกันวางแผน
ดําเนินกิจกรรมทําดีถวายในหลวง “ตามรอยพอหลวงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการปลูกผักสวนครัวให
ผูสูงอายุ ณ บานพักคนชราวาสนะเวศ และมีการนําหลักการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพมาใชอยางตอเนื่อง
นักศึกษาดําเนินการตามแผนโดยประสานกับนักศึกษาในสาขาวิชาตางๆ ของคณะ และนักศึกษาคณะศิลป
ศาสตร เพื่อชวยเหลือผูสูงอายุ บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80 มีประโยชนและสรางคุณคาตอ
สถาบัน โดยนักศึกษาไดใชความรูที่ไดศึกษามารวมกันทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม ตอตัวนักศึกษาและ
มหาวิทยาลัย ดวยการประยุกตใชความรู ทักษะจากการเรียนทําใหเกิดเปนงานที่สรางสรรคตอสังคม มี
ผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม โดยนักศึกษาไดสงเสริมแนะนําใหกับผูสูงอายุใน
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เรื่องการจัดทําแปลงปลูกผักสวนครัว การดูแล การเก็บเกี่ยว เพื่อใหผูสูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได มีความพอ
อยูพอกินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สมศ.18.2-16) ถึง (สมศ.18.2-18)
จุดแข็ง
1. มีบุคลากรผูทรงคุณวุฒิสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. การมีสวนรวมของนักศึกษาในการดําเนินโครงการ
3. คณะมีกิจกรรมที่สงเสริมการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมภายนอกที่ดี
แนวทางเสริมจุดแข็ง :
1. คณะควรมีแผนกิจกรรมผูดอยโอกาสและผูสูงอายุใหมากขึ้น
จุดออน :
1. งบประมาณในการดําเนินงาน
แนวทางปรับปรุงจุดออน :
1. ควรมีการสนับสนุนงบประมาณใหเพิ่มมากขึ้น
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
สมศ.18.2-01
สรุปผลการดําเนินโครงการผลิตอุปกรณและเครื่องมือชวยเหลือคนพิการ
สมศ.18.2-02
ผลการประเมินโครงการที่จัดขึ้นไดบรรลุเปาหมายตามแผน
สมศ.18.2-03
ผลการประเมินในโครงการตางๆ
สมศ.18.2-04
ผลสรุปการดําเนินโครงการผลิตเครื่องมืออุปกรณคนพิการ
สมศ.18.2-05
ผลสรุปการดําเนินโครงการพี่นํานองไปฟนฟูสภาพความเปนอยูใหกับชุมชนที่ไดรับ
อุทกภัย
สมศ.18.2-06
ผลการประเมินโครงการ
สมศ.18.2-07
ภาพถายการดําเนินงาน
สมศ.18.2-08
ภาพถายการดําเนินงาน
สมศ.18.2-09
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2554 วันจันทรที่
27 มิถุนายน 2554 ณ หองประชุมชั้น 4 สนง. อธิการบดี
สมศ.18.2-10
แผนการดําเนินกิจกรรมประจําปการศึกษา 2554
สมศ.18.2-11
โครงการธารน้ําใจสูนอง
สมศ.18.2-12
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการธารน้ําใจสูนอง
สมศ.18.2-13
สรุปการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรม
สมศ.18.2-14
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการธารน้ําใจสูนอง
สมศ.18.2-15
ภาพถายโครงการธารน้ําใจสูนอง
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หมายเลข
สมศ.18.2-16
สมศ.18.2-17
สมศ.18.2-18

รายการเอกสารหลักฐาน
โครงการทําความดีถวายในหลวง “ตามรอยพอหลวงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปที่ 7 ฉบับที่ 2 มกราคม –
กุมภาพันธ 2555
ภาพกิจกรรม
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องคประกอบที่ 10 อัตลักษณมหาวิทยาลัย
ตัวบงชี้ที่ 10.1 ระบบและกลไกพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใหเปนบัณฑิต
นักปฏิบัติ(Hands-on)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (ตัวบงชี้ มทรส.)
คําอธิบายตัวบงชี้ : คุณภาพของการศึก ษาจะเกิดขึ้นไดถาสถานศึก ษามีระบบและกลไกพัฒ นานักศึกษาที่
สอดคลองกับพันธกิจและเปาหมาย ตามอัตลักษณมหาวิทยาลัยของสถาบัน ใหเปนบัณฑิต
นักปฏิบัติ(Hands-on) มีการพัฒนาตามสาขาวิชาชีพ
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีระบบและกลไกการการดําเนินงานดานสหกิจศึกษา
2. มีการพัฒนาอาจารยผูสอนโดยเพิ่มประสบการณตรงในสถานประกอบการ
3. มีกระบวนการการจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักการของ WIL เปนแนวทางในการพัฒนา
4. มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานในกิจกรรมที่ดําเนินการอยางเปนระบบและมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง
5. มีการนําผลการผลลัพธที่เกิดจากการดําเนินงานจนเปนแนวปฏิบัติที่ดีเปนที่ยอมรับหรือไดรับ
การยกยอง
เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
มีการ
ดําเนินการ

ขอ

เกณฑมาตรฐาน

1
2

4

มีระบบและกลไกในการดําเนินการดานสหกิจศึกษา
มีการพัฒนาอาจารยผูสอนโดยเพิ่มประสบการณตรงในสถานประกอบการ
มีกระบวนการจัดการการเรียนการสอนโดยใชหลักของ WIL เปนแนวทาง
ในการพัฒนา
มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานในกิจกรรมที่ดําเนินการอยางเปนระบบ
และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

5

มีผลลัพธที่เกิดจากการดําเนินการจนเปนแนวปฏิบัติที่ดีเปนที่ยอมรับหรือไดรับ
การยกยอง

