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ปการศึกษา 2555
(1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556)
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คํานํา
รายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุว รรณภู มิ ประจํา ป การศึ กษา 2555 ฉบับ นี้ จัดทําขึ้นเพื่อสรุป ผลการดําเนิน งานของมหาวิทยาลัย ซึ่งได
ดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ทั้งนี้เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจ
ประเมิ น ตนเอง ระดั บ สถาบั น ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาโดยมี จุ ด ประสงค สํ า คั ญ คื อ
การไดรับทราบจุดแข็ง จุดออน ของมหาวิทยาลัย และขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก เปนแนวทาง
ในการสงเสริ มสนับสนุนภารกิจหรือกิจกรรมตางๆ 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
มิถุนายน 2556

สารบัญ
หนา
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 อัตลักญ เอกลักษณ และวัฒนธรรมของสถาบัน
1.6 จุดเดนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1.7 การจัดการเรียนการสอน
1.8 งานวิจัยและงานสรางสรรค
1.9 บริการวิชาการแกสังคม
1.10 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1.11 การบริหารจัดการ
1.12 การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
1.13 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา
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

ก
1
3
8
10
14
18
21
24
35
39
41
42
44
47
87
49
49
53
95
109
125
139
145
175
181

สารบัญ (ตอ)
ผลการประเมินตามตัวบงชี้อัตลักษณและมาตราการสงเสริมของมหาวิทยาลัย
2.2 ผลการประเมินตามตัวบงชี้ของ สมศ.
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)
ภาคผนวก
ตารางรายงานขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
คําสั่ง

หนา
191
213
277
277
277
279
280
281
282
283
285
286
288
289
290
291
292

บทสรุปผูบริหาร

รายงานประจํ าปี ทีเป็ นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.สุ วรรณภูมิ ปี การศึกษา

บทสรุปผูบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนหนึ่งในเกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลไดรับ
การสถาปนาเปนมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 เมื่อวันที่ 18
มกราคม พ.ศ.2548 มีฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการ
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
“มหาวิทยาลัยชั้นนําดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อชุมชน สังคมและนานาชาติ”
พันธกิจ
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพ
2. วิจัยและสรางนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความตองการของสังคม
3. บริการวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
4. สืบสานศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
5. บริหารจัดการที่ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการสรางบัณฑิตนักปฏิบัติ
2. พัฒนาศักยภาพการวิจัย และสรางนวัตกรรม
3. สรางความเสมอภาคและการเรียนรูตลอดชีวิต
4. สืบสาน และสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

¡

เปาประสงค
1. บัณฑิตที่มีคุณภาพตรงความตองการของสังคม
2. ผลงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และนําไปใชในการพัฒนาทองถิ่น ชุมชน สังคม และพัฒนาตอ
ยอดในเชิงพาณิชย
3. เปนที่พึ่งของชุมชนและรวมพัฒนาชุมชน
4. เปนผูนําในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษสิ่งแวดลอม
5. การบริหารจัดการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถรองรับตอสภาวการณที่
กลยุทธหลัก
1. สรางและการกระจายโอกาสทางการศึกษา
2. พัฒนาระบบการรับนักศึกษาและการประชาสัมพันธเชิงรุก
3. สรางมาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิต
4. พัฒนาคณาจารยใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
5. สรางระบบการบริหารกิจการนักศึกษาที่ดีและสรางความสัมพันธที่ดีกับศิษยเกา
6. สรางและพัฒนานักวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ
7. พัฒนาระบบงานวิจัยใหครบวงจร อยางมีประสิทธิภาพ
8. มุงเปนศูนยกลางการใหบริการวิชาการ/วิชาชีพในกลุมภาคกลางตอนบน
9. มุงเปนศูนยกลางการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยภาคกลาง และการอนุรักษสิ่งแวดลอม
10. สรางระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ
11. สรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจที่มีคุณภาพ
12. สรางโครงสรางพื้นฐานที่ดี
13. สรางระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดี
14. สรางระบบบริหารจัดการงบประมาณ ทรัพยสิน และการหารายไดที่ยั่งยืน
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย

“บัณฑิตนักปฏิบัติที่เปน “คนดี มีความรู รักสูงาน”
เอกลักษณของมหาวิทยาลัย

“แหลงเรียนรูทางวิชาชีพและเทคโนโลยี”

ลักษณะบัณฑิตราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุว รรณภูมิ ไดกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคไว 5
ประการ ดังนี้

¢

1. ใฝรู หมายถึง รักในความรู มุงมั่นแสวงหาความรู เพื่อแกปญหาและพัฒนาตนเอง
2. มี ค วามคิ ด เชิ ง ระบบ หมายถึ ง การคิ ด พิ จ ารณาสิ่ ง ใดในลั ก ษณะที่ เ ป น 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 2555 มี
การจัดการเรียนการสอน แบงออกเปน 6 คณะ 1 วิทยาลัย ไดแก
1) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
2) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5) คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
6) คณะศิลปศาสตร
7) วิทยาลัยการจัดการ
ในป ก ารศึ ก ษา 2555 มหาวิ ท ยาลั ย ฯ เป ด สอน 6 คณะ 1 วิ ทยาลั ยการจั ดการ จํ านวนทั้ งสิ้ น 46
หลักสูตร คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 12 หลักสูตร ปริญญาตรี 32 หลักสูตร และปริญญาโท 2 หลักสูตร
และมีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 12,161 คน เปนนักศึกษาปริญญาโท จํานวน 178 คนนักศึกษาปริญญาตรีจํานวน
10,323 คน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง จํานวน 1.660 คน และมีบุคลากรทั้งสิ้น 1,064 คน จําแนก
ตามประเภทบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 566.5 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 497.5 คน โดยมีสัดสวน
บุคลากรสายวิชาการ: บุคลากรสายสนับสนุน = 53 : 47
จากการวิเคราะหผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของ 6 คณะวิชา 1 วิทยาลัยการจัดการ
และ 4 หนวยงานสนับสนุน พบวาในปการศึกษา 2555 ผลการดําเนินงานตามพันธกิจเมื่อประเมินดวยตัวบงชี้
และเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ใชประเมินสถาบันอุดมศึกษา กลุม ค
(2) สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางระดับปริญญาตรี พบวา มีผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ
คุณภาพ 9 องคประกอบ รวม 23 ตัวบงชี้ อยูในระดับ ดีมาก คาคะแนน 4.78 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา มหาวิทยาลัยมีผลการพัฒนางานที่สูงขึ้น
ตามลําดับ โดยในปการศึกษา 2550, 2551, และ 2552 มีผลการประเมินเทากับ 2.45, 2.53, และ 2.58

¤

คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเต็ม 3 คะแนน สวนในป 2553 และ 2554 มีผลการประเมินเทากับ 4.05
และ 4.07 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเต็ม 5 คะแนนตามลําดับ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5 ป (ปการศึกษา 2550 – 2554)
ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
โดยคณะกรรมการประเมิน

ปการศึกษา
2550

2551

2552

2553

2554

คณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม

1.78 พอใช

2.08 ดี

2.08 ดี

3.56 ดี

4.10 ดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1.98 พอใช

2.15 ดี

2.55 ดีมาก

4.55 ดีมาก

4.71 ดีมาก

1.80 พอใช

2.15 ดี

2.55 ดีมาก

4.02 ดี

3.48 พอใช

2.10

ดี

2.30 ดี

2.45 ดี

3.61 ดี

3.75 ดี

1.95 พอใช

2.30 ดี

2.55 ดีมาก

4.19 ดี

4.55 ดีมาก

1.78 พอใช

2.08 ดี

2.58 ดีมาก

3.79 ดี

4.32 ดี

-

-

-

3.51 ดี

4.37 ดี

1.85 พอใช

3.67 ดี

4.33 ดี

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร
คณะศิลปศาสตร
วิทยาลัยการจัดการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

-

-

สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สํานักงานอธิการบดี

-

-

2.15

ดี

4.00 ดี

4.73 ดีมาก

-

-

2.19

ดี

4.24 ดี

4.92 ดีมาก

-

-

2.26

ดี

4.20 ดี

4.25 ดี

2.45 ดี

2.53 ดีมาก

4.05 ดี

4.07 ดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ

§

2.58 ดีมาก

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2555
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา 2555 ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึง วันที่
31 พฤษภาคม 2556 ตามตัวบงชี้และเกณฑการประเมินของ สกอ. จํานวน 23 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ตามเกณฑการ
ประเมินของ สมศ. 19 ตัวบงชี้ (ยกเวนตัวบงชี้ที่ 4) ตัวบงชี้อัตลักษณมหาวิทยาลัย 3 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้
มาตรการสงเสริมสถานศึกษา 3 ดี จํานวน 2 ตัวบงชี้ รวมทั้งสิ้น 47 ตัวบงชี้ ผลการประเมินตนเองสรุปไดดังนี้
ผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน ของสกอ.
ผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้และเกณฑการประเมินของ สมศ.
ผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน ของสกอ.
และสมศ. รวมกัน (ไมรวม สมศ. 15, 16, 17 และ 18)
ผลการประเมินตนเองตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
ผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้มาตรการสงเสริม สถานศึกษา 3 ดี

อยูในระดับดีมาก
อยูในระดับพอใช
อยูในระดับดี

คะแนน 4.78
คะแนน 3.44
คะแนน 4.10

อยูในระดับดีมาก
อยูในระดับดีมาก

คะแนน 5.00
คะแนน 5.00

ก) สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑการประเมิน สกอ. จํานวน 23 ตัวบงชี้
ในปการศึกษา 2555 ผลการประเมินตนเอง สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบงชี้
และเกณฑการประเมินของ 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
4.53
5.00
4.54
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.78

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
คะแนน
ประเมินตนเอง
5.00

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

มุมมองดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย
มุมมองดานกระบวนการภายใน
มุมมองดานการเงิน
มุมมองดานบุคลากร การเรียนรูและนวัตกรรม
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกมุมมอง

©

ดีมาก

4.86
4.68
5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.78

ดีมาก

คะแนน
ประเมินตนเอง
5.00
4.90
4.31
4.31
4.78

มุมมองดานการบริหารจัดการ

ผลการประเมิน

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
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

ª

คะแนน
ประเมินตนเอง

ผลการประเมิน

5.00
4.25
5.00
5.00
4.71

ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5.00
4.54
5.00
5.00
4.86
4.78

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ข) สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑการประเมิน สกอ. และ สมศ. จํานวน 42 ตัวบงชี้
(คะแนนประเมินไมรวมตัวบงชี้ที่ 15, 16, 17 และ 18)
ในปการศึกษา 2555 ผลการประเมินตนเองสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามตัวบงชี้และ
เกณฑการประเมินของ สกอ. และ สมศ. รวมกัน สรุปไดดังนี้
ผลการประเมินตนเองตามรายองคประกอบ 9 ดาน
องคประกอบ
1. ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การผลิตบัณฑิต
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การบริการวิชาการแกสังคม
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การบริหารและการจัดการ
การเงินและงบประมาณ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
รวมผลการประเมิน

คะแนน
ประเมินตนเอง
5.00
4.26
5.00
2.27
3.75
4.67
4.80
5.00
5.00
4.10

«

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ตองปรับปรุง
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
คะแนน
ประเมินตนเอง
4.48

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

ผลการประเมิน
ดี

4.75
4.27
2.00

ดีมาก
ดี
ตองปรับปรุง

4.10

ดี

ผลการประเมินตนเองตามมุมมองการบริหารจัดการ
คะแนน
ประเมินตนเอง
4.41
4.77
4.31
2.40
4.10

มุมมองดานการบริหารจัดการ
มุมมองดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย
มุมมองดานกระบวนการภายใน
มุมมองดานการเงิน
มุมมองดานบุคลากร การเรียนรูและนวัตกรรม
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกมุมมอง

¬

ผลการประเมิน
ดี
ดีมาก
ดี
ตองปรับปรุง
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
3.87
5.00
4.85
4.50

ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี

4.70
2.27
3.75
4.67
3.78
4.10

ดีมาก
ตองปรับปรุง
ดี
ดีมาก
ดี
ดี

บทที่ 1
สวนนํา

รายงานประจํ าปี ทีเป็ นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.สุ วรรณภูมิ ปี การศึกษา

บทที่ 1 สวนนํา
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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" ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสถาบันการศึกษาแหงนี้ไดระบุวัตถุประสงคไวอยางชัดเจนวา เปน
สถาบั น อุ ด มศึ กษาด า นวิ ช าชี พจั ด การศึ กษาในระดั บ ปริญ ญาตรี และต่ํ ากว าปริ ญ ญาตรี ทํา การวิ จัย และ
ใหบริการวิชาการ จากการพัฒนาอยางไมหยุดยั้งของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาสงผลใหจากเดิมซึ่งมี
วิทยาเขตอยูทั่วประเทศ 28 วิทยาเขต ขยายเพิ่มเปน 35 วิทยาเขต ในระยะเวลาตอมาตามลําดับ ในชวงการ
พัฒนาที่ผานมามีเหตุการณสําคัญที่ตองบันทึกไวเปนประวัติศาสตรของสถาบันการศึกษาแหงนี้ กลาวคือใน
ปพุทธศักราช 2530 ซึ่งเปนปที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ และดวย
พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิไดของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงมีพระเมตตาตอวิทยาลัยฯ โดยการ
เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น มาพระราชทานปริ ญ ญาบั ต รแก บั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาด ว ยพระองค เ องทุ ก ครั้ ง
สภาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาในขณะนั้นจึงพิจารณาเห็นสมควรขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ขอพระราชทานชื่ อวิ ท ยาลั ย ฯ ตามแต จ ะทรงพระกรุณ าโปรดเกลา ฯ ด ว ยพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณล น เกล า ฯ
จุดกําเนิดของความเปน "ราชมงคล : นามพระราชทาน" จึงเกิดขึ้น ดวยมีหนังสือแจงจากสํานักราชเลขาธิการ
ที่ รล003/16942 ลงวั น ที่ 15 กั น ยายน 2531 แจ งว า ได นํ าความกราบบั งคมทู ล พระกรุ ณาทรงทราบ
ฝ า ละอองธุ ลี พ ระบาทแล ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ พระราชทานชื่ อ ว า "สถาบั น เทคโนโลยี
ราชมงคล" กับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเขียนชื่อวาสถาบันที่ไดรับพระราชทานนี้ เปนภาษาอังกฤษ
วา "Rajamangala Institute of Technology" ในเวลาตอมา
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จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา สูนามพระราชทาน "สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล" ซึ่งได
กําหนดให วันที่ 15 กันยายนของทุกป เปนวัน "ราชมงคล" และจากนั้นจนถึงป 2548 สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคลก็ไดรับ การสถาปนาเปน "มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล" รวม 9 แหง โดยพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคล พุทธศักราช 2548 ดว ยพระมหากรุณาธิคุณของพระองคทานที่ไดทรง
ลงประปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติดังกลาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิก็เปนหนึ่งในเกา
มหาวิทยาลัยนั้นชาวราชมงคลสุวรรณภูมิทุกคนตางรูสึกปติยินดีที่ไดมีโอกาสอาศัยพึ่งพระบรมโพธิสมภารดวย
ความเปนมงคลตลอดมาจึงขอเทิดนามพระราชทานนี้ไวเหนือกระหมอมดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเปน
ลนพนหาที่สุดมิได และจักธํารงรักษาไวซึ่งพระเกียรติยศบําเพ็ญประโยชนเพื่อเพิ่มพูนพระบารมี สนองงานตาง
พระเนตรพระกรรณด า นการอุ ดมศึ ก ษาสรา งประโยชน ใ หแ ก ป ระเทศชาติ แ ละประชาชนอย างเต็ ม กํา ลั ง
ความสามารถเพื่อถวายเปนพระราชสักการะแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระมหากษัตริยผูสถิตอยูใน
ดวงใจของชาวราชมงคลสุวรรณภูมิและชาวไทยทุกคน
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1.1 ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัย (ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ)
มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยี ร าชมงคลสุวรรณภูมิ เปน หนึ่งในเกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคล
ไดรับการสถาปนาเปนมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
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

ที่ตั้งของมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 1,283 ไร โดยมีที่ตั้งสําหรับจัด
การศึกษา ใน 3 จังหวัด 4 ศูนย ดังนี้
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(ศูนยหันตรา)
เลขที่ 60 หมู 3 ถ.สายเอเชีย (กรุงเทพฯ – นครสวรรค ) ต.หันตรา อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท : 035-709103
โทรสาร : 035-709105
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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.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ยานยาว อ.สามชุก จ.
สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท : 0 3554 4301 – 3
โทรสาร : 0 3554 4299 – 300

ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัย
จากจุดเริ่มตนของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ในป พ.ศ. 2518 ที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตจน
สร า งความเชื่ อถื อต อเนื่ องมาเป น สถาบั น เทคโนโลยีร าชมงคล ในป พ.ศ. 2531 และในป พ.ศ. 2548 ได
ปรับเปลี่ยนบทบาทและภารกิจเปน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตามประกาศในกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
18 มกราคม พ.ศ.2548
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปน 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งได
รวมกลุม วิทยาเขตในกลุมภาคกลาง 3 จังหวัด 4 วิทยาเขต ไดแก วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาหันตรา วิทยา
เขตพระนครศรีอยุธยาวาสุกรี วิทยาเขตนนทบุรี และวิทยาเขตสุพรรณบุรี มีฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยใหเปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพ
และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เนนการปฏิบัติ ทําการสอน ทํา
การวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม ทํานุบํารุงศิลปะและ
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วัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยใหผูสําเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาตอดานวิชาชีพเฉพาะทาง
ระดับปริญญาเปนหลัก
วันที่14 พฤศจิกายน 2549 มีการจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประกอบดวย 10 หนวยงาน คือ สํานักงานอธิการบดี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะ
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วันที่ 3 ตุลาคม 2550 มีการแบงสวนราชการในสํานักงานอธิการบดี ออกเปน 7 หนวยงาน คือ
กองกลาง กองคลัง กองนโยบายและแผน กองบริหารงานบุคคล กองพัฒนานักศึกษา กองบริหารทรัพยากร
นนทบุรี และกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
วันที่ 24 กันยายน 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยวาสุกรี ไดมีการ
กอตั้งวิทยาลัยการจัดการ โดยใหเปนหนวยงานภายในมีฐานะเทียบเทาคณะ มีคณะกรรมการอํานวยการ เปน
ผูบริหารงาน และรายงานตรงตอสภามหาวิทยาลัย ในวิทยาลัยมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและบริหารงานให
เป น ไปตามนโยบายของคณะกรรมการอํ า นวยการและมหาวิ ท ยาลัย เพื่ อ จัด การเรี ย นการสอนในระดั บ
บัณฑิตศึกษา
วันที่ 26 พฤษภาคม 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิไดรับพระราชทาน
นามอาคารเรี ย นรวมและปฏิ บั ติก ารวิ ทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี เพื่ อใช ในการจัด การเรีย นการสอนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งไดนําความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี ทราบฝาละอองพระบาท และพระราชทานชื่ออาคารดังกลาววา “ศรีพิทยาคาร” หมายถึง
อาคารแหงความรูอันเปนสิริมงคล

ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย
ตราประจํามหาวิทยาลัยนั้น เปน รูป ดวงตราวงกลมภายในมีพระราช
ลัญจกรประจําพระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชลอมรอบ
ดวยดอกบัว 8 กลีบ ซึ่งสื่อความหมายถึง ทางแหงความสําเร็จมรรค 8 และความ
สดชื่น เบิกบานอันกอใหเกิดปญญา ดานบนดวงตรานั้นมีพระมหาพิชัยมงกุฎที่มี
ตัวเลข 9 ซึ่งหมายถึง รัชกาลที่ 9 ครอบอยูดานลางดวงตรานั้นเขียนชื่อสถาบัน
ทั้งนี้ตราของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหงลวนไดรับพระราชทาน
พระบรมราชานุญ าตจากพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว ใหอัญ เชิญ มาเปน ตรา
สัญลักษณป ระจํามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และอีก 8 แหง
บรรดาคณาจารย ขาราชการ นักศึกษา บัณฑิต ศิษยเการาชมงคลทุกรุนตางสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพน
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ตนไมและสีประจํามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลือก ตนลีลาวดีสุวรรณภูมิเปนตนไมประจํามหาวิทยาลัย
ซึ่งมีความทนทานตอทุกฤดูกาลยิ่งมีอายุยืนยาวยิ่งมีคุณคา ลีลาวดีสุวรรณภูมิ มีดอกสีเหลืองทองกลิ่นหอมจรุง
ใจ จึงหมายความวา ชาวสุวรรณภูมิทุกคน จะมีความอดทนมีความดีงาม มีคุณคา ประดุจตนลีลาวดีสุวรรณภูมิ
นั่นเอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนด “สีทอง” เปนสีประจํามหาวิทยาลัยตามความหมาย
ของสุวรรณภูมิ ซึ่งหมายถึงแผนดินทอง หรือดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณมั่งคั่งเจริญรุงเรืองมีคาประดุจทองคํา

แผนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลสุวรรณภูมิ

หนา | 6
รายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ปการศึกษา 2555

บทที่ 1 สวนนํา

หนา | 7
รายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ปการศึกษา 2555

บทที่ 1 สวนนํา

1.2 ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค
ปณิธานการผลิตบัณฑิต
บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิคือ “คนดี มีความรูรักสูงาน”
วิสัยทัศน
“มหาวิทยาลัยชั้นนําดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อชุมชน สังคมและนานาชาติ”
พันธกิจ
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพ
2. วิจัยและสรางนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความตองการของสังคม
3. บริการวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
4. สืบสานศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
5. บริหารจัดการที่ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการสรางบัณฑิตนักปฏิบัติ
2. พัฒนาศักยภาพการวิจัย และสรางนวัตกรรม
3. สรางความเสมอภาคและการเรียนรูตลอดชีวิต
4. สืบสาน และสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เปาประสงค
1. บัณฑิตที่มีคุณภาพตรงความตองการของสังคม
2. ผลงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และนําไปใชในการพัฒนาทองถิ่น ชุมชน สังคม และพัฒนาตอ
ยอดในเชิงพาณิชย
3. เปนที่พึ่งของชุมชนและรวมพัฒนาชุมชน
4. เปนผูนําในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษสิ่งแวดลอม
5. การบริหารจัดการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถรองรับตอสภาวการณที่
กลยุทธหลัก
1. สรางและการกระจายโอกาสทางการศึกษา
2. พัฒนาระบบการรับนักศึกษาและการประชาสัมพันธเชิงรุก
3. สรางมาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิต
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4. พัฒนาคณาจารยใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
5. สรางระบบการบริหารกิจการนักศึกษาที่ดีและสรางความสัมพันธที่ดีกับศิษยเกา
6. สรางและพัฒนานักวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ
7. พัฒนาระบบงานวิจัยใหครบวงจร อยางมีประสิทธิภาพ
8. มุงเปนศูนยกลางการใหบริการวิชาการ/วิชาชีพในกลุมภาคกลางตอนบน
9. มุงเปนศูนยกลางการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยภาคกลาง และการอนุรักษสิ่งแวดลอม
10. สรางระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ
11. สรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจที่มีคุณภาพ
12. สรางโครงสรางพื้นฐานที่ดี
13. สรางระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดี
14. สรางระบบบริหารจัดการงบประมาณ ทรัพยสิน และการหารายไดที่ยั่งยืน
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1.3 โครงสรางองคกร และโครงสรางบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ภายใตการกํากับ
ดูแลของสํานัก งานคณะกรรมการอุดมศึก ษา สัง กัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดระบบการใชทรัพยากร
รวมกันในพื้นที่จัดการศึกษาทั้ง 4 ศูนย โดยมีหนวยงานกลาง ทําหนาที่สนับสนุนภารกิจ ดานตางๆ ของ
สถาบันและมีสํานักงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงตอสภามหาวิทยาลัย ณ ปจจุบันมหาวิทยาลัย จึงมีการบริการ
จัดการตามโครงสรางการแบงสวนราชการดังนี้

โครงสรางการแบงสวนราชการ
สภา
มหาวิ ทยาลั ย
มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
สํานักงานตรวจสอบภายใน

สํานักงานอธิ การบดี

คณะกรรมการควบคุมภายใน

คณะ

สถาบั น

กองกลาง

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กองคลั ง

เทคโนโลยีการเกษตร

กองนโยบายและแผน

กองพั ฒนานักศึกษา

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

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

วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

บริหารธุรกิ จและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กองบริหารทรั พยากร
นนทบุรี

วิจัยและพั ฒนา

และอุตสาหกรรมเกษตร

กองบริหารงานบุคคล

สํานัก

วิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิ ลปศาสตร์
วิทยาลั ยการจัดการ

หมายเหตุ :ส่วนราชการทีจั ดตั งโดย พ.ร.บ./ กฎกระทรวง /
ประกาศกระทรวง
ส่วนราชการทีจั ดตั งเป็ นการภายใน
โดยสภามหาวิ ทยาลั ย
หมายเหตุ :
มหาวิ ทยาลัยประกาศจั ดตั งวิ ทยาลั ยการจัดการ โดยมีผลบั งคับใช้
ตั งแต่วัว นั ที กั นยายน
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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

รองผู ้อํานวยการสถาบั น

รองคณบดี

ผู ้อํานวยการสํานัก

รองผู ้อํานวยการสํานัก

หั วหน้ าสํานักงานคณบดี
หั วหน้ าสาขาวิ ชา

หนา | 11
รายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ปการศึกษา 2555

บทที่ 1 สวนนํา

1) สภามหาวิทยาลัย มีอํานาจและหนาที่ในการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการวางนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาการวิจัย การใหบริการวิชาการแกสังคมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กํากับ
มาตรฐานการศึ กษา และการประกั นคุ ณภาพการศึกษาการออกระเบีย บขอบังคับเกี่ยวกับ การบริห ารงาน
บุคคล การเงินและทรัพยสินการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการอนุมัติปริญญา การแตงตั้งถอดถอนผูบริหาร
ของมหาวิทยาลัยและการอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย องคประกอบของสภา
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) สภาวิชาการ มีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลดานวิชาการ ไดแก หลักสูตร การเรียนการสอน
การวิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษาเสนอความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการรวม และการยกเลิก
สาขาวิชารวมถึงการสงเสริมการวิจัย และการบริการวิชาการที่สอดคลองกับภารกิจของมหาวิทยาลัย และความ
ตองการของชุมชน องคประกอบของสภาวิชาการไดแก
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
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และขาราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และนําเสนอความคิดเห็นตอสภามหาวิทยาลัยทั้งนี้ตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย องคประกอบของสภาคณาจารยและขาราชการประกอบดวย
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
จํานวน
1
คน
กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
จํานวน
15
คน
(ไดจากการเลือกตั้ง)

รวมทั้งสิ้น
จํานวน
16
คน
4) การบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย มีอธิการบดี เปนผูบังคับบัญชาสูงสุด และมีรองอธิการบดี
ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยคําแนะนําของอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ตามที่ไดรับมอบอํานาจ
จากอธิการบดี และมีผูชวยอธิการบดีแตงตั้งโดยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ตามที่ไดรับมอบ
อํานาจจากอธิการบดี
5) การบริหารจัดการในหนวยงานระดับคณะ
5.1) คณะที่มีภารกิจจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมีสวนราชการหลักในการจัดการศึกษาและ
ดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวม 6 คณะ (รายละเอียดในแผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ)
แตละคณะมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชา และมีรองคณบดีจํานวน 3 ตําแหนงไดแกรองคณบดีฝายวิชาการและ
วิจัยรองคณบดีฝายบริหารและแผน และรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ในการบริหารงานดานวิชาการของคณะ จะมีคณะกรรมการประจําคณะและมีหัวหนาสาขาวิชาประจํา
คณะชวยบริหารงานดานวิชาการในสวนของแตละสาขาวิชา ในกรณีที่คณะมีการเปดสอนสาขาวิชาตางๆ
นอกพื้ น ที่ตั้ งของคณะ เชน ในศู นย ตา งๆคณะสามารถกําหนดใหมีหัว หนาสาขาวิช าประจําศูน ยและ อาจมี
ผูประสานงานคณะประจําศูนย ในกรณีที่มีหัวหนาสาขาวิชาประจําศูนยมากกวา 1 สาขาวิชา เพื่อใหคณะ
สามารถสั่งการและประสานงานกับแตละศูนยไดคลองตัวมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยจัดตั้ง วิทยาลัยการจัดการ เมื่อ วันที่ 24 กันยายน 2552 โดยใหเปนสวนงาน
ภายในมหาวิทยาลัย มีสถานะเทียบเทาคณะ เพื่อจัดการเรียนการสอนเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา
5.2) หนวยงานสายสนับสนุนระดับคณะ มหาวิทยาลัยมีสวนราชการที่สนับสนุนและสงเสริมการ
ทํางานของมหาวิทยาลัย ดานจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิช าการและการทํานุบํารุงศิ ล ปวัฒ นธรรม
จํานวน 4 หนวยงานไดแก 1) สถาบันวิจัยและพัฒนา 2) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 3) สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและ 4) สํานักงานอธิการบดี
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1.4 รายชื่อผูบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภาชุดปจจุบัน
รายชื่อผูบริหาร

ผศ.จริยาหาสิตพานิชกุล
อธิการบดี

รศ.ดร.มัณฑนีย เศรษฐภักดี ผศ.ดร.ศิริกุล คลองคํานวณการ นางสาวสุรยี รัตน โงววัฒนา
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี

รศ.สหายพล มีชูนึก
รองอธิการบดี

ผศ.จาตุรนต ธนะสมบูรณ
รองอธิการบดี

ผศ.ยุทธนา หริรักษาพิทักษ
รองอธิการบดี

ผศ.อราม คุมกลาง
รองอธิการบดี

นายพงศวิทย วุฒิวิริยะ
ผูชวยอธิการบดี

ผศ.กิตติ บุญเลิศนิรันดร
ผูชวยอธิการบดี

ผศ.ดวงฤดี ศุภติมัสโร
ผูชวยอธิการบดี

ผศ.สุวิทย วงษยืน
ผูชวยอธิการบดี

ดร.ศศิธร ศูนยกลาง
ผูชวยอธิการบดี

นายอนุรักษ เมฆพะโยม
ผูชวยอธิการบดี
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รายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
1.