3

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

เกณฑประเมิน : 4
เกณฑประเมิน : 4
ผลการดําเนินงาน
เกณฑประเมิน : 5
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คะแนน
คะแนน
 ไมบรรลุเปาหมาย
คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีระบบและกลไกพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใหเปน
บัณฑิตนักปฏิบัติ(Hands-on) โดยจัดตั้งสํานักสหกิจศึกษา เปนหนวยงานมีฐานะเที่ยบเทากอง เพื่อดูแลระบบสหกิจ
ศึกษา ที่มีการเรียนการสอนในสถานศึก ษาสลับกับ การไปหาประสบการณตรงจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถาน
ประกอบการอยางมีระบบ โดยจัดทําเปนระเบียบสหกิจศึกษาวาดวยกองทุนสหกิจศึกษา(10.1-1.1) และใหทุกคณะ
ที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร บรรจุรายวิชาสหกิจศึกษา เชน แผนการเรียนรายวิชา
สหกิจศึกษาในหลักสูตรของทุกสาขาวิชา หลักฐานของคณะวิศวกรรมศาสตรฯ (10.1-1.2) และมอบหมายใหแตละ
คณะไปดําเนินการตามหลักสูตรสหกิจศึกษา มีเอกสารคูมือสหกิจศึกษา(10.1-1.3) โดยกอนสงนักศึกษาออกสหกิจ
ศึกษา นักศึกษาตองผานกระบวนการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา เพื่อเปนการเสริมสรางทักษะวิชาชีพที่จําเปนใน
การทํางานกอนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1 ภาคการศึกษา โดยสํานักสหกิจศึกษารวมกับคณะตางๆ ดําเนินการ
จัดฝกอบรบโครงการเตรียมความพรอมสหกิจ ศึกษา (10.1-1.4) และมีการแตงตั้ง คณะกรรมการโครงการอบรม
เตรียมความพรอมสหกิจศึกษา (10.1-1.5) เพื่อดําเนินงาน
2. มหาวิทยาลัยไดทําความรวมมือกับสถานประกอบการตาง ๆ เชน บริษัทการบินไทย จํากัด เพื่อทํา
ความรวมมือพัฒนานักศึกษารวมกัน และสํานักสหกิจศึกษาไดพาคณาจารยที่ไดรับมอบหมายใหเปนอาจารยที่
ปรึกษาสหกิจศึกษาไดไปศึกษาดูงานเขาเยี่ยมชมสถานประกอบการตางๆ (10.1-2.1) และคณะตางๆ ไดสง
อาจารยเขารวมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษารวมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย (10.1-2.2)
3. มหาวิท ยาลัย ไดกําหนดกระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจ ศึก ษาโดยประยุก ตใช
หลักการของการเรียนรูในสถานประกอบการเปนแนวทางในการพัฒนานักศึกษากอนออกสหกิจ ศึกษา ซึ่ง
นักศึกษาตองผานกระบวนการเตรียมความพรอม อยางตอเนื่องลวงหนา 1 ภาคการศึกษา ระยะเวลา 30
ชั่วโมง ทั้งการเตรียมความพรอมทางวิชาการ ซึ่งเปนหนาที่หลักของสาขาวิชาตางๆ ตัวอยางเชน คณะวิศวฯ ได
จัดโครงการ Visiting Professor เขาศึกษาดูงานในสถานประกอบการ (10.1-3.1) โดยใหนักศึก ษาทุก
สาขาวิชามีสวนรวมในโครงการนี้ และการเตรียมความพรอมทางทักษะอาชีพ ซึ่งเปนการฝกอบรมเตรียมความ
พรอมสหกิจศึกษา (10.1-3.2) ซึ่งเชิญผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานภายนอกเขามามี
สวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน ที่จําลองชีวิตจริงที่นักศึกษาอาจไดพบเมื่อไปปฏิบัติงานจริง มีวิทยากร
จากทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยมาอบรมใหกับนักศึกษา (10.1-3.3)
4. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนการออกติดตามนักศึกษา ที่ไปสหกิจศึกษาโดยแตละคณะจัดทําแผนการ
นิเทศตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (10.1-4.1) ซึ่งอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาจะดูแลและ
ติดตาม ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในเรื่องการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนในสถานประกอบการโดยนักศึกษา
จะตองไดรับการนิเทศงานอยางนอย 3 ครั้งตอการออกสหกิจศึก ษาของนั กศึกษา (10.1-4.2) หลัง จากที่
นักศึกษาเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตองเขารับการปจฉิมนิเทศพรอมทั้งสงรายงานการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา (10.1-4.3) และหลังจากนักศึกษาผานกะบวนการติดตามแลวจะเขาสูการประเมินผลการออกสหกิจ
ศึกษา
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จุดแข็ง :
1. ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีการบรรจุรายวิชาสหกิจศึกษาไวในหลักสูตร
แนวทางเสริมจุดแข็ง :
1. แสวงหาหนว ยงานหรือ สถานประกอบการทั้ง ในประเทศและตา งประเทศเข ามาพั ฒ นาขี ด
ความสามารถของงานดานสหกิจศึกษา ในมหาวิทยาลัย
จุดควรพัฒนา :
1. กระบวนการบริหารจัดการดานสหกิจศึกษาใหมีความคลองตัวและมีความรวดเร็วกวาปจจุบัน
แนวทางปรับปรุงจุดควรพัฒนา :
1. การเพิ่มบุคลากรในสํานักสหกิจศึกษาใหสามารถรองรับกิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการใหมี
ความคลองตัวและมีความสามารถในการใหบริการทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
10.1-1.1
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยกองทุนสหกิจศึกษา
พ.ศ. 2552
10.1-1.2
แผนการเรียนตลอดหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตรฯ
10.1-1.3
คูมือสหกิจศึกษา
10.1-1.4
โครงการอบรมเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554
10.1-1.5
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโครงการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2554
10.1-2.1
การศึกษาดูงานเขาเยี่ยมชมบริษัท การบินไทย จํากัด
10.1-2.2
หนังสือการเขารวมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาของสมาคมสหกิจศึกษาไทย
10.1-3.1
โครงการ Visiting Professor ของคณะวิศวกรรมศาสตรฯ
10.1-3.2
กําหนดการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
10.1-3.3
หนังสือเชิญวิทยากรทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย
10.1-4.1
แผนการออกนิเทศสหกิจศึกษา
10.1-4.2
รายงานผลการนิเทศงาน
10.1-4.3
รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
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 10.2 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
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
ขอ

เกณฑมาตรฐาน

1

กระบวนการเรียนการสอนใหความสําคัญกับ Technology Based และฝก
ทักษะในการทํางาน
นักศึกษาสามารถประยุกตใชความรู เครื่องมือ อุปกรณในแตละสาขาวิชาชีพได
อยางมีประสิทธิภาพ
นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน Technology Based กับชุมชน สังคม
ภายใตการใหคําแนะนําของอาจารยผูสอน
นักศึกษาใชหลัก Technology Based ในงานวิจัย โครงงาน กรณีศึกษา

2
3
4
5

ติดตามและประเมินผลกิจกรรมที่ไดดําเนินการอยางเปนระบบและมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง ทําใหนักศึกษามีการพัฒนาการเรียนรูทักษะวิชาชีพ

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

มีการ
ดําเนินการ






เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิทยาลัย ไดมีการจัดการเรียนการสอน และใหความสําคัญกับ Technology Based และฝก
ทัก ษะในการทํางานโดยเนนเครื่องมือครุภัณฑที่ทันสมัยตอปจ จุบัน เพื่อฝก ทัก ษะใหกับ นัก ศึก ษาภายใน
หองปฏิบัติการของคณะตางๆ และสงนักศึกษาสหกิจศึกษาออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ (10.2-1.1)
เพื่อใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรงจากการปฏิบัติงานจริง และไดพัฒนาพัฒนาคณาจารยนําเขาเยี่ยมชม
กิจการของบริษัทการบินไทยวันที่ 20 พ.ค. 55
2. มหาวิทยาลัย ไดมีการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาการเรียนทฤษฎีและปฏิบัติ เชน ในรายวิชา
ที่มีการเรียนการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ จํานวนหนวยกิต 3 หนวยกิต ในกิจกรรมการเรียนจะระบุ 3 (2-3-5)
โดยมีการใชเทคโนโลยีเปนพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอน และเพิ่มเติมการพัฒนาตนเองแกนักศึกษาให
เห็นถึงความสามารถ จากการไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ โดยใหนักศึกษาสามารถประยุกตใชความรู
เครื่องมือ อุปกรณ ตางๆ ในแตละสาขาวิชาชีพ ในการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา (10.2-2.1)
3. มหาวิ ท ยาลั ย ได จัด ให มีโ ครงการการให บ ริ ก ารทางวิช าการแกสั ง คมด านการซ อมแซมและ
บํารุงรักษาเครื่องมือและจักรกลการเกษตรรวมกับมูลนิธิพระดาบส เพื่อใหนักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
ชุมชนและสังคม (10.2-3.1)
4. มหาวิทยาลัย ไดจัดใหมีการฝกอบรมเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษากอนออกไปปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา ทําใหนักศึกษาที่ผานการเตรียมความพรอมกอนออกสหกิจ สามารถนําความรูและทักษะจากอบรมมาใช
ในการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา เชน นักศึกษา นายวุฬห พนรัตน และคณะไดนําความรูจากการเรียนการ
สอนนําไปใชในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (10.2-4.1)
5. มหาวิทยาลัยมีการติดตามและประเมินผลโครงการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา (10.2-5.1) ที่ได
ดําเนินการอยางเปนระบบและหลังจากดําเนินงานโครงการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาเสร็จสิ้นไดมีการ
ประชุมสรุปรายงานผลดําเนินงาน (10.2-5.2) และมีการวิเคราะหผลเพื่อพัฒนาอยางตอเนื่อง ทําใหนักศึกษามี
การพัฒนาการเรียนรูทักษะวิชาชีพ
จุดแข็ง :
1. มหาวิทยาลัยมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนสวนใหญ ใชทักษะที่มีเทคโนโลยีเปนฐาน
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
10.2-1.1
หนังสือขออนุมัติโครงงานสหกิจศึกษา
10.2-2.1
โครงงานสหกิจศึกษาราย นางสาวรัชดาภรณ ชมพูพันธ คณะบริหารฯ
10.2-3.1
โครงการการใหบริการทางวิชาการแกสังคมดานการซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องมือ
และจักรกลการเกษตรรวมกับมูลนิธิพระดาบส
10.2-4.1
รายงานการปฏิบัติการสหกิจศึกษา
10.2-5.1
รายงานผลการประเมินโครงการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2554
10.2-5.2
รายงานการประชุมเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
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 10.3 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
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
ขอ