ศ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ
เครืองาม
นายกสภามหาวิทยาลัย
(ไดรับการโปรดเกลาฯ แตงตั้งวันที่ 9 ธันวาคม 2554และหมดวาระวันที่ 14 ตุลาคม 2555)

2.

นายมีชัย

ฤชุพันธุ

นายกสภามหาวิทยาลัย

(ไดรับการโปรดเกลาฯ แตงตั้งวันที่ 20 กุมภาพันธ 2556)
3.
4.

ศ.ดร.ปรัชญา
ดร.กิจจา

เวสารัชช
ใจเย็น

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

5.

นายพยุง

ศักดาสาวิตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

(ไดรับการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง วันที่ 24 พฤษภาคม 2555)
6.
7.

ดร.ธิตริ ัตน
นางประดิษฐา

วิศาลเวทย
จงวัฒนา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

8.

รศ.ดร.พินิติ

รตะนานุกลู

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

9.

ดร.พิชัย

สนแจง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

10.
13.

นายมงคล
นางสาววลัยรัตน

มวงเขียว
ศรีอรุณ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

14.

นายวัลลภ

มานะธัญญา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

15.

รศ.ดร.วิบูลย

ชื่นแขก

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

16.
17.

รศ.ดร.วิไลศักดิ์
นายสูบุญ

กิ่งคํา
วุฒิวงศ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

18.

นายโอภาส

เขียววิชัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

19.

ผศ.จริยา

หาสิตพานิชกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง

20.

ผศ.ดร.นนทโชติ
อุดมศรี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
(ครบวาระการเปนประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2556)

21.

ผศ.นิมติ ร

ขจรไชยกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง

(ไดรับเลือกเปนประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 )
22.
23.

รศ.ดร.มัณฑนีย
ผศ.อราม

เศรษฐภักดี
คุมกลาง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบ ริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบ ริหาร

(ครบวาระเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2556)
24.

รศ.สหายพล

มีชูนึก

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบ ริหาร

25.

(ไดรับเลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556)
นางสาวสุรยี รัตน
โงววัฒนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบ ริหาร
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(ครบวาระเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดาํ รงตําแหนงบริหาร เมือ่ วันที่ 10 มีนาคม 2556 และไดรบั
เลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร เมือ่ วันที่ 29 มีนาคม 2556)
26.

ผศ.เพิ่มศักดิ์

อยูเปนสุข

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบ ริหาร

(ครบวาระเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2556)
27.
28.

29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

ผศ.ฐิติมา
จิโนวัฒน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบ ริหาร
(ไดรับเลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556)
ผศ.ไพศาล
บุรินทรวัฒนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบ ริหาร
(ครบวาระเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารง
ตําแหนงบริหาร เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2556)
ดร.อเนก
เจริญภักดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบ ริหาร
(ไดรับเลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556)
ผศ.ภณรัตน
คชสิทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบ ริหาร
(ครบวาระการดํารงตําแหนง ผอ.สวท. เมื่อวันที่ 31 ต.ค.54)
นายสุวุฒิ
ตุมทอง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบ ริหาร
(ครบวาระเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดาํ รงตําแหนงบริหาร เมือ่ วันที่ 10 มีนาคม 2556 และไดรบั เลือกเปน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูด าํ รงตําแหนงบริหาร เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556)
นายกฤตยตนัย
ธารารัตนสุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและ
ขาราชการ
นางสาวเกษสิริ
ศักดานเรศว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและ
ขาราชการ
นายเฉลิม
ขุนเอียด
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและ
ขาราชการ
นายพัฒนพงศ
วรรณวิไล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและ
ขาราชการ
ผศ.ภรภัทร
ตันวีนุกูล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและ
ขาราชการ
นายสมชาย
กลางวงษ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและ
ขาราชการ
ผศ.ดร.ศิริกลุ
คลองคํานวณการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
วาที่ ร.ต.วิญู
มั่นธรรม
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
(เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2555)
ผศ.ชาญณรงค
ศรีทรงเมือง
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
(ไดรับการแตงตั้งเปนผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
ดร.บุญสมหญิง
พลเมืองดี
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
(ไดรับการแตงตั้งเปนผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554)
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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

รายชื่อผูบริหารหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1. ผศ.เพิ่มศักดิ์
อยูเปนสุข
คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
2. ผศ.ฐิติมา
จิโนวัฒน
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3. ผศ.ไพศาล
บุรินทรวัฒนา
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ดร.เอนก
เจริญภักดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. รศ.นภัทร
วัจนเทพินทร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
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6. นางนิรมล
7. ผศ.ไพศาล
8. นายสุวุฒิ
9. นางสมใจ
10. นายดิเรก
11. ผศ.ชาญณรงค
12. นางชลอ
13. นายพัฒนพงศ
14. น.ส.พัชราภรณ
15. นายอนนท
16. นายจิระวัฒน
17. ผศ.อภิชาติ
19. ผศ.สุรพล
20. นางสาวมาลี
21. นายดําเนิน
22. ผศ.กฤษฎี

จันทรแยม
บุรินทรวัฒนา
ตุมทอง
บุญสรรค
ฉิมชนะ
ศรีทรงเมือง
หนูอินทร
วรรณวิไล
จันทรฉาย
บูชาพันธ
ใจออนนอม
พรหมโชติ
สังฆโสภณ
ทวนทอง
ไชยแสน
สุขฉายี

คณบดีคณะศิลปศาสตร
รักษาการคณบดีวิทยาลัยการจัดการ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูอํานวยการกองกลาง
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
ผูอํานวยการสํานักสหกิจศึกษา
ผูอํานวยการสํานักคุณภาพการศึกษา

1.5 อัตลักษณ เอกลักษณ และวัฒนธรรมของสถาบัน
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย
“บัณฑิตนักปฏิบัติที่เปน “คนดี มีความรู รักสูงาน”
“บัณฑิตนักปฏิบัติ” ในความหมายของราชมงคลที่ยึดเปนแนวคิดนั้น ไดนอมรับมาจากพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตของราชมงคล เมื่อป พ.ศ.2525 ซึ่งมี
ใจความตอนหนึ่งวา
“…บัณฑิตทุกๆ สาขา ทุกๆ คน มีหนาที่ที่สําคัญที่จะตองเปนกําลังทําประโยชนสรางสรรค ความเจริญ
มั่นคงใหแกประเทศชาติ การที่จะใหประโยชนหรือการสรางสรรคใหเกิดขึ้นไดนั้น จะตองลงมือทํามันอยางจริงจัง…”
“การลงมือ” ที่จริงมีความหมายกวางขวาง คือ หมายถึง การปฏิบัติดวยวิธีตางๆ ทุกอยางแตเพราะที่
เห็นชัดเรามักปฏิบัติดวยมือจึงพูดเปนสํานวนวา “ลงมือ” การลงมือหรือการปฏิบัตินั้นขึ้นอยูกับการที่สมองหรือ
ใจสั่ง คือใจมันสั่งเมื่อไร อยางไร ก็ทําเมื่อนั้น อยางนั้น ฉะนั้นถาใจไมสู คือ ออนแอ ลังเล เกียจครานหรือ ไมสุจริต
ไมเที่ยงตรง ก็จะไมลงมือทํา หรือทําใหมันคั่งคาง ทําใหชั่ว ใหเสียหาย เปนการเบียดเบียนตน เบียดเบียนผูอื่น ซึ่งไม
เปนประโยชน

ไมเปนการสรางสรรค

หากแตเปนบอนทําลายใหเกิดความเสียหายและเกิดโทษสุจริต

นักปฏิบั ติงานจึงตองรูจักฝกปฏิบัติใจตนเองเปน สําคัญ และเปนเบื้องตน กอนอื่น ตองหัดทําใจใหห นักแนน
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กลาแข็ง และเปนระเบียบ ไมยอทอตออุปสรรค ไมมักงายเห็นแกความสะดวกสบาย และที่สําคัญที่สุด จะตองให
เที่ยงตรง เปนกลาง และสุจริตอยูเสมอ ไมหวั่นไหวตออารมณเครื่องหลอกลอใดๆ จึงจะชวยใหเปนนักปฏิบัติที่ดี ที่
สามารถสรางประโยชนไดอยางแทจริง…”
นักปฏิบัติ มีคุณลักษณะ คือ การเปนนักปฏิบัติที่ดี ประกอบดวย
คนดี

การปฏิบัติที่จะตองไดรับการฝกฝนทั้งใจและกาย และทั้งจะตองเปนนักปฏิบัติงาน ที่
มีหลักวิชาดีดวย
มีการปรับปรุงตัวเองใหมีการพัฒนากาวหนาอยูตลอดเวลา ใฝใจศึกษาทั้งทางลึกและ
ทางกวาง
ใชวิชาชีพความสามารถความบริสุทธิ์ใจความฉลาดรอบคอบ สามารถสรางสรรคประโยชน
สวนตน และประโยชนสวนรวมไดสัมฤทธิ์ผล

มีคุณลักษณะ คือ เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม อันประกอบดวย
-

มีความซื่อสัตย กตัญู
มีเมตตา รูจักการเสียสละ
มีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตน
รักชาติ รักองคกร
ดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

มีความรู มีคุณลักษณะ คือ
-

เปนผูมีคุณภาพทางวิชาการและวิชาชีพ
มีความรอบรู ทันสมัย สามารถนําความรูไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
สามารถคิดวิเคราะห และแกปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางเปนระบบ
มีวิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกกระทําแตในสิ่งที่ดี

รักสูงาน มีคุณลักษณะ คือ
-

มีความรับผิดชอบ มีวินัย
มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร
รูจักการใชชีวิตที่พอเพียง พอประมาณ
รักการทํางานและปรับปรุงงานอยางตอเนื่องจนเปนวิถีชีวิตในการทํางาน

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย
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“แหลงเรียนรูทางวิชาชีพและเทคโนโลยี”
จากจุดเริ่มตนของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ใน พ.ศ. 2518 ที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตจน
สร า งความเชื่ อ ถื อ ต อ เนื่ อ งมาเป น สถาบั น เทคโนโลยี ร าชมงคล ใน พ.ศ. 2531 และในป พ.ศ. 2548 ได
ปรับเปลี่ยนบทบาทและภารกิจเปน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตามประกาศในกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
18 มกราคม พ.ศ.2548
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปน 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งได
รวมกลุม วิทยาเขตในกลุมภาคกลาง 3 จังหวัด 4 วิทยาเขต ไดแก วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาหันตรา
วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาวาสุกรี วิทยาเขตนนทบุรี และวิทยาเขตสุพรรณบุรี มีฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยใหเปนสถาบันอุดมศึกษาดาน
วิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เนนการปฏิบัติ ทําการ
สอน ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม ทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยใหผูสําเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาตอดานวิชาชีพ
เฉพาะทางระดับปริญญาเปนหลัก
มหาวิทยาลัยมีเปาหมายที่ชัดเจนในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู ความสามารถ และทักษะที่ได
มาตรฐาน และสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตใหเปนคนดี มีความรู รักสูงาน โดยเฉพาะการมุง
พัฒนาศักยภาพอยางเต็มที่ในดาน Soft Skills เพื่อเปนการเสริมสรางจุดแข็งใหแกบัณฑิต ใหเปนนักปฏิบัติที่มี
ความรู ทักษะ ประสบการณเพียงพอที่จะทํางานไดทันทีเมื่อสําเร็จการศึกษา

สมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency)
1. ใฝรู (Self learning)

2. มีความคิดเชิงระบบ (System thinking)
3. สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective communication)
4. เปนมืออาชีพ (Professional)
5. จิตสาธารณะ (Public mind)

จุดเนนความเปนเลิศ
1) อาหาร
2) พลังงาน
3) เครื่องมือและแมพิมพ

ลักษณะบัณฑิตราชมงคลสุวรรณภูมิ
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มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุว รรณภูมิ ไดกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคไว 5
ประการ ดังนี้
1. ใฝรู หมายถึง รักในความรู มุงมั่นแสวงหาความรู เพื่อแกปญหาและพัฒนาตนเอง
2. มี ค วามคิ ด เชิ ง ระบบ หมายถึ ง การคิ ด พิ จ ารณาสิ่ ง ใดในลั ก ษณะที่ เ ป น 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