เกณฑมาตรฐาน

1

มีร ะบบและกลไกในการพัฒ นาแนวทางการสรางความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
มีการนําสูการปฏิบัติและมีผลลัพธชัดเจน
มีแผนพัฒนาความเชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพ
มีก ารจัดสรรทรัพยากรในการสรางความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพตามแผนที่ได
กําหนดไว
มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพและสงเสริม
ความเปนคนดีของสังคม

2
3
4
5

มีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินการอยางเปนระบบและมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง

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

มีการ
ดําเนินการ






เกณฑประเมิน : 4 คะแนน
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. ระบบและกลไกการสร า งความเชี ย วชาญด า นวิ ช าชี พ โดยมหาวิ ท ยาลั ย ได จั ด ทํ า ประกาศ
มหาวิทยาลัย(10.3-1.1) และกําหนดใหทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย มีการจัดการเรียนการสอนกําหนดใหมี
หลักสูตรสหกิจศึกษา หนวยกิตจํานวน 6 หนวยกิต (10.3-1.2) ที่เนนการเรียนภาคปฏิบัติและการออกไปฝก
ประสบการณวิชาชีพสหกิจศึกษา ตามหลักสูตรที่ผานการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.)และหนวยงานวิชาชีพ เชนสภาวิศวกร มีการจัดการเรียน เพื่อฝก ทัก ษะการทํางานวิชาชีพในสถาน
ประกอบการณ โดยมีผูบริหารและอาจารยที่ปรึกษาเปนกลไกในการดําเนินงาน
2. มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหสํานักสหกิจศึกษา จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป ดานการสรางความ
เชี่ยวชาญอาจารยทางดานวิชาชีพ (10.3-2.1) และทุกปการศึกษามหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ทางดานวิชาชีพโดยการจัดฝกอบรมใหกับนักศึกษา การจัดกิจกรรมใหความรูงานดานตางๆ เพื่อสรางความ
เชี่ยวชาญกอนออกไปสหกิจ ของนักศึก ษา ไดจัดโครงการเตรียมความใหกับนักศึก ษากอนออกสหกิจ ศึกษา
เพื่อใหความรูแ กนักศึกษา
3. ทุกปก ารศึก ษามหาวิท ยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณใหสํานักสหกิจศึกษา พัฒนาบุคลากร จัด
กิจกรรม
ใหความรูงานดานตางๆ ตามแผนงานที่ไดวางไวในขอที่ 2 (10.3-2.1) และเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให
ความรูแกคณาจารยและนักศึกษา
4. ทุกปการศึกษามหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมใหความรูงานดานตางๆ เพื่อสรางความเชี่ยวชาญดาน
วิชาชีพ และกิจกรรมที่สนับสนุนสรางความเชี่ ยวชาญ เชน การปจฉิมนิเทศนัก ศึกษา โดยเชิญวิทยากรจาก
ภายนอกรวมการปจฉิมนิเทศนักศึกษา (10.3-4.1)
5. ทุกปการศึกษามหาวิทยาลัยมีการดําเนินการติดตามผลการดําเนินงาน การพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ทางดานวิชาชีพ โดยการจัดฝกอบรมใหกับนักศึกษา ดังแสดงไวในรายงานผลการดําเนินงานที่เปนรายงานการ
ประเมินตนเองในแตละปการศึกษา (10.3-5.1)
จุดแข็ง :
1. มีการพัฒนาแนวทางการสรางความเชี่ยวชาญในวิชาชีพมีความรวมมือกับสถานประกอบการ มี
การ
นําสูการปฏิบัติและมีผลลัพธชัดเจน
แนวทางเสริมจุดแข็ง :
1. หาพันธมิตรในการขยายเครือขายในการพัฒนาแนวทางการสรางความเชี่ยวชาญในวิชาชีพมีความ
รวมมือกับสถานประกอบการ
จุดออน :
1. ปญหาหาในการเขาไปสรางความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ของคณาจารยตองจัดทํารายละเอียดดาน
การปฏิบัติราชการ ในความรวมมือกับสถานประกอบการ
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
10.3-1.1
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการสรางความเชียวชาญวิชาชีพคณาจารยและนักศึกษา
10.3-1.2
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548
10.3-2.1
แผนปฏิบัติงานดานสรางความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพ ประจําป 2554
10.3-4.1
ปจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
10.3-5.1
รายงานผลการดําเนินงาน ที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ในแตละปการศึกษา
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 11 ตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ตัวบงชี้ที่ 11

รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดาน
ภาษาตางประเทศ (ตัวชี้วัดที่ 3 กพร.)
เกณฑการประเมิน
จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศที่กําหนด
จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบทั้งหมด

เกณฑการประเมิน
ระดับ 1
ระดับ 2
40
50
หมายเหตุ: น้ําหนักรอยละ 5

ระดับ 3
60

ระดับ 4
80

x 100

ระดับ 5
100

เกณฑมาตรฐาน: เชิงปริมาณ
ขอมูลพื้นฐาน

จํานวน(คน)

จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาเกาหลี
จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาเขมร
จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาจีนกลาง
จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาญี่ปุน
จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาทมิฬ
จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาพมา
จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาฟลิปโน
จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษามลายู
จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษามาเลย
จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาลาว
จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาเวียดนาม
จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาอังกฤษ

11,113

จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาอินโดนีเซีย
จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาตามกฎหมายที่ใชในกลุมประเทศอาเซียนอื่นๆ
จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาเกาหลีที่
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
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เกณฑมาตรฐาน: เชิงปริมาณ(ต่อ)
ขอมูลพื้นฐาน

จํานวน(คน)

จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาเขมรที่กําหนด(ได
คะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาจีนกลางที่กําหนด
(ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาญี่ปุนที่กําหนด (ได
คะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาทมิฬที่กําหนด (ได
คะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาพมาที่กําหนด (ได
คะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาฟลิปโ นที่กําหนด (ได
คะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษามาเลยที่กําหนด (ได
คะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษามลายูที่กําหนด (ได
คะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาลาวที่กําหนด (ได
คะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาเวียดนามที่กําหนด
(ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษที่กําหนด (ได
คะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

7,880

จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาอินโดนีเซียที่กําหนด
(ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาตามกฎหมายที่ใชใน
กลุมประเทศอาเซียนอื่นๆ (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
คาเฉลี่ย

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 70.64
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 70.91
เปาหมายของปที่แลว : รอยละ 80
เปาหมายปตอไป : รอยละ 80

70.91

เกณฑการประเมิน : 3.05 คะแนน
เกณฑการประเมิน : 3.55 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑการประเมิน : 5 คะแนน
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
11-1
ร อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ ส อบผ า นเกณฑ ก ารทดสอบความรู ค วามสามารถด า น
ภาษาตางประเทศ ปการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
11-2
หนังสือวิทยาลัยการจัดการ ที่ ศธ 0585.25/175 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2555 เรื่อง ขอสง
ขอมูลการทดสอบภาษาตางประเทศ
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องคประกอบที่ 12 สถานศึกษา 3 D (ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม)
ตัวบงชี้ที่ 12.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3 D)
เกณฑการประเมิน มทรส.
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ

คะแนน 4
ดําเนินการ
4 ขอ

ขอ

เกณฑมาตรฐาน

1

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)

2
3
4
5

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

คะแนน 5
ดําเนินการ
5 ขอ

มีการ
ดําเนินการ






เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และสงเสริม
สนับสนุนทั้งทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวกและบุคคล
มหาวิทยาลัยไดทําหนังสือแจงทุกหนวยงานที่เกี่ยวของใหดําเนินการตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
(12.1-1.1 หนังสือแจงทุกหนวยงานที่เกี่ยวของใหดําเนินการตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) )
- จัดทําแผนยุทธศาสตรตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) (12.1-1.2)
- จัดทําแผนการดําเนินงาน/แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
(12.1-1.3)
2. มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม
และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด ตามนโยบาย 3 ดี ดังนี้
2.1 ดานประชาธิปไตย (Democracy) มีความตระหนัก เห็นความสําคัญ ศรัทธา และเชื่อมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้งรังเกียจการทุจริต
และตอตานการซื้อสิทธิขายเสียง
- มีการจัดทําการเลือกตั้งนายกองคการนักศึกษา (12.1-2.1)
- มีการจัดทําการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา (12.1-2.2)
- มีการจัดทําโครงการเชิญชวนไปใชสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. (12.1-2.3)
2.2 ดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด (Drug – Free) รูจักหลีกเลี่ยงหางไกลจากยาเสพติด
- มีการจัดทําโครงการศิลปศาสตรพรอมพรัก รวมรักษกีฬาไทย หางไกลยาเสพติด (12.1-2.4)
- มีการจัดทําโครงการประกวดรองเพลงไทยสากล ตานภัยยาเสพติด (12.1-2.5)
- มีการจัดทําโครงการเขารวมการแขงขันกีฬา “บริหารธุรกิจฯ วาสุกรีเกมส ครั้งที่ 3”
(12.1-2.6)
- มีการจัดทําโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(กิจกรรมดนตรีตานยาเสพติด) (12.1-2.7)
2.3 ดานคุณธรรมจริยธรรมและความเปนไทย (Decency) มีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม
รูผิดชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย และยึดถือปฏิบัติอยูในวิถีชีวิต
- มีการจัดทําโครงการ “คุณธรรมนําชีวิต เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” (12.1-2.8)
- มีการจัดทําโครงการเขาคายคุณธรรม จริยธรรม (12.1-2.9)
- มีการจัดทําโครงการพานองเขาวัด (12.1-2.10)
- มีการจัดทําโครงการประกวดมารยาทไทย (12.1-2.11)
- มีการจัดทําโครงการแสดงละครพื้นบาน (12.1-2.12)
- มีการจัดทําโครงการอยุธยารําลึก ครั้งที่ 3 (12.1-2.13)
- มีการจัดทําโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 6 (12.1-2.14)
- มีการจัดทําโครงการเรียนรู “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (12.1-2.15)
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- มีการจัดทําโครงการสงเสริมเอกลักษณทองถิ่น (12.1-2.16)
- มีการจัดทําโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต (12.1-2.17)
- มีการจัดทําโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง (12.1-2.18)
3. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีองคความรูและทักษะ
การปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาอยางมีคุณภาพ
- มหาวิท ยาลัยไดจัดทําโครงการสัมมนาเชิง ปฏิบัติก ารเพื่อพัฒนางานดานกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปการศึกษา 2554 (12.1-3.1)
- มีการจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ (12.1-3.2)
- มีการจัดทําโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาตนใหเปนคนเกง (งาน คิด ดําเนินชีวิต)
(12.1-3.3)
4. มหาวิทยาลัยใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี
- มหาวิทยาลัยไดเขารวมประชุมการจัดงาน “เฉลิมฉลอง 2 ทศวรรษ อยุธยามรดกโลก
นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา” ระหวางวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2554 ณ ศูนยทองเที่ยวอยุธยา
(12.1-4.1 หนังสือเชิญประชุม)
5. มหาวิทยาลัยมีการกํากับ ติดตาม ใหสถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมสงเสริมใหการดําเนินงาน
เปนไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D)
- การจัดทําบทสรุปการจัดโครงการ (12.1-5.1)
- รายงานการประชุมฯ (12.1-5.2)
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
12.1.-1.1
หนังสือแจงทุกหนวยงานที่เกี่ยวของใหดําเนินการตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
12.1-1.2
แผนยุทธศาสตรตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี
12.1-1.3
แผนการดําเนินงาน/แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
12.1-2.1
การเลือกตั้งนายกองคการนักศึกษา
12.1-2.2
การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
12.1-2.3
โครงการเชิญชวนไปใชสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.
12.1-2.4
โครงการศิลปศาสตรพรอมพรัก รวมรักษกีฬาไทย หางไกลยาเสพติด
12.1-2.5
โครงการประกวดรองเพลงไทยสากล ตานภัยยาเสพติด
12.1-2.6
โครงการเขารวมการแขงขันกีฬา “บริหารธุรกิจฯ วาสุกรีเกมส ครั้งที่ 3”
12.1-2.7
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(กิจกรรมดนตรีตานยาเสพติด)
12.1-2.8
โครงการ “คุณธรรมนําชีวิต เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา”
12.1-2.9
โครงการเขาคายคุณธรรม จริยธรรม
12.1-2.10 โครงการพานองเขาวัด
12.1-2.11 โครงการประกวดมารยาทไทย
12.1-2.12 โครงการแสดงละครพื้นบาน
12.1-2.13 โครงการอยุธยารําลึก ครั้งที่ 3
12.1-2.14 โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 6
12.1-2.15 โครงการเรียนรู “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
12.1-2.16 โครงการสงเสริมเอกลักษณทองถิ่น
12.1-2.17 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต
12.1-2.18 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
12.1-3.1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานดานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปการศึกษา 2554
12.1-3.2. โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ
12.1-3.3
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาตนใหเปนคนเกง (งาน คิด ดําเนินชีวิต)
12.1-4.1
หนังสือเชิญประชุมการจัดงาน “เฉลิมฉลอง 2 ทศวรรษ อยุธยามรดกโลก
นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา” ระหวางวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2554
ณ ศูนยทองเที่ยวอยุธยา (12.1-4.1)
12.1-5.1
บทสรุปการจัดโครงการ
12.1-5.2
รายงานการประชุมฯ
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ตัวบงชี้ที่ 12.2 ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3 D)
เกณฑการประเมิน มทรส.
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีกิจกรรม
มีกิจกรรม
มีกิจกรรม
สนับสนุนนโยบาย สนับสนุนนโยบาย สนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี(3 D) สถานศึกษา 3 ดี(3 D) สถานศึกษา 3 ดี(3 D)
จํานวน 1 ดาน
จํานวน 2 ดาน
จํานวน 3 ดาน

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
ครบ 5 ขอ

ขอ

เกณฑมาตรฐาน

1

จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 D ดานการสงเสริม
ประชาธิปไตย
จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม
จริยธรรมและความเปนไทย
จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยา
เสพติดทุกชนิด
มีการติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม และรายงานผลตอผูบริหารสถาบัน

2
3
4
5

มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากผูบริหารสถาบัน ไปใชในการ
ปรับปรุงกิจกรรมดาน 3 D