1.6 จุดเดนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ดานการจัดการศึกษา
1. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตอยางเต็มที่ในดาน Soft Skills รวมถึงการคิด
อยางเปนระบบ ความสามารถที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเอง มีทัศนคติและความประพฤติที่สนับสนุนแนว
ทางการดําเนินชีวิตที่ดี เปนพลเมืองดีของประเทศ โดยถือเปนจุดแข็งเพื่อการแขงขันกับผลผลิตบัณฑิตจาก
มหาวิทยาลัยชั้นนําและมีชื่อเสียง
2. ยังคงเนนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู ความสามารถ และทักษะที่ไดมาตรฐานเทียบเคียง
ไดกับมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศ และไดรับการยอมรับจากผูใชบัณฑิต ทั้งภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและ
หนวยงานราชการ
3. ขยายเพิ่มการรับนักศึกษาในสาขาวิชาที่เขมแข็ง มีความพรอมและมีความตองการจากผูใช บัณฑิต
รวมทั้งมีแผนพัฒนาระยะยาว สําหรับคณะ / สาขาวิชาที่จําเปน เพื่อเตรียมการเติบโตอยางตอเนื่องในอนาคต
4. พัฒ นาหลั กสู ตรใหม ล ว งหน า ทั้ งระดับ ปริญ ญาตรีและบัณฑิตศึกษา และปรับ ปรุงหลักสูตรให
ทันสมัย เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเปดหลักสูตรใหม / สาขาใหม และกาวทันสังคมและเทคโนโลยี
5. พั ฒนาระบบการจั ดการเรี ยนการสอนที่ดี สงเสริมการใชเทคโนโลยี สารสนเทศ การจัดตั้งศูนย
ภาษาตางประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรูดานภาษา สงเสริมการเรียนรูจากประสบการณจริง และการ
เรียนการสอนที่เนนการวิจัยเปนฐาน (Research-based Approach) รวมถึงระบบการเทียบโอนความรูจาก
ประสบการณ (Recognition of Prior Learning : RPL)
6. เตรี ยมการเพื่ ออนาคต โดยการใหทุนการศึกษาผูเรี ยนดี ความประพฤติ ดีและมี ใจรักที่ จะเป น
อาจารย เพื่อสรางบุคลากรที่เปนคนดี มีความสามารถใหแกมหาวิทยาลัย และเพื่อมั่นใจวามหาวิทยาลัยจะมี
คนดี คนเกง ทํางานใหกับมหาวิทยาลัยในอนาคต
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7. สานตอระบบการคัดเลือกผูเรียนที่มีศักยภาพเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยให โอกาสและสนับสนุน
คนดี คนเกง คนที่มีความสามารถพิเศษ นอกเหนือจากการรับนักศึกษาตามปกติ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษา
แกเยาวชน ซึ่งมีภูมิลําเนาในจังหวัดที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
ดานการวิจัย
1. ส งเสริ มระบบการวิ จั ยอย างเข มข น เพื่อความคุ มค าของงบประมาณและทรัพยากรต างๆ ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อใหไดงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถนําไปใชหรือพัฒนาตอในเชิงวิชาการ หรือเชิงพาณิชย
2. ให โ อกาสและความสํ า คั ญ กั บ งานวิ จั ย ที่ ส อดคล อ งกั บ จุ ดเน น ความเป น เลิ ศของมหาวิ ทยาลั ย
การวิจัยตอยอดและหรือเชิงลึก การวิจัยเปนทีมและการวิจัยเชิงสหวิทยาการ รวมทั้งสรางแรงจูงใจใหนักวิจัย
โดยการกําหนดประเภท / สาขา และระดับงานวิจัย ใหเหมาะสมกับงบประมาณ
3. แสวงหาความร ว มมื อ กั บ ภาคอุ ต สาหกรรมในจั ง หวั ด ที่ ตั้ ง และเขตให บ ริ ก ารการศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยใหมากขึ้น เพื่อรวมกันพัฒนางานวิจัยไปสูเชิงพาณิชย
4. เพิ่ ม แหล ง ทุ น การวิ จั ย ด ว ยการเข า ถึ ง องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จั ง หวั ด ภาคเอกชน
สถานประกอบการ ตลอดจนองคกรดานการวิจัยอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ
5. จัดตั้งศูนยความเปนเลิศเฉพาะทางในสาขาวิชาที่มีศักยภาพ เพื่อศึกษาคนควาวิจัย และถายทอด
เทคโนโลยีสูชุมชนและสังคม
6. พัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย และฐานขอมูลการสืบคนงานวิจัย / งานวิชาการ ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ เพื่อรองรับการเผยแพรผลงานวิจัยและการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ดานการบริการทางวิชาการและผสานประโยชนกับประชาคมภาครัฐ เอกชน และชุมชน
1. มหาวิทยาลัยเปนสถาบันการศึกษาที่มีพื้นที่ตั้งอยูใน 3 จังหวัด ในเขตภาคกลางตอนบน จึงควรมี
บทบาทดานการบริการวิชาการที่ตอบสนองความเปนไปและความตองการของชุมชน ตองรับรูปญหาทุกข – สุข
ของชุมชน ชวยแกปญหาของชุมชน รวมทั้งมีสวนรวมกับจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนา
และการนําชุมชนไปสูสังคมอุดมปญญา (Knowledge-based Society)
2. พัฒนาและหรือบูรณาการองคความรูดานวิชาการ ความรูและทักษะอาชีพของชุมชนและหรือภูมิ
ปญญาทองถิ่น เพื่อประโยชนดานการพัฒนาทักษะอาชีพหรือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคม / ชุมชน รวมถึง
การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสินคา / บริการ ตลอดจนการเพิ่มพูนทักษะของพนักงานในสถานประกอบการทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ทั้งในรูปแบบการใหบริการโดยไมคิดมูลคา และการคิดคาใชจายที่เหมาะสม
3. สงเสริมใหมีการเทียบโอนความรูจากประสบการณอาชีพและการทํางาน เพื่อการศึกษาตอหรือเพื่อ
ยกระดับชั้นทักษะวิชาชีพ หรือเพื่อปรับคุณวุฒิ
4. รวมมือกับหนวยงานทั้งภายในและตางประเทศ เพื่อระดมทรัพยากร (ผูเชี่ยวชาญ และเครื่องมือ
อุปกรณ) ในการเปนแหลงใหบริการวิชาการที่ไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับของสังคม
ดานการทํานุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
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1. มุงสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สรางจิตสํานึก ความภาคภูมิใจ การธํารงรักษาซึ่งประเพณี ศิลปะ
วัฒนธรรม ภาษา และเอกลักษณของชาติและทองถิ่นเพื่อใหนักศึกษาเรียนรูและปฏิบัติอยางสม่ําเสมอจนเกิดการ
ซึมซับ
2. สนับสนุ น ให นักศึกษา อาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดําเนินกิจกรรม ดานศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมอยางเปนรูปธรรมเพื่อสามารถนําขนบธรรมเนียม และประเพณีที่ดีงามไปปฏิบัติไดในชีวิตจริง
ดานการพัฒนานักศึกษา
1. มุงสงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคในดาน Soft Skills รวมถึงการคิดอยาง
เปนระบบ ความสามารถที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเอง และการเปนพลเมืองดี (มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ
ใฝดี ซื่อสัตย อดทน เสียสละ เคารพกฎหมาย และสิทธิของผูอื่น เปนตน)
2. สรางความเขมแข็งในการดําเนินงานดานกิจการนักศึกษา ทั้งในระดับองคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา
ชมรมนักศึกษา และหนวยงานที่รับผิดชอบงานดานกิจการนักศึกษา สงเสริมสุขภาพ พลานามัย การกีฬา และ
กิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสม
3. สร า งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ใ ห กั บ นั ก ศึ ก ษา ทั้ ง ด า นการจั ด การสิ่ ง แวดล อ ม ความปลอดภั ย
การจัดสถานที่ในการดําเนินกิจกรรม และการใชชีวิตประจําวัน กิจการโรงอาหาร หอพักนักศึกษา รานคา
ตาง ๆ จุดบริการอินเตอรเน็ต เปนตน
4. แสวงหาแหล ง ทุ น เพื่ อ สนั บ สนุ น นั ก ศึ ก ษาที่ ด อ ยโอกาสหรื อ มี ข อ จํ า กั ด ในด า นเศรษฐกิ จ แต มี
ศักยภาพในการศึกษาตอในสาขาวิชาที่เหมาะสม
5. สนับสนุนและสงเสริมการทํางานของสมาคมศิษยเกา และการสรางความสัมพันธที่ดีกับบัณฑิต
กิตติมศักดิ์อยางตอเนื่อง เพื่อรวมมือกันในการพัฒนางานดานกิจการนักศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยใน
ดานอื่น ๆ
ดานการพัฒนาและสงเสริมทรัพยากรมนุษย
1. พัฒนาระบบสิทธิประโยชนและสวัสดิการของบุคลากรใหดีขึ้น และดีพอที่จะดึงดูดใหบุคลากรที่ดี
และเกง มาทํางานใหมหาวิทยาลัย
2. ทบทวนและพิจารณาปรับปรุงระบบเงินเดือน คาจาง คาตอบแทนพื้นฐานหรือสวนเพิ่มใหเหมาะ
กับสถานการณในกลุมบุคลากรที่มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการ โดยเฉพาะในสาขาวิชาที่ขาดแคลน หรืองาน
ที่ตองมีภาระรับผิดชอบสูงและหรือมีความยากลําบาก
3. ทบทวนและพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ดานการจาง การจายคาตอบแทน ใน
สวนที่เกี่ยวของกับบุคลากรแตละประเภทของมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคลากรผูเชี่ยวชาญจากภายนอก
4. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล โดยนําหลักการบริหารจัดการที่อิงสมรรถนะ (Competencybased Management) และหลักธรรมาภิบาล มาใชในกระบวนการคัดสรรบุคลากร และการสงเสริม
สนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาตามสายงาน ความรูและทักษะ
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5. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองคกร สิ่งแวดลอม และบรรยากาศ ใหเอื้ออํานวยตอการอยู
รวมกันมีความสะดวกสบาย ปลอดภัย เอื้ออาทรตอกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในแบบฉบับของสถานศึกษา
6. สานต อ การพั ฒ นาและสร า งนั ก บริ ห ารรุ น ใหม ใ ห กั บ มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให มี นั ก บริ ห ารที่ ดี
มีความสามารถในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ทั้งในระยะปจจุบันอยางเพียงพอและสรางโอกาสใหแก
นักบริหารรุนใหมในอนาคต
7 ในสาขาวิชาที่มีความจําเปนตอการพัฒนา และหรื อสาขาวิชาเฉพาะทางที่ ขาดแคลนจะจัดสรร
งบประมาณเปนทุนการศึกษา ฝกอบรม แกบุคลากรอยางเต็มศักยภาพของมหาวิทยาลัยและศักยภาพของบุคคล
รวมถึงการคัดสรรบุคลากรภายนอกที่มีความสามารถเขารับทุนการศึกษาตอ
ดานบริหารและการจัดการ
ดานการเงิน / การคลัง
1. เพิ่มรายได ใหมหาวิทยาลัยทั้งดานงบประมาณจากรัฐ การขอการสนับสนุนจากจังหวัด องคการ
ปกครองสวนทองถิ่น และการสนับสนุนจากภาคธุรกิจ - อุตสาหกรรม รวมทั้งการบริหารจัดการหารายไดแบบ
พึ่งพาตนเองของมหาวิทยาลัย
2. พั ฒนาและปรั บปรุ งระบบงานงบประมาณ ใหมีประสิทธิภาพดี ขึ้น มีขอมูลสนับสนุนที่ละเอียด –
ครบถวน รวมทั้งแผนดําเนินงาน / แผนปฏิบัติการ โดยมุงความประหยัดและคุมคาอยางเปนรูปธรรม
ดานโครงสรางองคกร
มุงเนนการปรับปรุงองคกรใหมีความยืดหยุนสูง มีโครงสรางองคกรและการแบงสวนงาน / ราชการที่
เอื้ออํานวยตอพันธกิจตางๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งในปจจุบันและอนาคต การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
เพื่อรองรับการปฏิบัติพันธกิจใหลุลวงไดอยางเหมาะสม
ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยในสวนอื่นๆ
1. พั ฒนาระบบกายภาพของมหาวิ ทยาลั ย ทั้ งด านการใช ประโยชน ตามพั นธกิ จของมหาวิ ทยาลั ย
ความสะดวกสบาย ความสวยงาม สภาวะแวดลอม ความปลอดภัย โดยมีเปาหมายสงเสริม การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ของบุคลากรผูเกี่ยวของทุกฝาย
2. สานตอนโยบาย แผนแมบทการพัฒนา และการใชประโยชนจากสินทรัพยที่มหาวิทยาลัยครอบครอง
ทั้งดานที่ดิน อาคาร ทรัพยสินทางปญญา และสิทธิประโยชนตางๆ
3. สานตอนโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศสูเปาหมาย e - University
4. เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยยึดถือวาเปนพันธกิจ
ของทั้งหนวยงานตนสังกัด ผูบริหาร และหนวยงานหลักดานการประชาสัมพันธ
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1.7 การจัดการเรียนการสอน
1.7. คณะวิชา/วิทยาลัย ที่เปดสอน
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตใหมีความรูความสามารถทั้งทางดาน
ครุ ศาสตร และด านวิ ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี ทั้ งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิ บั ติ รวมถึ งการสร างและพั ฒนาทักษะในการถายทอดความรู ทักษะ
ทางการสอน และการมีมนุษยสัมพันธที่ดี เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษา สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
สํานักงานคณบดี ตั้งอยูที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยสุพรรณบุรี เลขที่ 450 หมู 6 ถนนสุพรรณบุรี ตําบลยานยาว อําเภอ
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
จั ด การเรี ย นการสอน โดยเน น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู
ความสามารถและทักษะในการนําเทคโนโลยีในดานตางๆ มาประยุกตใช
เพื่อการพัฒนาศักยภาพในงานเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
อี กทั้ ง สามารถดํ า เนิ น การเชิ ง ธุ ร กิ จ และปฏิ บั ติ ง านในหน า ที่ ไ ด อ ย า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ ยั งสนั บสนุ น ให นั กศึ กษาได มี โอกาสค นคว าใน
รูปแบบของการทํ าวิ จั ยและการให บ ริ การทางวิ ช าการที่ ตรงตามความ
ตองการของสังคมดวย
สํ านั กงานคณบดี ตั้ งอยู ที่มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา เลขที่ 60 หมู 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพฯ –
นครสวรรค ) ตํ า บลหั น ตรา อํ า เภอพระนครศรี อ ยุ ธ ยา จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา 13000
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดการเรียนการสอน โดยมุงเนนใหนักศึกษาไดนําทฤษฎี
ไปประยุกตใช เปนแนวทางในการปฏิบัติงานในภาคธุรกิจทั้งใน
ด านการบั ญชี การเงิ น การตลาด และการบริ หารและจั ดการ
องคกร โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการพัฒนางานดาน
โปรแกรมและเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร เพื่ อใช ใ นงานดา นการ
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บริหารจัดการทางธุรกิจและการพัฒนางานบริการของหนวยงาน
ตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สํานักงานคณบดี ตั้งอยูที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนยวาสุกรี เลขที่ 19 หมู 3 ถนนอูทอง ตําบลทาวาสุกรี
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ทั้ ง ด า นทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ โดยมี ก ารพั ฒ นาและจั ด ทํ า
หลักสูตร ที่ตอบสนองความตองการของผูเรียน และตลาดแรงงานทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต เพื่อใหนักศึกษาไดปฏิบัติจริง สามารถวิเคราะห วิจัย
ทางด า นวิทยาศาสตรดว ยเทคโนโลยีที่ทัน สมัย รวมทั้งมีความสามารถ
บริหารจัดการและบํารุงรักษาสภาพแวดลอมที่ทันตอโลกวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
สํา นัก งานคณบดี ตั้งอยูที่ มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนยหั นตรา เลขที่ 60 หมู 3 ตําบลหันตรา อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
จัดการเรียนการสอนใหบัณฑิตมีความรู มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
การประดิษฐ คิดคน พัฒนา ออกแบบ การนําเสนองาน การควบคุมงาน
และการตรวจสอบงานดานวิศวกรรมศาสตรในสาขาวิชาที่เกี่ยวของตาม
มาตรฐานของสภาวิ ศวกร โดยการประยุก ตห ลักการทางวิท ยาศาสตร
คณิ ต ศาสตร แ ละเทคโนโลยี ต า งๆ มาใช ใ ห มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ให เ กิ ด
ประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี้ยังผลิตบัณฑิตดานสถาปตยกรรมศาสตร ใหมี
ความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยีสถาปตยกรรม มีความโดดเดน ในดาน
การออกแบบ และการนําเสนองานดวยระบบมัลติมีเดีย
สํานักงานคณบดี ตั้งอยูที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ ศูนยนนทบุรี เลขที่ 7/1 ถนนนนทบุรี1 ตําบลสวนใหญ อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
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คณะศิลปศาสตร
ดานการเรียนการสอนและพัฒนางาน อยางตอเนื่องดวยการ
บริ การ การเรี ย นการสอนในหมวดวิ ช าศึ กษาทั่ว ไป ใหกับ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อการสื่อสารสากลใน
ทุ ก สาขาวิ ช านอกจากนั้ น ยั ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู ความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาตางประเทศ และการบริการดานการทองเที่ยว โดย
มี การฝ กงานในสถานประกอบการจริ ง เพื่ อ พั ฒนาทั กษะการเรี ยนรู
ดานภาษา ทั้งดานการฟง การพูด การอานและการเขียนรวมทั้งทักษะ
การใหบริการตางๆ อยางมืออาชีพ
สํานักงานคณบดี ตั้งอยูที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา เลขที่ 60 หมู 3 ตําบลหันตรา อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

วิทยาลัยการจัดการ
เป น หน ว ยงานที่ มุ ง มั่ น ในการจั ด การเรี ย นการสอนระดั บ
ปริญญาโท M.B.A. ใหแกนักบริหารทั้งภาครัฐและเอกชน มาตั้งแตป
2549 โดยเปาหมายของหลักสูตรมุงมั่งเนนการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขัน และมุงที่จะสราง CEO มืออาชีพ ใหสามารถทํางานได
ในองคกรทุกประเภท
สํานักงานคณบดี ตั้งอยูที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนยวาสุกรี เลขที่ 19 หมู 3 ถนนอูทอง ตําบลทาวาสุกรี
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

1.7.2 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน
หลักสูตร ประจําปการศึกษา 2555 เปดสอน 6 คณะ 1 วิทยาลัยการจัดการ จํานวนทั้งสิ้น 46 หลักสูตร
คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 12 หลักสูตร ปริญญาตรี 32 หลักสูตร และปริญญาโท 2 หลักสูตร
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หลักสูตร ประจําปการศึกษา 2555 จําแนกตามคณะและระดับการศึกษา
คณะ

หลักสูตร

ปวส.

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

5

-

-

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

-

4

-

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

-

4

-

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

1

-

-

และอุตสาหกรรมเกษตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต

-

5

-

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

6

-

-

บัญชีบัณฑิต

-

1

-

บริหารธุรกิจบัณฑิต

-

4

-

วิทยาศาสตรบัณฑิต

-

1

-

วิทยาศาสตรบัณฑิต

-

3

-

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

-

6

-

สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต

-

2

-

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

-

-

1

ศิลปศาสตรบัณฑิต

-

2

-

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

-

-

1

12

32

2

คณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร
และสถาปตยกรรมศาสตร
คณะศิลปศาสตร
วิทยาลัยการจัดการ
รวม

หลักสูตร ประจําปการศึกษา 2555 จําแนกตามคณะ ระดับการศึกษา สาขาวิชาและศูนย
คณะ

หลักสูตร

สาขาวิชา

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ชางไฟฟา
ชางยนต
ชางอิเล็กทรอนิกส
เทคนิคอุตสาหกรรม
เทคนิคคอมพิวเตอร

ปริญญาตรี

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)

วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟา
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บทที่ 1 สวนนํา
คณะ

หลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)

สาขาวิชา
เทคโนโลยีเครื่องกล
เทคโนโลยีอุตสาหการ
เทคโนโลยีโทรคมนาคม
เทคโนโลยีไฟฟา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

เทคโนโลยีการเกษตร

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ)

พืชศาสตร
เกษตรกลวิธาน
ประมง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
สัตวศาสตร

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

คอมพิวเตอรธุรกิจ
การเงิน
การตลาด
การบัญชี
การเลขานุการ
การจัดการ

ปริญญาตรี

บัญชีบัณฑิต (บช.บ)

การบัญชี

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

การตลาด
การบัญชี
การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

การบริหารธุรกิจเกษตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

เคมี

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ปริญญาตรี

วิทยาการคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
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บทที่ 1 สวนนํา
คณะ

หลักสูตร

สาขาวิชา

ปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

วิศวกรรมเครื่องมือและแมพิมพ
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมโทรคมนาคม
วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมอุตสาหการ

สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)

สถาปตยกรรม
ภูมิสถาปตยกรรม

ปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

วิศวกรรมไฟฟา

คณะศิลปศาสตร
ปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
การทองเที่ยวและการโรงแรม

วิทยาลัยการจัดการ
ปริญญาโท

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

1.7 3 จํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาในปการศึกษา 2555 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รวมทั้งสิ้น
12,161 คน เปนนักศึกษาปริญญาโท จํานวน 178 คนนักศึกษาปริญญาตรีจํานวน 10,323 คน นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรชั้นสูง จํานวน 1,660 คน
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น ปการศึกษา 2555 จําแนกตามคณะ และระดับการศึกษา
คณะ
ครุศาสตรอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
ศิลปศาสตร
วิทยาลัยการจัดการ
รวม
ที่มา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2555

ปวส.
314
64
1,282
1,660

ปริญญาตรี
1,111
731
5,253
776
1,953
499
10,323

ปริญญาโท
10
168
178
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รวม
1,425
795
6,535
776
1,963
499
168
12,161

บทที่ 1 สวนนํา

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น ปการศึกษา 2555 จําแนกตามคณะ ระดับการศึกษา และกลุมสาขาวิชา
คณะ
ครุศาสตรอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร
ศิลปศาสตร
วิทยาลัยการจัดการ
รวม

วิทย
314

ปวส.
สังคม
-

รวม
314

ปริญญาตรี
วิทย สังคม
รวม
1,111
1,111

ปริญญาโท
วิทย สังคม รวม
-

วิทย
1,425

รวม
สังคม
-

รวม
1,425

64

-

64

731

-

731

-

-

-

795

-

795

536

746

1,282

1,917

3,336

5,253

-

-

-

2,453

4,082

6,535

-

-

-

776

-

776

-

-

-

776

-

776

-

-

-

1,953

-

1,953

10

-

10

1,963

-

1,963

914

746

1,660

6,488

499
499
3,835 10,323

10

168
168

168
178

7,412

499
168
4,749

499
168
12,161

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา(FTES)
1/55
3,050

ระดับ ปวส.
SCH
2/55
รวม
2,791
5,841

638

874

1,512

39.79

6,420

6,663

13,083

363.42

-

-

-

-

403.21

17,136

14,829

31,965

841.18

63,819

62,167

125,986

3,499.61

-

-

-

-

4,340.80

3,368

2,497

5,865

154.34

34,554

27,403

61,957

1,721.03

-

-

-

-

1,875.37

3,663

-

-

15,704

18,618

34,322

953.39

90

80

170

7.08

960.47

-

4,023
25,014

30,294
1,391.29

30,294
162,602

24,954
55,248
151,278 313,880
10,110.18

1,534.67
8,718.89

3,402
3,492

576
656

3,978
4,148

165.75
172.83

1,736.93
165.75
10,110.18

คณะ
คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรม
เกษตร
คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร
และสถาปตยกรรม
ศาสตร
คณะศิลปศาสตร
วิทยาลัยการจัดการ
รวม
รวมทั้งสิ้น

27,855

7,686
52,869

FTES
(SCH/38)
153.71

1/55
11,811

ระดับปริญญาตรี
SCH
2/55
รวม
11,473
23,284

FTES
(SCH/38)
646.78

1/55
-

ระดับปริญญาโท
SCH
FTES
2/55 รวม (SCH/24)
-

รวม
800.49

ที่มา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2556

ตารางแสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2554 จําแนกตามคณะ และระดับการศึกษา
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บทที่ 1 สวนนํา

คณะ
ครุศาสตรอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
ศิลปศาสตร
วิทยาลัยการจัดการ
รวม

ปวส.
94
15
507
616

ปริญญาตรี
166
151
1,440
154
297
155
2,363

ปริญญาโท
4
4

รวม
260
166
1,947
154
297
155
4
2,983

ที่มา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2555

ตารางแสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2554 จําแนกตามคณะ ระดับการศึกษา และกลุมสาขาวิชา
คณะ

วิทย
94

ปวส.
สังคม
-

รวม
94

ปริญญาตรี
วิทย สังคม รวม
166
166

ครุศาสตรอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการเกษตรและ
15
15 151
151
อุตสาหกรรมเกษตร
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
224 283 507 435 1,005 1,440
สารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
154
154
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรม
297
297
ศาสตร
ศิลปศาสตร
155
155
วิทยาลัยการจัดการ
รวม
333 283 616 1,203 1,160 2,363
ที่มา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2555

ปริญญาโท
วิทย สังคม รวม
-

วิทย
260

รวม
สังคม
-

รวม
260

-

-

-

166

-

166

-

-

-

659

1,288

1,947

-

-

-

154

-

154

-

-

-

297

-

297

-

4
4

4
4

1,536

155
4
1,447

155
4
2,983

ตารางเปรียบเทียบภาวะการมีงานทําของบัณฑิตรุนปการศึกษา 2553 - 2554
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บทที่ 1 สวนนํา

ปการศึกษา
2553

คณะ

2554

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

รวมทั้งสิ้น

1,945

100

2,059

100

มีงานทํา (ไมนับรวมผูมีงานทําเดิม) (รวม)

1,606

82.57

1,579

76.69

ศึกษาตอ (รวม)

21

1.08

12

0.58

ยังไมไดงานทํา (รวม)

318

16.35

468

22.73

1. ครุศาสตรอุตสาหกรรม

136

100

119

100

มีงานทํา (ไมนับรวมผูมีงานทําเดิม)

102

75

83

69.75

ศึกษาตอ

2

1.47

1

0.84

ยังไมมีงานทํา

32

23.53

35

29.41

2. เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

106

100

135

100

มีงานทํา (ไมนับรวมผูมีงานทําเดิม)

92

86.79

93

68.89

ศึกษาตอ

3

2.83

0

0

ยังไมมีงานทํา

11

10.38

42

31.11

3. บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1,248

100

1,286

100

มีงานทํา

1,033

82.77

1,000

77.76

ศึกษาตอ

8

0.64

6

0.47

ยังไมมีงานทํา

207

16.59

280

21.77

4. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

130

100

145

100

มีงานทํา (ไมนับรวมผูมีงานทําเดิม)

108

83.08

110

75.86

ศึกษาตอ

2

1.54

1

0.69

ยังไมมีงานทํา

20

15.38

34

23.45

5. วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

202

100

226

100

มีงานทํา (ไมนับรวมผูมีงานทําเดิม)

169

83.66

183

80.97

ศึกษาตอ

3

1.49

1

0.44

ยังไมมีงานทํา

30

14.85

42

18.58

6. ศิลปศาสตร

123

100

148

100

มีงานทํา (ไมนับรวมผูมีงานทําเดิม)

102

82.93

110

74.32

ศึกษาตอ

3

2.44

3

2.03

ยังไมมีงานทํา

18

14.63

35

23.65

ที่มา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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บทที่ 1 สวนนํา

1.7.4 จํานวนอาจารยและบุคลากร
ปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีบุคลากรทั้งสิ้น 1,064 คน จําแนกตาม
ประเภทบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 566.5 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 497.5 คน โดยมีสัดสวน
บุคลากรสายวิชาการ: บุคลากรสายสนับสนุน = 53 : 47
บุคลากรจําแนกตามหนวยงานและสายงาน
คณะ/สํานัก/สถาบัน

สายวิชาการ

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

83
70
156.5
97
84
73
3

566.5

สายสนับสนุน

รวม

16.0
99.0
28.0
98.0
36.5
193.0
13.5
110.5
17.0
101.0
12.0
85.0
8.0
11.0
288.5
288.5
51.0
51.0
16.0
16.0
5.0
5.0
6.0
6.0
497.5
1,064.0
ขอมูล ณ 31 พ.ค. 2556 กองบริหารงานบุคคล

บุคลากรสายวิชาการ ปการศึกษา 2555 จําแนกตามวุฒิการศึกษา
คณะ/สํานัก/สถาบัน
ครุศาสตรอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
ศิลปศาสตร
วิทยาลัยการจัดการ
รวม
รอยละ