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

มีการ
ดําเนินการ






เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 D ดานการสงเสริมประชาธิปไตย
มหาวิท ยาลัยมีความตระหนัก เห็นความสําคัญ ศรัทธา และเชื่อมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้งรังเกียจการทุจริต และตอตานการซื้อสิทธิขายเสียง
ไดจัดโครงการตาง ๆ ดังนี้
- มีการจัดทําการเลือกตั้งนายกองคการนักศึกษา (12.2-1.1)
- มีการจัดทําการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา (12.2-1.2)
- มีการจัดทําโครงการเชิญชวนไปใชสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. (12.2-1.3)
2. จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม จริย ธรรมและ
ความเปนไทย
มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการตาง ๆ เพื่อสนับสนุน ดังนี้
- มีการจัดทําโครงการ “คุณธรรมนําชีวิต เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” (12.2-2.1)
- มีการจัดทําโครงการเขาคายคุณธรรม จริยธรรม (12.2-2.2)
- มีการจัดทําโครงการพานองเขาวัด (12.2-2.3)
- มีการจัดทําโครงการประกวดมารยาทไทย (12.2-2.4)
- มีการจัดทําโครงการแสดงละครพื้นบาน (12.2-2.5)
- มีการจัดทําโครงการอยุธยารําลึก ครั้งที่ 3 (12.2-2.6)
- มีการจัดทําโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 6 (12.2-2.7)
- มีการจัดทําโครงการเรียนรู “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (12.2-2.8)
- มีการจัดทําโครงการสงเสริมเอกลักษณทองถิ่น (12.2-2.9)
- มีการจัดทําโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต (12.2-2.10)
- มีการจัดทําโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง (12.2-2.11)
3. จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด
มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการตาง ๆ เพื่อสนับสนุน ดังนี้
- มีการจัดทําโครงการศิลปศาสตรพรอมพรัก รวมรักษกีฬาไทย หางไกลยาเสพติด (12.2-3.1)
- มีการจัดทําโครงการประกวดรองเพลงไทยสากล ตานภัยยาเสพติด (12.2-3.2)
- มีการจัดทําโครงการเขารวมการแขงขันกีฬา “บริหารธุรกิจฯ วาสุกรีเกมส ครั้งที่ 3”
(12.2-3.3)
- มีการจัดทําโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(กิจกรรมดนตรีตานยาเสพติด) (12.2-3.4)
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4. มหาวิทยาลัยไดดําเนินติดตามและประเมินผลการจัดกิจ กรรม และรายงานผลตอผูบริห ารทุก
กิจกรรม
- การจัดทําบทสรุปการจัดโครงการ (12.2-4.1)
5. มหาวิทยาลัยไดนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากผูบริหารสถาบัน ไปใชในการปรับปรุง
กิจกรรมดาน 3 D โดยจัดใหมีการประชุมเพื่อประประเมินผลการจัดโครงการและนําไปปรับปรุงในการจัด
โครงการครั้งตอไป
- รายงานการประชุมฯ (12.2-5.1)

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
12.2.-1.1 การเลือกตั้งนายกองคการนักศึกษา
12.2-1.2
การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
12.2-1.3
โครงการเชิญชวนไปใชสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.
12.2-2.1
โครงการ “คุณธรรมนําชีวิต เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา”
12.2-2.2
โครงการเขาคายคุณธรรม จริยธรรม
12.2-2.3
โครงการพานองเขาวัด
12.2-2.4
โครงการประกวดมารยาทไทย
12.2-2.5
โครงการแสดงละครพื้นบาน
12.2-2.6
โครงการอยุธยารําลึก ครั้งที่ 3
12.2-2.7
โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 6
12.2-2.8
โครงการเรียนรู “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
12.2-2.9
โครงการสงเสริมเอกลักษณทองถิ่น
12.2-2.10 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต
12.2-2.11 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
12.2-3.1
โครงการศิลปศาสตรพรอมพรัก รวมรักษกีฬาไทย หางไกลยาเสพติด
12.2-3.2
โครงการประกวดรองเพลงไทยสากล ตานภัยยาเสพติด
12.2-3.3
โครงการเขารวมการแขงขันกีฬา “บริหารธุรกิจฯ วาสุกรีเกมส ครั้งที่ 3”
12.2-3.4
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(กิจกรรมดนตรีตานยาเสพติด)
12.2-4.1
บทสรุปการจัดโครงการ
12.2-5.1
รายงานการประชุมฯ
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3.1 สรุปผลการประเมินตามตัวบงชี้ของสกอ.
สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้และเกณฑก ารประเมินของ สกอ. จํานวน 23 ตัวบงชี้ ในป
การศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินตนเองอยูในระดับดี คะแนน 4.62 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
(% หรือสัดสวน)
ตัวหาร
8 ขอ
6 ขอ

คะแนนการ
ประเมิน (ตาม
เกณฑ สกอ.)
5
5

ตัวบงชี้ที่ 1.1
ตัวบงชี้ที่ 2.1

8 ขอ
6 ขอ

ตัวบงชี้ที่ 2.2

รอยละ 21.5

6.75 – 4.97

รอยละ 1.78

1.48

ตัวบงชี้ที่ 2.3

รอยละ 43

157 X 100
562.5

รอยละ 27.91

2.32

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

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

5
5
5
5
5
5
5
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ตารางที่ ส 1 สรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ (ตอ)
ตัวบงชี้คุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 4.1
ตัวบงชี้ที่ 4.2

เปาหมาย
7 ขอ
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน1
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)
ตัวหาร
8 ขอ
5 ขอ

ตัวบงชี้ที่ 4.3

5 คะแนน

(15,765,500)X5) + (4,909,565) X 5)
25,000
60,000
(345 + 179.5)

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

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

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

รวม

คะแนนการ
ประเมิน (ตาม
เกณฑ สกอ.)
5
5
4.38
5
5
5
5
5
5
4
5
4
4.62
ดีมาก

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 สถาบันที่เนนระดับปริญญา
ตรี

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

O

ผลการประเมิน

#DIV/!
#DIV/!
#DIV0
#DIV0

3.30

5.00

5.00
4.23
5.00
4.79
5.00
5.00
4.75
5.00
4.00
4.62

พอใช

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

4.38

5.00

หมายเหตุ

รวม

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.75
5.00
4.00
4.89

2.93

 กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
 กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและ
ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก
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ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
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ตาราง ส 3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ประเภทสถาบัน

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

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
มาตรฐานอุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 2 ก
มาตรฐานที่ 2 ข
มาตรฐานที่ 3
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกมาตรฐาน
ผลการประเมิน

I

ผลการประเมิน
หมายเหตุ

O

รวม

5.00

5.00

ดีมาก

3.30

4.71 #DIV0
5.00 #DIV/!
5.00 #DIV0
4.89 5.00

4.71
4.48
5.00
4.62

ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก

พอใช

ดีมาก

ดีมาก

3.30

P

 กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
 กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและ
ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก

ดีมาก
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ตาราง ส 4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
ประเภทสถาบัน

 กลุม ก วิทยาลัยชุมชน
 กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง

 กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
 กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและ
ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก

 กลุม ค 1 สถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา
 กลุม ค 2 สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี

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

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I

ผลการประเมิน
หมายเหตุ

P

O

รวม

5.00

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

4.78

#DIV/0!

4.80

ดีมาก

4.38
1.90

5.00
5.00

#DIV/0!