ปริญญาเอก
3.0
9.0
4.0
15.0
11.0
5.0
3.0
50.0
8.83

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
รวม
61.0
19.0
83.0
55.0
6.0
70.0
140.5
12.0
156.5
74.0
8.0
97.0
62.0
11.0
84.0
50.0
18.0
73.0
442.5
74.0
566.5
78.11
13.06
100
ขอมูล ณ 31 พ.ค. 2556 กองบริหารงานบุคคล
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บุคลากรสายวิชาการ ปการศึกษา 2555 จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
คณะ

รองศาสตราจารย

ครุศาสตรอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
ศิลปศาสตร
วิทยาลัยการจัดการ
รวม
รอยละ

2.0
9.0
2.0
1.0
2.0
1.0
17.0
3.00

ผูชวย
อาจารย
รวม
ศาสตราจารย
17.0
64.0
83.0
36.0
25.0
70.0
34.0
120.5
156.5
17.0
79.0
97.0
16.0
66.0
84.0
14.0
58.0
73.0
2.0
1.0
3.0
136.0
413.5
566.5
24.01
72.99
100
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บุคลากรสายวิชาการ ปการศึกษา 2554จําแนกตามการปฏิบัติงานศูนยพื้นที่
รายการ

หันตรา

วาสุกรี

นนทบุรี สุพรรณบุรี นครสวรรค

1. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (นับรวมผูที่ศึกษาตอ)
1.1 ขาราชการ
104
1.2 ลูกจางประจํา
1.3 พนักงานราชการ
1.4 พนักงานมหาวิทยาลัย
43.5
1.5 ลูกจางชั่วคราว
8
รวม
155.5
2. จํานวนอาจารยที่ลาศึกษาตอเต็มเวลา
13

51
2
44
12
109
3

131
1
27
4
163
8

3. จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบตั ิงานจริง

106

155

142.5

35
6
64
34
139
14

-

รวม
321
2
7
178.5
58
566.5
38

125
528.5
ขอมูล ณ 31 พ.ค. 2556 กองบริหารงานบุคคล

1.8 งานวิจัยและงานสรางสรรค
มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญกับบทบาทดานการวิจัยอยางมาก ดวยเล็งเห็นวาการพัฒนามหาวิทยาลัยให
มีความเจริญกาวหนา มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในดานของคุณภาพวิชาการไดนั้น จําเปนตองอาศัยกระบวนการวิจัย
เปนฐานการพัฒนาที่สําคัญในทุกดาน ทุกภารกิจ และในทุกระดับของบุคลากร โดยเฉพาะการวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย การวิจัยรวมกับชุมชนทองถิ่นในรูปของการวิจัยเพื่อสราง
องคความรู และการวิจัยถายทอดเทคโนโลยี ซึ่งจะเปนปจจัยที่สําคัญในการสรางความเขมแข็งทางดานวิชาการ
ใหแกมหาวิทยาลัย สามารถนําไปประยุกตและถายทอดแกชุมชน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับชุมชน
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มหาวิ ท ยาลั ย มี ร ะบบและกลไกการบริ ห ารงานวิ จั ย โดยกํ า หนดเป น นโยบายอยู ใ นแผนพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555-2559) ซึ่งสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ
4 ป (พ.ศ.2552-2555) แผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ.2555 และแผนที่ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดย
มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเปนผูกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงาน
วิจัยของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสงเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ดําเนินการบริหาร
กองทุ น ส ง เสริ มงานวิ จั ย ให เ ป น ไปตามระเบีย บมหาวิ ท ยาลั ย ว า ด ว ยการใช จ า ยเงิ น อุ ด หนุ น เพื่ อ การวิ จั ย
พ.ศ.2549 และระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยกองทุนสงเสริมงานวิจัย พ.ศ.2549 เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย
และยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2555-2559) โดยมีคูมือการประเมินผลขอเสนอการวิจัยของหนวยงาน
ภาครัฐที่เสนอของบประมาณเปนแนวทางในการดําเนินงานวิจัย
มหาวิทยาลัย ไดมีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการเรียนการสอน โดยมีการ
สนั บ สนุ น ให นํ า ผลการวิ จั ย มาเป น ส ว นหนึ่ งในกิจ กรรมการเรีย นการสอนหรือ เนื้อ หาในรายวิช าที่ นั กวิ จั ย
ดําเนินการวิจัย หรือใหกําหนดหัวขอการวิจัยจากปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเพื่อแกปญหาการเรียนการสอนใน
รายวิชา เพื่อฝกใหนักศึกษาเรียนรูแนวทางในการแสวงความรูตามที่นักศึกษาสนใจโดยใชการวิจัยเปนวิธีการ
แสวงหาและสร า งองค ค วามรู และเผยแพร ป ระชาสั มพั น ธก ารประชุ ม วิ ช าการในแต ล ะเวที ก ารนํ าเสนอ
สนับสนุนใหอาจารยและนักศึกษาเขารวมการประชุมวิชาการตามความสนใจ
มหาวิทยาลัย ไดจัดใหมีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โดยการจัดประชุมสัมมนาสรางเวทีใหนักวิจัยได
แลกเปลี่ยนความรูกับผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ จึงไดจัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” เพื่อใหเกิด
งานวิจัยที่สอดคลองกับทิศทางและนโยบายดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ และการจัดโครงการประชุมสัมมนา
“การเขี ย นโครงการวิ จั ย และแผนงานวิ จั ย ” เพื่ อ ให ผูบ ริ ห ารงานวิ จัย และนั ก วิจั ย มี ความรู ความเข า ใจใน
ทิศทางการดําเนินงานวิจัยเชิงบูรณาการและระดมความคิดเห็น และฝกปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัย และมี
การใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัยประจําโดยบรรจุไวเปนหัวขอหนึ่งใน
โครงการดวย รวมถึงคณะตางๆ ยังมีนโยบายใหการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในคณะอยางตอเนื่อง
มหาวิ ท ยาลั ย ได จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ สนั บ สนุ น การวิ จั ย จาก 3 แหล ง ทุ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ดําเนินการวิจัย ดังนี้
1. แหลงทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดิน
- ทุนผานสํานักงบประมาณปกติ
- ทุนผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. แหลงทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินกองทุนสงเสริมงานวิจัย
3. แหลงทุนงบประมาณรายไดของหนวยงาน
มหาวิทยาลัย ไดจั ดใหมีห องปฏิ บั ติการวิจัย เพื่ออํานวยความสะดวกและเปน แหลงคน ควาขอมูล
มีหองสมุดทุกศูนยพื้นที่ซึ่งมีรูปเลมงานวิจัยฉบับสมบูรณ มีฐานขอมูลดานการวิจัย เพื่อเปนแหลงสืบคนขอมูลที่
เชื่อมโยงไปยังแหลงทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก สิ่งอํานวยความสะดวก ระบบอินเตอรเน็ตและระบบ
สารสนเทศ การจัดกิจกรรมวิชาการและเขารวมการประชุมวิชาการ
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มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการสงเสริมใหนักวิจัยสรางความรวมมือกับองคกรภายนอกเพื่อสราง
งานวิ จั ย จากภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น เช น การทํ า บั น ทึ ก ข อ ตกลงกั บ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
เครือขายวิจัย เครือขายภาคกลางตอนบน โดยประชาสัมพันธและสนับสนุนใหนักวิจัยสงขอเสนอเพื่อขอรับการ
สนั บ สนุ น งบประมาณจากโครงการส ง เสริ ม การวิ จั ย ในอุ ด มศึ ก ษา และได รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ
โครงการวิจัยรวมเชิงบูรณาการการวิจัยจากฐานภูมิปญญาทองถิ่นสูนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รวมทั้งมีงานวิจัยที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น ที่ไดรับงบประมาณจากหนวยงานภายนอก คือ งบประมาณจาก สกว.
และมีการติดตามการดําเนินงาน โดยมีการรายงานความกาวหนาของการดําเนินโครงการตามที่ สกอ. กําหนด
ซึ่งมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนผูประสานงาน รวมถึงคณะมีระบบและมีคณะกรรมการวิจัยเพื่อพิจารณา
ผลงานวิจัยและประสานความรวมมือกับองคกรภายนอกเพื่อใหเกิดงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใหเปนไปตาม
จุดเนนของมหาวิทยาลัย และงานวิจัยที่อยูบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น และยังมีงานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิ
ปญญาทองถิ่นเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม
มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนทุนการเผยแพรงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
โดยมีคณะกรรมการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการวิจัย เปนกลไกการขับเคลื่อน โดยมี
นโยบายสงเสริมใหนักวิจัยไปนําเสนอผลงานในเวทีตางๆ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
รวมทั้งสนับสนุนใหเขารวมนําเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
มหาวิ ทยาลั ย มี ระบบการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห สังเคราะหความรูจ ากงานวิจัย เพื่อใหเปน
องคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได มีการแตงตั้งคณะกรรมการของคณะเพื่อสังเคราะหผลงานวิจัยของคณะ มีการ
จัด โครงการสั งเคราะห ผ ลงานวิจั ย เพื่ อนํ า ไปใชป ระโยชน และมีการรายงานผลจากการสังเคราะหใหกับ
ผูบริหาร เพื่อใชเปนฐานองคความรูของหนวยงาน และมีการเผยแพรความรูที่ไดจากการวิเคราะหสังเคราะห
ผานทางเว็บไซต และจุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยประชาสัมพันธและเผยแพรให
บุคคลภายนอกและภายในไดรับทราบ
ตารางแสดงเงินสนับสนุนงานวิจัยและ งานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและ
รายการ

งานสรางสรรค
ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ
2553

2554

2555

เงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย และงานสร า งสรรค จ ากภายใน
สถาบัน (บาท) (นับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับ
ทุนในปการศึกษา ปปฏิทินหรือปงบประมาณนั้น ๆ)
1. เงินรายไดของคณะวิชา

658,200

470,350

473,290
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จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและ
รายการ

งานสรางสรรค
ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ

2. เงินกองทุนสงเสริมงานวิจัย
3. งบประมาณแผนดิน

2553

2554

2555

2,278,270

2,974,800

4,173,700

-

9,859,300

11,341,500

10,453,006

2,461,050

1,540,000

13,389,476

15,765,500

17,528,490

422.5

343

353

2

2

2

424.5

345

355

31,541.76

45,697.10

49,376.03

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก
สถาบัน (บาท) (นับจํานวนเงินทีม่ ีการลงนามในสัญญารับ
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)
เงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย และงานสร า งสรรค ต อ
อาจารยประจําและนักวิจัย
ที่มา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงาน
รายการ

สรางสรรค
ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ
2553

2554

2555

1. เงินรายไดของคณะวิชา

937,500

200,000

0

2. กองทุนสงเสริมงานวิจัย

622,689

2,786,915

1,416,500

-

655,000

890,500

498,961.33

1,267,650

0

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน
สถาบัน (บาท) (นับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญา
รับทุนในปการศึกษา ปปฏิทินหรือปงบประมาณนั้น ๆ)

3. งบประมาณแผนดิน
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก
สถาบัน (บาท) (นับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญา
รับทุนในปการศึกษา ปปฏิทินหรือปงบประมาณนั้น ๆ)
1 = แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช.
2=แหลงทุนตางประเทศ
3=หนวยงานรัฐ กระทรวง จังหวัด อบต อบจ

20,000

4= หนวยงานภาคเอกชน
5=แหลงอื่นๆ (โปรดระบุ)
รวมเงินสนับสนุนทั้งหมด
จํานวนอาจารยประจํา
จํานวนนักวิจัย
รวมจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย

2,059,150

4,909,565

2,327,000

183

179.5

177.5

-

-

-

183

179.5

177.5

11,252.19

27,351.34

13,109.86

(ตามปการศึกษา ไมนับลาศึกษาตอ)
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอ
อาจารยประจําและนักวิจัย
ที่มา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

1.9 การบริการทางวิชาการแกสังคม
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การบริการทางวิชาการ เปนภารกิจที่สําคัญอีกประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย เพื่อเปนการกระจาย
โอกาสและสรางความเขมแข็งใหชุมชน ในการที่จะเขาถึงแหลงความรูในลักษณะ 2 ทาง ทั้งผูใชบริการและ
ผูรับบริการ ในการที่จะชวยพัฒนาเครือขายความรวมมือ ชวยตอยอดภูมิปญญา และพัฒนาเทคโนโลยีใหมที่มี
ความเหมาะสมกับภูมิสิ่งแวดลอมทําใหบริการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมเปาหมาย สรางความมี
จิตสาธารณะใหแกบุคลากรในองคกร รวมทั้งเปนการเพิ่มโอกาส และสรางความเขมแข็งใหชุมชนและเศรษฐกิจ
ฐานราก และประการสําคัญ คือ การนํานักศึกษาออกรวมในการบริการทางวิชาการ เพื่อใหเกิดการบูรณาการ
การบริการวิชาการ การวิจัย และการเรียนการสอน โดยในชวงป 2555-2556 มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนใหมี
การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในรูปแบบของงานบริการวิชาการ ซึ่งจําแนกไดดังนี้
งานบริการทางวิชาการที่จัดใหเปลา โดยมหาวิทยาลัยมีแหลงรายได ดังนี้
แหลงรายได
2555
2556
1.งบประมาณแผนดิน
5,959,000
6,037,700
2.งบประมาณรายได
1,170,310
1,861,060
รวม
7,129,310
7,898,760
ประเภทของโครงการบริการทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยดําเนินการ จากเงินงบประมาณแผนดิน
และเงินรายได (งบประมาณผลประโยชน) ของมหาวิทยาลัยมีดังนี้
1) ดานเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เชน
• โครงการพัฒนาและถายทอดความรูดานอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง
• โครงการพัฒนาอาชีพในชนบท
• โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพสูง ภายใตระบบการจัดการที่ดีและ
เหมาะสม
• โครงการคลินิกเทคโนโลยี
• โครงการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑอาหาร
• โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตหนอกลวยพันธุเพื่อวิสาหกิจชุมชน
• โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตดาวเรืองตัดดอก
• โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
• โครงการขาวโพดขาวเหนียว
• โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขาวปลอดภัย
• โครงการถายทอดเทคโนโลยีการเพราะเลี้ยงสัตวน้ําภายใตตามระบบมาตรฐานสัตวน้ํา
• โครงการการเลี้ยงสัตวน้ําภายใตระบบ GAP
• โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกเลี้ยงกลวยไม
2) ดานวิศวกรรมศาสตรและครุศาสตรอุตสาหกรรม
• โครงการผลิตอุปกรณและเครื่องมือชวยเหลือคนพิการ
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• โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น แกราษฎรในหมูบานชนบท
• โครงการฝกอบรมวิชาชีพบนที่ราบสูง
• โครงการอุตสาหกรรมสัมพันธ
• โครงการบํารุงรักษารถยนต เพื่อการขับขี่ปลอดภัย
• โครงการถายทอดความรูดานเทคโนโลยีแมพิมพ
• โครงการใหบริการวิชาการแกสังคมดานการซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องมือ และ
เครื่องจักรกลเกษตร รวมกับมูลนิธิพระดาบส (จัดทุกเดือนๆละ 1 ครั้งทุกวันอาทิตย
ปลายเดือน)
• โครงการฝกอบรมการตอวงจรสายไฟเครื่องยนตฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส
• โครงการถายทอดความรูดานพลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน
• โครงการพัฒนาทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมเครื่องกล
3) ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
• โครงการฝกอบรมซอมบํารุง เครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน
• โครงการอบรมคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต
• โครงการพัฒนาการผลิต ผลิตภัณฑที่ใชในครัวเรือน
• โครงการอบรมนาโนเทคโนโลยีเบื้องตน
4) ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร
• โครงการฝกอบรมอาสาสมัครทองเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• โครงการหลักสูตรมัคคุเทศกทองถิ่น
• โครงการพัฒนาผูมีศักยภาพ เพื่อประกอบธุรกิจขนาดยอม
• โครงการพัฒนาหัตถกรรมผาไทยในชนบท
• โครงการกาวสูนักพูดมืออาชีพ
• โครงการสื่อเสียงเพื่อคนตาบอด
• โครงการการใหความรูดานกฎหมายทั่วไปแกชุมชนและสังคม

1.10 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยไดจัดตั้งศูนยศิลปวัฒนธรรม เปนหนวยงานภายในที่มีฐานะเทียบเทากองที่ศูนยหันตรา โดย
มีศู นย ศิ ลปวัฒนธรรม (ย อย) ในพื้ นที่ อี ก 3 ศู นย ทั้ งนี้เพื่อเปนหนวยงานหลักในการจั ดกิ จกรรมร วมกั บ
คณะตางๆ สโมสรนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและกองบริหารทรัพยากรทั้ง 3 ศูนย ปจจุบันมหาวิทยาลัยไดยุบ
รวมศูนยศิลปวัฒนธรรมใหเปนหนวยงานยอยในกองกลาง และเปนงานหนึ่งในกองบริหารทรัพยากรอีก 3 พื้นที่
โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูและซึมซับศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามอันเปนเอกลักษณของไทย
ผานทางกิจกรรมหลายรูปแบบ เพื่อใหการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเปนไปตามแผนและ
เปาหมายที่กําหนด มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการงานศิลปวัฒนธรรม เปนกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจดานการ
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ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีหนาที่กําหนดขอบเขตโครงสรางภาระงานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อความเชื่อมโยงในการดําเนินงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณ เพื่อใชในการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม จํานวน 9 โครงการ วงเงินรวม 1,050,000 บาท โดยจําแนกเปนงบประมาณแผนดิน 790,000 บาท
และงบประมาณเงินรายได 260,000 บาท
มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน และ
กิจกรรมนักศึกษา อาทิเชน
- รายวิชา 406-12-01 นันทนาการ (Recreation) มีการสอนเรื่องนาฏศิลปไทย การเขียนบท
กลอนทางวรรณคดีไทย และกิจกรรมการรําสี่ภาค เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดรวมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย
- รายวิ ช า 602-12-04 เทคนิ ค การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ (Personality Development
Techniques) ไดมีการประกวดและสอดแทรกความรูในเรื่องมารยาทไทยในรายวิชา เพื่อใหนักศึกษาอนุรักษ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
- รายวิชา 712-11-53 นวัตกรรมการจัดการเชิงกลยุทธสําหรับผูบริหาร (Innovative Strategic
Management) โดยใหนักศึกษาจัดโครงการศิลปวัฒนธรรม และนํามาวิเคราะห Swot
- โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิรวมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 7 เปนโครงการที่ใหนักศึกษาได
เขารวมกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการจัดกิจกรรมการแสดง การออกราน และการสาธิตผลงาน
ของนักศึกษา เชน การสาธิตการทําอาหารไทยโบราณ จากนักศึกษาคณะเทคโนโลยีเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา และนําผลการประเมินความสําเร็จมาปรับปรุงการบูรณาการงาน
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน โดยมีการประชุมคณะกรรมการดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อนําผลการประเมินไปเปนแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมที่มีการบูรณาการกับการเรียน
การสอน และจัดทําเปนแผนการปฏิบัติงานในปตอไป

1.11 การบริหารจัดการ
1.11.1 งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 5 มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ร ับจัดสรรงบประมาณ
ทั งสิน , ,
บาท โดยเป็ น งบประมาณรายจ่า ยประจําปี
, , บาท (78.12%)
งบประมาณเงินผลประโยชน์ (เงินรายได้) 186,195,600 บาท (21.88%)
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 6 มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ร ับจัดสรรงบประมาณ
ทั งสิน 964,403,000 บาท โดยเป็ น งบประมาณรายจ่า ยประจําปี 752,883,600 บาท (78.07%)
งบประมาณเงินผลประโยชน์ (เงินรายได้) 211,519,400 บาท (21.93%)
เปรียบเทียบจํานวนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555-2556 ที่ไดรับจัดสรร
จําแนกตามประเภทงบรายการ
หมวดรายจาย
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบอุดหนุน
รายจายอื่น
รวมทั้งสิ้น

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
จํานวนเงิน
รอยละ
185,217,500
27.87
103,558,900
15.58
190,306,500
28.63
113,056,500
17.01
72,457,000
10.90
664,596,400 100.00

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
จํานวนเงิน
รอยละ
197,288,100
26.20
106,360,900
14.13
271,254,200
36.03
160,307,500
21.29
17,672,300
2.35
752,883,600
100.00

เปรียบเทียบจํานวนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 - 2556 ที่ไดรับจัดสรร
จําแนกตามผลผลิต
ผลผลิต
ผูสําเร็จดานสังคมศาสตร
การใหบริการวิชาการ
ผูสําเร็จดานวิทยาศาสตร
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
วิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี
วิจัยเพื่อสรางองคความรู
โครงการเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน
รวม

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
จํานวนเงิน
รอยละ
(บาท)
163,870,300
24.66
5,959,000
0.90
480,585,100
72.31
1,950,000
0.29
3,217,300
0.48
9,014,700
1.36

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
จํานวนเงิน
รอยละ
(บาท)
146,667,900
19.48
6,037,700
0.80
575,323,600
76.42
2,672,300
0.35
9,748,500
1.29
9,014,700
1.20
3,418,900

664,596,400

100.00

752,883,600

0.45
100.00
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เปรียบเทียบจํานวนงบประมาณเงินผลประโยชน (เงินรายได) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 ที่ไดรับจัดสรร
จําแนกตามประเภทงบรายการ
หมวดรายจาย
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจายอื่น
งบกลาง
รวมงบเงินรายไดทั้งสิ้น

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
จํานวนเงิน
รอยละ
34,628,880
18.60
47,868,290
25.71
23,125,670
12.42
30,368,740
16.31
13,008,260
6.99
37,195,760
19.98
186,195,600 100.00

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
จํานวนเงิน
รอยละ
44,693,940
21.13
73,163,970
34.59
23,663,700
11.19
35,141,610
16.61
13,656,180
6.46
21,200,000
10.02
211,519,400 100.00

เปรียบเทียบจํานวนงบประมาณเงินผลประโยชน (เงินรายได) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ไดรับจัดสรร
จําแนกตามผลผลิต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ผลผลิต
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
รอยละ
รอยละ
(บาท)
(บาท)
ผูสําเร็จดานสังคมศาสตร
38,440,660
20.65
46,531,050
22.00
การใหบริการวิชาการ
1,170,310
0.63
1,861,060
0.88
ผูสําเร็จดานวิทยาศาสตร
90,627,420
48.67
110,323,150
52.16
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
834,960
0.45
694,690
0.33
วิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี
9,257,690
4.38
วิจัยเพื่อสรางองคความรู
523,290
0.28
145,000
0.07
งบกลาง
37,195,760
19.98
21,200,000
10.02
โครงการเตรียมความพรอมสู
0.36
765,500
ประชาคมอาเซียน
สมทบมหาวิทยาลัย(คาไฟฟา)
8,089,200
4.34
8,852,800
4.19
สมทบกองทุนวิจัย
8,089,200
4.34
10,337260
4.89
สมทบกองทุนสหกิจศึกษา
1,224,800
0.66
1,551,200
0.73
รวมทั้งสิ้น
186,195600 100.00 211,519,400 100.00

1.11.2 การพัฒนาบุคลากร
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มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยจัดหาแหลง
ทุนจากงบประมาณแผนดิน และเงินรายไดของมหาวิทยาลัย รวมถึงแหลงทุนจากหนวยงานภายนอก อาทิ
สํานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปน ตน
นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยยังไดสงเสริมใหบุคลากรอาจารยไดทําผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตําแหนงทางวิชาการ (ผศ. รศ.
ศ.) โดยสนับสนุนเรื่องการอบรมใหความรูในการจัดทําผลงานทางวิชาการ การแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
การจัดทําผลงานทางวิชาการของแตละคณะ เพื่อเปนพี่เลี้ยงชวยกลั่นกรองความเหมาะสมของผลงานกอน
นําเสนอกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณา การจัดกิจกรรมเหลานี้ถือเปนวิธีการหนึ่งในการพัฒนาอาจารย เพราะ
ถาอาจารยของมหาวิทยาลัยเปนผูทรงคุณความรูและมีคุณภาพ ก็จะสามารถพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ในทุ กสาขาวิช าที่ มหาวิทยาลั ยเปดสอน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาที่มหาวิทยาลัยมุงเนนสูความเปน เลิศ
รวมทั้งชวยเพิ่มศักยภาพดานการวิจัย และการถายทอดเทคโนโลยีที่เปนประโยชนตอชุมชนและสังคม สงผล
ตอคุณภาพของบัณฑิตและคุณภาพชีวิตของชุมชนในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย และสามารถสราง
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยใหเปนที่ยอมรับและศรัทธาของประชาชนไดตอไป