4.69
3.45

ดีมาก
พอใช

3.30

4.89

5.00

4.62

ดีมาก

พอใช

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก
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ตาราง ส 5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ประเภทสถาบัน

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

 กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
 กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและ
ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

หมายเหตุ
I

P

O

รวม

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา
(1) ดานกายภาพ
(2) ดานวิชาการ
5.00
5.00
(3) ดานการเงิน
1.90 5.00 #DIV 3.76
(4) ดานการบริหารจัดการ
5.00
5.00
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ
2.93 4.80 #DIV 4.37
มาตรฐานที่ 1
2. มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
(1) ดานการผลิตบัณฑิต
5.00 5.00 5.00
(2) ดานการวิจัย
4.38 5.00 #DIV 4.79
(3) ดานการใหบริการทาง
5.00 #DI 5.00
วิชาการแกสังคม
(4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะ
5.00 #D0! 5.00
และวัฒนธรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ
4.38 5.00 5.00 4.94
มาตรฐานที่ 2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก 3.30 4.89 5.00 4.62
มาตรฐาน
ผลการประเมิน
พอใช ดีมาก ดีมาก ดีมาก
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ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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3.2 สรุปผลการประเมินตามตัวบงชี้ของสมศ.
สรุปผลการประเมินตามตัวบงชี้ของ สมศ. ผลการประเมินอยูในระดับดี คะแนน 3.88 คะแนนประเมิน
11 ตัวบงชี้พื้นฐาน อยูในระดับดี คะแนน 3.77 โดยตัวบงชี้ สมศ.ที่ 4 ไมมีการประเมินเนื่องจากมหาวิทยาลัยไม
มีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาเอก

ตัวบงชี้คุณภาพ
ตัวบงชี้สมศ.ที่ 1

เปาหมาย
รอยละ 80

ตัวบงชี้ที่ สมศ.ที่ 2

คาเฉลี่ย 4.00

ตัวบงชี้ที่ สมศ.ที่ 3

รอยละ 25

ตัวบงชี้สมศ.ที่ 5

รอยละ 5

ตัวบงชี้สมศ.ที่ 6

รอยละ 5

ตัวบงชี้สมศ.ที่ 7

รอยละ 80

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
5ขอ
4 ขอ
5 ขอ
คาเฉลี่ย 4.51
คาเฉลี่ย 4.51

ผลการดําเนินงาน1
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)
ตัวหาร
1,426 x 100
74.12
1,924
1.50 X 100
4
2.24 + 3.43

3.71

3.96

3.96

37.50

5

2.84
2
11 X 100
รอยละ 1.95
564.5
30.25 X 100
รอยละ 5.36
564.5
รอยละ 56.58
5 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
4.04
4.60
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คะแนนการ
ประเมิน (ตาม
เกณฑ สกอ.)

2.84
0.49
2.68
5
5
4
5
4.04
4.60
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ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 14

คาดัชนี 4.5

ผลการดําเนินงาน1
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)
ตัวหาร
คาดัชนี 2.256

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 15

4.51

4.62
(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
4.51
5ขอ
4 ขอ
4 ขอ

4 ขอ
3.91
3ขอ
4 ขอ
4 ขอ
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คะแนนการ
ประเมิน (ตาม
เกณฑ สกอ.)
1.88
นําคะแนนที่ไดจากเฉลี่ย
คะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของ
สกอ. 23 ตัวบงชี้ มา
บันทึกไว

5
3.91
3
5
4
3.77
3.88
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3.3 สรุปผลการประเมินตามตัวบงชี้ของสกอ. และ สมศ.
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2554 ตามตัวบงชี้ของ สกอ. และ สมศ.
จํานวนทั้งสิ้น 42 ตัวบงชี้ ผลการประเมินตนเองอยูในระดับดี คะแนน 4.29

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
4.51
5ขอ
เกณฑทั่วไป 5 ขอ
เกณฑเฉพาะกลุม 1 ขอ

ผลการดําเนินงาน1
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)
ตัวหาร
8 ขอ
4 ขอ
3.91
3ขอ
6 ขอ

คะแนนการ
ประเมิน (ตาม
เกณฑ สกอ.)
5
5
3.91
3
5

ตัวบงชี้ที่ 2.2

รอยละ 21.5

6.75 – 4.97

รอยละ 1.78

1.48

ตัวบงชี้ที่ 2.3

รอยละ 43

157x100
562.5

รอยละ 27.91

2.32

ตัวบงชี้ที่ 2.4
ตัวบงชี้ที่ 2.5
ตัวบงชี้ที่ 2.6
ตัวบงชี้ที่ 2.7

7 ขอ
7 ขอ
7 ขอ
5 ขอ
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7 ขอ
7 ขอ
7 ขอ
5 ขอ

5
5
5
5

หนา326

ตารางที่ ส 1 สรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ (ตอ)
ตัวบงชี้คุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 2.8
ตัวบงชี้สมศ.ที่ 1

เปาหมาย
5 ขอ
รอยละ 80

ตัวบงชี้ที่ สมศ.ที่ 2

คาเฉลี่ย 4.00

ตัวบงชี้ที่ สมศ.ที่ 3

รอยละ 25

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

คาดัชนี 4.5
7 ขอ
6 ขอ
7 ขอ
5 ขอ

ตัวบงชี้ที่ 4.3

5 คะแนน

ตัวบงชี้สมศ.ที่ 5

รอยละ 5

ตัวบงชี้สมศ.ที่ 6

รอยละ 5

ตัวบงชี้สมศ.ที่ 7

รอยละ 80

ตัวบงชี้ที่ 5.1
ตัวบงชี้ที่ 5.2
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 8

5 ขอ
5 ขอ
รอยละ 30

ผลการดําเนินงาน1
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)
ตัวหาร
5 ขอ
1,426x100
74.12
1,924
3.96
1.5x100
รอยละ 37.5
4
คาดัชนี 2.256
7 ขอ
6 ขอ
8 ขอ
5 ขอ

(15,765,500)X5) + (4,909,565) X 5)
25,000
60,000
(345 + 179.5)
2.24x 3.43

2
11 x 100
564.5
30.25x 100
564.5

3.71
3.96
5
1.88
5
5
5
5
4.38

รอยละ 2.84

2.84

รอยละ 1.95

0.49

รอยละ 5.36

2.68

5 ขอ
5 ขอ
รอยละ 56.58
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คะแนนการ
ประเมิน (ตาม
เกณฑ สกอ.)
5

5
5
5
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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

5ขอ
4 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
7 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
6 ขอ
คาเฉลี่ย 4.51
คาเฉลี่ย 4.51
7 ขอ
9 ขอ

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 15

4.51

ผลการดําเนินงาน1
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)
ตัวหาร
5ขอ
4 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
7 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
4.04
4.60
7 ขอ
8 ขอ
4.62
(ประเมินตนเอง)

รวม สกอ. และ สมศ.

คะแนนการ
ประเมิน (ตาม
เกณฑ สกอ.)
5
5
4
5
4
5
5
5
5
4
4.04
4.60
5
4
นําคะแนนที่ไดจาก
เฉลี่ยคะแนนรวม
ทุกตัวบงชี้ของ
สกอ. 23 ตัวบงชี้
มาบันทึกไว
4.29
ดี

1

ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้น ๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือระบุเปน
สัดสวน หรือระบุเปนจํานวน หรือระบุเปนขอ

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554
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ตาราง ส 2 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
ประเภทสถาบัน

 กลุม ก วิทยาลัยชุมชน
 กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง
 กลุม ค 1 สถาบันที่เนนระดับ
บัณฑิตศึกษา
 กลุม ค 2 สถาบันที่เนนระดับปริญญา
ตรี

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องคประกอบ

I

P

องคประกอบที่ 1
5.00
องคประกอบที่ 2 2.93 5.00
องคประกอบที่ 3
5.00
องคประกอบที่ 4 4.38 5.00
องคประกอบที่ 5
5.00
องคประกอบที่ 6
5.00
องคประกอบที่ 7
4.75
องคประกอบที่ 8
5.00
องคประกอบที่ 9
4.00

O
3.91
2.00
5.00
4.50
4.32

เฉลี่ยรวมทุกตัว 3.30 4.89 3.80
บงชี้ของทุก
องคประกอบ
ผลการประเมิน พอใช ดีมาก ดี

 กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
 กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและ
ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก

ผลการประเมิน
หมายเหตุ

รวม
5.00
4.03
5.00
3.40
5.00
4.67
4.61
5.00
4.00

ดีมาก
ดี
ดีมาก
พอใช
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.29

ดี

ดี

ไมนําตัวบงชี้ สมศ.ที่
15 มาคํานวณ

ดี

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554
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ตาราง ส 3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ประเภทสถาบัน

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

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
มาตรฐานอุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 2 ก
มาตรฐานที่ 2 ข
มาตรฐานที่ 3
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกมาตรฐาน
ผลการประเมิน

I

P

 กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
 กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและ
ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก

ผลการประเมิน
หมายเหตุ

O

รวม

4.42

4.42

ดี

4.71
3.30 5.00

4.32
4.18

4.63
4.39

ดีมาก
ดี

5.00
3.30 4.89

2.00
3.80

3.20
4.29

พอใช
ดี

พอใช ดีมาก

ดี

ดี

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554
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15 มาคํานวณ
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ตาราง ส 4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
ประเภทสถาบัน

 กลุม ก วิทยาลัยชุมชน
 กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง
 กลุม ค 1 สถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา
 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

5.00

4.61

4.81

ดีมาก

5.00

4.78

4.41

4.69

ดีมาก

4.38
1.90

5.00
5.00

1.97

4.69
2.71

ดีมาก
พอใช

3.30

4.89

3.80

4.29

ดี

พอใช

ดีมาก

ดี

ดี

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554
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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

 กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
 กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและ
ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

หมายเหตุ
I

P

O

รวม

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา
(1) ดานกายภาพ
(2) ดานวิชาการ
5.00
5.00
(3) ดานการเงิน
1.90 5.00 1.88 3.45
(4) ดานการบริหารจัดการ
5.00
5.00
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ
4.67 4.32 4.58
มาตรฐานที่ 1
2. มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
(1) ดานการผลิตบัณฑิต
5.00 4.42 4.67
(2) ดานการวิจัย
4.38 5.00 2.00 3.40
(3) ดานการใหบริการทาง
5.00 5.00 5.00
วิชาการแกสังคม
(4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะ
5.00 4.50 4.67
และวัฒนธรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ
4.38 5.00 3.88 4.35
มาตรฐานที่ 2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก 3.30 4.89 3.80 4.29
มาตรฐาน
ผลการประเมิน
พอใช ดีมาก ดี
ดี

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554

ดีมาก
พอใช
ดีมาก

ไมนําตัวบงชี้ สมศ.ที่
15 มาคํานวณ

ดีมาก
ดีมาก
พอใช
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
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3.4 สรุปผลการประเมินตามตัวบงชี้อัตลักษณมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด ก.พ.ร. และ
ตัวบงชี้มาตรการสงเสริมสถานศึกษา 3 ดี
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 สําหรับตัวบงชี้อัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย และตัวบงชี้มาตรการสงเสริมสถานศึกษา 3 ดี ผลการประเมินตนเองสรุปดังนี้
ตัวบงชี้อัตลักษณมหาวิทยาลัย 3 ตัวบงชี้ ผลการประเมินตนเองระดับดีมาก คะแนน 5.00
ตัวชี้วัด ก.พ.ร. ผลการประเมินตนเองระดับดี คะแนน 3.55
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
(% หรือสัดสวน)
ตัวหาร

5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ

4 ขอ
5 ขอ
5 ขอ

4
5
5
4.67
ดีมาก

รอยละ 80

70.91

3.55

5 ขอ
5 ขอ

5 ขอ
5 ขอ

5
5
5
ดีมาก

รวมคะแนน
ตัวบงชี้ ก.พ.ร.
ตัวบงชี้ ก.พ.ร. ที่ 4.1.3
ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
สถานศึกษา 3 ดี
ตัวบงชี้ ที่ 5.1.1
ตัวบงชี้ ที่ 5.1.2

คะแนนการ
ประเมิน (ตาม
เกณฑ สกอ.)

รวมคะแนน

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554
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CDS ประจําปการศึกษา 2554
CdsID
CdsName
1 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด
2 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา
3 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี
4 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
5 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก
6 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข
7 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท ที่มีทั้งแผน ก และ แผน ข อยูในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน
8 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก
9 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
10 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก
587 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
25 (สกอ.) จํานวนศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด
26 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง
27 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา
28 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี
29 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
30 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท
31 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
32 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง และแจงใหคณะกรรมการ
33 การอุดมศึกษาทราบ
34 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา
35 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี
36 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
37 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท
38 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
39 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก
40 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF
41 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา
ที มา: ระบบ CHE QA Online ณ วันที 22 ส.ค. 55 เวลา 17.15 น.

CdsValues
41
12
28
1
1
3
3
3
3
2
-

CDS ประจําปการศึกษา 2554
CdsID
CdsName
42 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี
43 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
44 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท
45 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
46 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัว
47 บงชี้ผลการดําเนินงานฯ ครบถวน
48 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา
49 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี
50 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
51 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท
52 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
53 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก
11 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอนทั้งหมด
12 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา
13 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี
14 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
15 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท
16 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
17 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอนและไดรับการรับรองหลักสูตรจากองคกรวิชาชีพ
18 ทั้งหมด
19 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา
20 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี
21 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
22 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท
23 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
24 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไมไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF แตเปนไปตามเกณฑ
61 มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถวน
ที มา: ระบบ CHE QA Online ณ วันที 22 ส.ค. 55 เวลา 17.15 น.

CdsValues
2
11
6
5
7
1
6
27

CDS ประจําปการศึกษา 2554
CdsID
62 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา
63 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี
64 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
65 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท
66 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
67 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก

54
55
56
57
58
59
60
695
696
697
698
699
700
701
68
69
70
71
72
73

CdsName

(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัว
บงชี้ผลการดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก และอยางนอยรอยละ 80 ของ
ตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป)
- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา
- -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัว
บงชี้ผลการดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงชี้
- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา
- -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับ
ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตร
- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา
- -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง

ที มา: ระบบ CHE QA Online ณ วันที 22 ส.ค. 55 เวลา 17.15 น.

CdsValues
7
20
-

-

11
6
5
-

CDS ประจําปการศึกษา 2554
CdsID
CdsName
74 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก
75 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
76 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา
77 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี
78 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต
79 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท
80 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท (แผน ก)
81 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข)
82 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
83 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก
102 (REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
103 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง
104 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ
(REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ แยกตามวุฒิ
598 ปริญญาหรือเทียบเทา
- -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญา
599 ตรีหรือเทียบเทา
- -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญา
600 โทหรือเทียบเทา
- -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญา
601 เอกหรือเทียบเทา
(สกอ.) รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปการศึกษาที่ผานมา (กรณีที่
597 เลือกใชเกณฑประเมินเปนคาการเพิ่มขึ้นของรอยละฯ)
107 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย
- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
108 เทียบเทา
- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
109 เทียบเทา
- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
110 เทียบเทา
ที มา: ระบบ CHE QA Online ณ วันที 22 ส.ค. 55 เวลา 17.15 น.

CdsValues
11,795
1,778
9,885
132
106
26
478.5

548.5
66.5
444
38
4.97
382
56.5
261
64.5

CDS ประจําปการศึกษา 2554
CdsID
CdsName
111 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
112 เทียบเทา
- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
113 เทียบเทา
- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
114 เทียบเทา
115 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย

CdsValues
537
12
254
271
15

116 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา

-

117 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา
- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
118 เทียบเทา
119 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย
120 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา
121 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา
122 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา
595 (สกอ.) รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการของปที่ผานมา
123 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร
124 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา
125 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี
126 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
127 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท
128 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
129 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก
130 (สกอ.) จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่จัดบริการใหนักศึกษา
(สกอ.) จํานวน Notebook และ Mobile Device ตางๆ ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียน
131 การใช Wi-Fi กับสถาบัน

11
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4
27.11
8,497.49
1,198.51
7,298.98
2,566
2,907

CDS ประจําปการศึกษา 2554
CdsID

CdsName
(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบ
132 เครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)

CdsValues
3.83

(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนานักศึกษา อาทิ หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุด
133 เชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย (จากคะแนนเต็ม 5)

3.67

(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ อาทิ
งานทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการ
134 รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5)

3.64

135
136
137
138
139
140
142
143
84
85
86
87
88
681
89
682
683

(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ (จากคะแนนเต็ม 5)
(สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉลี่ยทุกหลักสูตร
- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา
- -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ1)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่
ประกอบอาชีพอิสระ)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ
(สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขาศึกษา
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร

ที มา: ระบบ CHE QA Online ณ วันที 22 ส.ค. 55 เวลา 17.15 น.

3.68
.3
2,107
1,841
1,427
64
76
6
19
-
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CdsID
90
669
670
671
93
94
95
96
97
98
99
100
101
691
692
602

CdsName
CdsValues
(สมศ.) เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย)
11,487.2
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2)
2,013
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
93
(สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
3.94
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
4.44
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
(REPORT) ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF
(REPORT) จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด
(สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท
เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
3.96

ที มา: ระบบ CHE QA Online ณ วันที 22 ส.ค. 55 เวลา 17.15 น.
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165
672
166
167
170
175
176
177
178
179
180

CdsName
(สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยที่เปนผลจากวิทยานิพนธ หรือบทความจากสาร
นิพนธ หรือบทความจากศิลปนิพนธ [ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ผาน
การกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย]
- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง
- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings)
- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ
- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
(สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่เผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท)
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรระดับสถาบันหรือ
จังหวัด
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ

91 (สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน)
(สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ ที่ตีพิมพเผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จ
181 การศึกษาระดับปริญญาเอก)
- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานขอมูล TCI
183 (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมนับซ้ํากับคานําหนักอื่นๆ)
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- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํากับที่นับในคาน้ําหนัก
184 อื่นๆ)

-

- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎ
อยูในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํากับที่นับในคา
185 น้ําหนักอื่นๆ)

-

186
588
589
590
591
592
593
92
684
685
686
146

- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานขอมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ
Scopus (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํากับที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ)
(สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่เผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก)
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรระดับสถาบันหรือ
จังหวัด
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ
(สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบ
ประเมิน)
(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการ
ใชชีวิตแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)
(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา
(จากคะแนนเต็ม 5)
(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ
และวิชาชีพแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)
(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค

ที มา: ระบบ CHE QA Online ณ วันที 22 ส.ค. 55 เวลา 17.15 น.
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147 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับความรูดานจรรยาบรรณการวิจัย
(สกอ.) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ
164 สิทธิบัตร
148 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน
149 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
150 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
151 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
152 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน
153 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
154 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
155 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
156 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)
157 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
158 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
159 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
160 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)
161 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
162 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
163 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
612 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ
613 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
614 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
615 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
616 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ
617 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
618 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
619 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานขอมูล TCI
193 (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํากับที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ)
ที มา: ระบบ CHE QA Online ณ วันที 22 ส.ค. 55 เวลา 17.15 น.

CdsValues
273

16,946,365
13,304,450
3,641,915
3,728,700
2,461,050
1,267,650
522.5
343
179.5
2
2
40
36
4
-

2
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626 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
627 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
628 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

CdsValues
2
-

194
629
630
631

(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํากับที่นับในคาน้ําหนัก
อื่นๆ)
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

2
2

195
632
633
634

(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู
ในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํากับที่นับในคา
น้ําหนักอื่นๆ)
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

-

200
647
648
649
202
653
654
655
203
656

(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานขอมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ
Scopus (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํากับที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ)
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงาน
ของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา)
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา)
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ที มา: ระบบ CHE QA Online ณ วันที 22 ส.ค. 55 เวลา 17.15 น.
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657 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
658 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
204 (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา)
659 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
660 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
661 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของ
205 อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา)
662 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
663 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
664 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ (ผลงานของ
206 อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา)
665 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
666 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
667 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
207 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน
208 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
209 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
210 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
211 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
- -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา
212 กําหนด (ผลงานจะตองเกินรอยละ ๕๐ ของชิ้นงาน)
- -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตาม
เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิ
213 ตรวจอานตามเกณฑขอตําแหนงทางวิชาการ (ผลงานจะตองเกินรอยละ ๕๐ ของชิ้นงาน)
214 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ
(สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนา เฉพาะการเรียน
215 การสอน
ที มา: ระบบ CHE QA Online ณ วันที 22 ส.ค. 55 เวลา 17.15 น.

CdsValues
17
26
19
7
11
6
35
4
3
-

28
33
31

CDS ประจําปการศึกษา 2554
CdsID
CdsName
216 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย
(สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนา ทั้งการเรียนการ
594 สอนและการวิจัย
(สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น ๑ - ๔ ไมต่ํากวา
693 ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
585 (สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) คะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงตั้ง (คะแนน
586 เต็ม ๕)
(สมศ.) ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่
694 สอดคลองกับอัตลักษณ (จากคะแนนเต็ม ๕)
579 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ
(สมศ.) คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ
580 (คะแนนเต็ม ๕)
581 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ
(สมศ.) คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ
582 (คะแนนเต็ม ๕)
583 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ
(สมศ.) คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ
584 (คะแนนเต็ม ๕)
688 (สมศ.) ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ
689 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ทั้งหมด
668 (สมศ.) คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเนน
690 และจุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม ๕)
222 (กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาตางประเทศทั้งหมด
223 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาเกาหลี
224 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาเขมร
225 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาจีนกลาง
226 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาญี่ปุน
227 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาทมิฬ
ที มา: ระบบ CHE QA Online ณ วันที 22 ส.ค. 55 เวลา 17.15 น.

CdsValues
12
7
-

3.67
1,456
1,698.8
438
11,113
-

CDS ประจําปการศึกษา 2554
CdsID
CdsName
229 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาพมา
230 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาฟลิปโน
231 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษามลายู
232 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษามาเลย
233 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาลาว
234 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาเวียดนาม
235 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาอังกฤษ
236 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาอินโดนีเซีย
237 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาตามกฎหมายที่ใชในกลุมประเทศอาเซียนอื่นๆ

238
239
240
241
242
243
245
246
247
248

(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดาน
ภาษาตางประเทศที่กําหนดทั้งหมด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา
เกาหลีที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา
เขมรที่กําหนด(ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาจีน
กลางที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดาน
ภาษาญี่ปุนที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา
ทมิฬที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา
พมาที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาฟลิป
โนที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา
มาเลยที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา
มลายูที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

ที มา: ระบบ CHE QA Online ณ วันที 22 ส.ค. 55 เวลา 17.15 น.
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11,113
-

7,880
-
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CdsID
249
250
251
252

253
608
609
610

CdsName
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาลาว
ที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา
เวียดนามที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา
อินโดนีเซียที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาตาม
กฎหมายที่ใชในกลุมประเทศอาเซียนอื่นๆ (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม)
(สกอ.) จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมประชาธิปไตย
(สกอ.) จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม
จริยธรรมและความเปนไทย
(สกอ.) จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยา
เสพติดทุกชนิด

ที มา: ระบบ CHE QA Online ณ วันที 22 ส.ค. 55 เวลา 17.15 น.

CdsValues
7,880
-

5
11
4
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