1.12 การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนในอันที่
จะตองจัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมุงเนนการจัดการศึกษาสูความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี พัฒนาคนดานวิชาชีพสูมาตรฐานสากล โดยการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่
เริ่มจากพื้นฐานของกิจกรรม 5 ส และการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับ การตรวจประเมินคุณภาพ
ภายนอกโดย สมศ. ในสภาพความเปนจริง กิจกรรมเหลานี้ไดดําเนินการอยูแลวตั้งแตยังเปนวิทยาเขตใน
สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ไมวาจะเปนกิจกรรม 5 ส ซึ่งมีการตรวจประเมินกันเปนประจําปละ 2
ครั้ง และการประกันคุณภาพภายในดวยระบบ ISO 9000 ทั้ง 4 วิทยาเขตเดิม ที่มารวมเปนมหาวิทยาลัย
ลวนผานการประเมินภายนอกโดย สรอ. ไดรับการ Certified ทั้ง 4 วิทยาเขต โดยเฉพาะอยางยิ่งวิทยาเขต
นนทบุรี เปนวิทยาเขตแหงแรกของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลที่ผานการประเมินจาก สรอ. ไดรับการรับรอง
คุ ณภาพมาตรฐาน ISO 9000 แต เ มื่ อวิ ทยาเขตทั้ง 4 แหงมารวมกัน เปน มหาวิทยาลัย จึงตองการสรา ง
มาตรฐานเดียวกันใน 4 พื้นที่จัดการศึกษา และสรางความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน เห็นความสําคัญและปฏิบัติ
ใหเหมือนภาระงานประจําปกติ รวมทั้งจะไดมีโอกาส รวมคิด รวมแกไขปรับปรุงขอบกพรองที่ผานมา เพื่อให
ระบบประกันคุณภาพนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง ตอมาไดจัดตั้งสํานัก
คุณภาพการศึกษา (Office of Educational Quality) ขึ้น เปนหนวยงานเทียบเทากอง ในสังกัดสํานักงาน
อธิ ก ารบดี รั บ ผิ ด ชอบภารกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ในด า นเกี่ ย วกั บ งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพ (Quality
Development) งานประกันคุณภาพ (Quality Assurance) และงานสารสนเทศการศึกษา (Educational
Information) เป น การสร า งระบบและกลไกในการควบคุ ม ตรวจสอบและประเมิ น การดํ า เนิ น งานของ
มหาวิทยาลัยฯ ใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดั บ อุ ดมศึ กษา ของสํา นั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา (สกอ.) และเกณฑ การ
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ประเมินคุณภาพภายนอก ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และจัดทํา
รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ
และเปด เผยตอสาธารณชนเพื่ อนํ า ไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อีกทั้งเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก ตอไป
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ดํ า เนิ น การพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา โดย ถือปฏิบัติตาม ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงศึกษาธิการวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน ประกอบดวย 3 สวน คือ 1) การประเมินคุณภาพ 2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และ 3)การพัฒนา
คุณภาพ มีกระบวนการทํางานตามวงจรคุณภาพ เริ่มจากการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบ
ประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา โดยยึดถือวา ระบบการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา ที่ตองดําเนินงานอยางมีระบบและตอเนื่อง
การประเมินคุณภาพภายใน (Internal Quality Assessment)
การประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงและพัฒนามา
อยางตอเนื่อง เพื่อใชประเมินคุณภาพและผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานที่ตอบสนองความตองการ ของ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และเปาประสงค อัตลักษณ เอกลักษณ และจุดเนนความเปนเลิศ
ของมหาวิทยาลัย โดยในปการศึกษา 2553 เปนตนไป มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการจัดทํารายงานประจําปที่
เปนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 3 ระดับ คือระดับสาขาวิชา ระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา และ
ระดับสถาบัน โดยพิจารณาเกณฑการประเมินและตัวบงชี้ใหเหมาะสมในแตละระดับ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพภายใน (Internal Quality Audit)
เปนการตรวจสอบผลการดําเนินการของระบบและกลไกการประกันคุณภาพ วาไดใชระบบที่
พัฒนาขึ้นเพียงใด และมีขั้นตอนดําเนินการที่จะทําใหเชื่อถือไดหรือไมวาการจัดการศึกษาจะเปนไปอยางมีคุณภาพ
รวมทั้งผลการดําเนินงานการประกั นคุณภาพบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด โดยการติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต
ระดั บ สาขาวิ ช า ระดั บ คณะวิ ช า/หน ว ยงานเที ย บเท า และระดั บ สถาบั น ตามเกณฑ ที ค ณะกรรรมการ
การอุ ดมศึ กษากํ าหนดขึ้ น และกํ าหนดให มีการติ ดตามตรวจสอบคุ ณภาพอยางตอเนื่อง โดยทุกปการศึ กษา
กําหนดใหมีการตรวจสอบผลการดําเนินการ 2 รอบ คือรอบ 9 เดือน (มิ.ย. – ก.พ. ปตอไป) และรอบ 12 เดือน
(มิ.ย. – พ.ค. ปต อไป) โดยมี การประชุ มคณะกรรมการประเมิ นคุณภาพภายใน ในระดับสาขาวิ ชา คณะวิ ชา/
หนวยงานเทียบเทา กอนเขาทําการประเมิน เพื่อแจงแนวปฏิบัติ ระเบียบ กฎเกณฑ และกระบวนการประเมิน
คุณภาพและการรายงานผลการประเมิน เพือ่ เปนมาตรฐานเดียวกัน
การพัฒนาคุณภาพภายใน (Internal Quality Improvement)
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เพื่ อให การพั ฒ นาคุ ณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย มีการพัฒ นาอยางตอเนื่อ ง
สอดคลองกับสภาพแวดลอมทางการศึกษา และสังคม และสภาพแวดลอมภายในที่เปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัย
ไดพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพ คุณภาพ ดังนี้
ก) พัฒนาระบบการควบคุมภายใน (Internal Quality Control) ดังนี้
1) การปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการ และการบริหารงาน ดวยการมอบหมาย
หนาที่และความรับผิดชอบ ใหสอดคลอง และมีลักษณะบูรณาการงานที่มีความสัมพันธกันไวในหนวยงานเดียวกัน
อาทิเชน ปรับเปลี่ยนผูรั บผิดชอบ งานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จากเดิมผูรับผิดชอบคือ
สํานักงานตรวจสอบภายใน และงานติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ จากเดิม
ผูรับผิดชอบคือกองนโยบายและแผน ใหสํานักคุณภาพการศึกษา รับผิดชอบ เปนตน
2) แต งตั้ งคณะกรรมการเพื่ อพัฒนาระบบบริหารคุ ณภาพในระดับสถาบัน ไดแก
คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน คณะกรรมการดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริหารกิจกรรม 5 ส ในแตละปการศึกษา เปนตน โดยมีการประชุมคณะกรรมการแตละชุด เพื่อ
วางแผนการดําเนินงาน ติดตามผลการดําเนินงาน และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง
ข) ปรับปรุงและพัฒนาเอกสารคูมือการปฏิบัติงานดานการบริการคุณภาพ อยางตอเนื่องดังนี้
1) ปรับปรุงคูมือมาตรฐาน 5 ส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย
2) ปรั บ ปรุ งคู มือการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อใหเปนไปตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายในของ สกอ. และเกณฑการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม ของ สมศ. ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
3) พั ฒ นาคู มือตั วบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สําหรับหนวยงาน
สนั บ สนุ น มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ให เ หมาะสมของการปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงาน
สายสนับสนุน และใชเปนแนวทางในการประเมินตนเองของหนวยงาน ตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป
4) พัฒนาคูมือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เพื่อใชในการดําเนินการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานทุกระดับ ตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตนไป
5) ปรับปรุงแบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อใหสอดคลอง
กับเกณฑการประเมิน และเปนมาตรฐานเดียวกันในทุกระดับหนวยงาน
ค) เสริมสรางความรู ความเขาใจ และทัศนคติในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา แก
บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง โดยจัดอบรมดังนี้
1) หลักสูตรความรูเกี่ย วกับ เกณฑการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในประจําป
การศึกษา ใหกับผูปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกป
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2) หลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จํานวน 2 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตร
พิ เ ศษ 2 วั น สํ า หรั บ ผู มี ป ระสบการณ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพภายใน และ 2) หลั ก สู ต ร 3 วั น สํ า หรั บ ผู ไ ม มี
ประสบการณ
3) หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ CHE QA Online ทุกป 1) สําหรับ
ผูปฏิบัติ งานดานการประกันคุณภาพ ระดับคณะวิช า/หนว ยงานเทียบเทา 2) สําหรับผูปฏิบัติงานดานการ
ประกันคุณภาพ ระดับสถาบัน
ง) พั ฒ นางานเผยแพร ความรู ข าวสารดานการประกัน คุณ ภาพการศึก ษา เพื่อ เพิ่ม ชอ ง
ทางการเผยแพรความรูและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตอบุคลากร นักศึกษา และสาธารณชน ตอดังนี้
1) ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซดสํานักคุณภาพการศึกษา ใหสามารถเผยแพรความรู
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามแผนการจัดการความรู และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันในทุกระดับ
2) จัดทําจุลสารการประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับที่ 1 ประจําป 2553 เพื่อเผยแพร
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2552 เปนฉบับแรก และดําเนินการตอเนื่องทุกป
3) จัดทําจดหมายขาวการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อแจงขอมูลขาวสาร และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพ ตั้งแตป พ.ศ. 2555 เปนตนมา

1.13 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา
รายงานผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป
การศึกษา 2554 ที่ดําเนินงานในปการศึกษา 2555
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
1. ควรมีการสงเสริมและสนับสนุน ใหอาจารยเขาสู
มหาวิทยาลัยใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรเปน
ตําแหนงทางวิชาการและศึกษาตอในระดับปริญญาเอก อยางสูงไมใชเฉพาะบุคลากรสายวิชาการเทานั้น ในการศึกษาตอ
ในระดับที่สูงขึ้นทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก โดยใหทุน
สนับสนุนทั้งการศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ดังระเบียบของ
มหาวิทยาลัย วาดวยทุนการศึกษา ฝกอบรมและดูงาน พ.ศ.
2549 ในปการศึกษา 2555 มีผูที่ไดรับทุนการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก จํานวน 91 คน (ทั้งทุนภายในและภายนอก และ
คณาจารยของมหาวิทยาลัยและคนนอก)
นอกจากนีย้ ังจัดใหมีการฝกอบรมเกี่ยวกับการทําผลงาน
ทางวิชาการ รวมทั้งการทําวิจัย เปนประจําทุกป ทั้งระดับ ผศ.
รศ. และ ศ. รวมทั้งการทําผลงานของสายสนับสนุน
2. ควรสนับสนุนใหมีนักวิจัยรุนใหม ทําวิจัยที่นําไปใช
ในปการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประโยชนและตีพมิ พเผยแพรในวารสารระดับชาติหรือ ไดมโี ครงการจัดทําวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ โดยเปน
นานาชาติ ที่มีคาน้ําหนักสูง (ไมใชมีโครงการอบรม
วารสารราย 6 เดือน ปละ 2 ฉบับ เพื่อใหบุคลากรของ
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ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สัมมนาเทานั้นควรใหเกิดผลงานการวิจัย)

3. การประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ควรมีเจาภาพ
รับผิดชอบตั้งแต ระดับผูบริหารระดับสูง ลงไปจนถึง
ผูปฏิบัติงาน เพื่อกระตุน เรงรัด กํากับ และติดตาม
การประกันคุณภาพใหเปนภาพรวมในระดับ
มหาวิทยาลัย

4. ระบบการบริหารงานทุกระดับมีชองวาง ควรมีการ
ประชุมบุคลากรประจําปเปดโอกาสรับฟง เพื่อใหงาน
เปนไปในทิศทางเดียวกัน คณะกรรมการ CEO ควรมี
คณบดีรวมเปนคณะกรรมการ

ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยมีชองทางในการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ
นอกจากนี้ยังใหการสนับสนุนในการตีพิมพเผยแพรทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ โดยกําหนดไวในประกาศของ
มหาวิทยาลัย อาทิ ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุน
บุคลากรเพื่อไปนําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติและ
นานาชาติ จากกองทุนสงเสริมการวิจัย พ.ศ. 2554 และประกาศ
เรื่อง หลักเกณฑการจายเงินรางวัลและสนับสนุนการตีพิมพ
บทความวิจัย พ.ศ. 2554 เปนตน
มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกอบดวยอธิการบดี เปนประธาน รองอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก
เปนกรรมการ ทําหนาที่เปน ผูขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับนโยบาย และมีคณะกรรมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ประกอบดวยผูชวยอธิการบดีดานวิชาการ
เปนประธาน รองคณบดี รองผูอํานวยการสถาบัน รองผูอํานวยการ
สํานัก และผูอํานวยการกองเปนกรรมการ ทําหนาที่ขับเคลื่อน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับปฏิบัติการ
มีการจัดทําแผนการประกันคุณภาพการศึกษาประจําป
การศึกษา โดยไดกําหนดผูร ับผิดชอบราย ตัวบงชี้ โดยรอง
อธิการบดีเปนผูกํากับติดตามการดําเนินงานตามตัวบงชี้
ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก กอง หรือหนวยงานที่มีฐานะ
เทียบเทากองเปนผูจดั ทํารายงานตามตัวบงชี้ที่รับผิดชอบ รวมทั้ง
กําหนดใหมีผรู ับผิดชอบในการใหขอมูล มีการจัดทําปฏิทินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2555 มีการ
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และ
คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อติดตาม
ผลการดําเนินการอยางตอเนื่อง
ในระบบการบริหารงาน ตามโครงสรางการบริหาร
มหาวิทยาลัย มีระดับของการดําเนินงานในการประชุมบุคลากร
เพื่อ วางแผน ควบคุมและตัดสินใจ รวมทั้งการประสานงาน และ
สั่งการ โดยคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงาน ประกอบดวย
อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชว ยอธิการบดี ประชุมเพื่อ
ทบทวน หรือวางแผน รวมทั้งกํากับติดตามการดําเนินงานตาม
ประเด็นยุทธศาสตรทสี่ ําคัญ หลังจากนั้นถายทอดลงสูบคุ ลากร ใน
ชองทางตาง ๆ อาทิ
ที่ประชุมคณะกรรมการดานวิชาการ ประกอบดวย
อธิการบดี รองอธิการบดีทรี่ ับผิดชอบดานวิชาการ คณบดี และ

หนา | 49
รายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ปการศึกษา 2555

บทที่ 1 สวนนํา

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
หนวยงานสนับสนุนดานวิชาการ เพื่อ ทบทวน หรือวางแผน
รวมทั้งกํากับติดตามการดําเนินงาน ในสวนงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัย
การประชุมบุคลากร ของหนวยงาน ในการสื่อสารนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยลงสูบุคลากร และการรับฟงขอคิดเห็นจาก
บุคลากร ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
อีกทั้ง ยังมีชองทางในการสื่อสาร ผานสภาคณาจารย
สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย
ในกรณีการปฏิบัติในลักษณะเฉพาะ มหาวิทยาลัยไดแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานในแตละงาน ประกอบดวยบุคลากรใน
ทุกระดับตั้งแตผูบริหารระดับสูง จนถึงระดับปฏิบตั ิที่มีหนาที่
เกี่ยวของในงานนั้น ๆ เขารวม โดยมีสวนในการดําเนินงานตั้งแต
กระบวนการวางแผน จนกระทั่งการรายงานผลการดําเนินงาน
และ การวิเคราะหประเด็นเพื่อพัฒนา อาทิ เชน คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการประกอบดวยอธิการบดี
เปนประธาน รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี
ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ผูอํานวยการกอง และนายกองคการ
นักศึกษา คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ประกอบดวย ผูชวยอธิการบดีที่ดแู ลงานประกันคุณภาพ
การศึกษา เปนประธาน กรรมการประกอบดวย
รอง
คณบดี รองผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก หัวหนางาน ผูแทน
นักศึกษา ผูแทนคณาจารย เปนตน
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บทที่ 2
สวนสําคัญ

รายงานประจํ าปี ทีเป็ นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.สุ วรรณภูมิ ปี การศึกษา

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

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน
การผลิตบัณฑิต
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การบริการวิชาการแกสังคม
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การบริหารและการจัดการ
การเงินและงบประมาณ
ระบบและกลไกลการประกันคุณภาพ

รายงานประจํ าปี ทีเป็ นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.สุ วรรณภูมิ ปี การศึกษา

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
โดยเป น แผนที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ปรั ช ญาหรื อ ปณิธ านและพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น
ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 - 2554)
มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน
มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ
ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของ
แต ล ะตั ว บ ง ชี้ เพื่ อ วั ด ความสํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ น งานตามแผนกลยุ ท ธ แ ละ
แผนปฏิบัติการประจําป
มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ
มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป
อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ
1 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบัน
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป

2
3

4

5
6
7
8

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

เกณฑประเมิน : 5
เกณฑประเมิน : 5
ผลการดําเนินงาน
เกณฑประเมิน : 5

P

P
P
P
P
P
P
P

คะแนน
คะแนน
R บรรลุเปาหมาย
คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555-2559) ไวในคําสั่ง มทรส.ที่137/2554 และแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555-2559) ไวในคําสั่ง มทรส.ที่ 138/2554
(1.1-1.1) และไดมีการประชุมในชุดคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ โดยมีผูบริหารระดับสูง และ
หัวหนาหนวยงานนับตั้งแตอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการสถาบัน/
สํานัก/กอง รวมทั้งประธานสภาคณาจารย และขาราชการ เพื่อรวมระดมความคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อใชเปนแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 5ปพ.ศ.25552559 โดยเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรระดับประเทศ นโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน พระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 และแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15ป บนพื้นฐานของกรอบความคิดสําคัญ 3
ประการ ไดแก
ประการที่หนึ่ ง วั ตถุป ระสงคตามมาตรา 7 ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ.2548
ประการที่สอง การเตรียมรับและพัฒนาใหทันความเปลี่ยนแปลง ของสภาวะแวดลอมของสังคมโลก
ทั้งในดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ทั้งของประเทศและสังคมโลก
ประการที่ สาม บู รณาการกรอบแนวนโยบายของรัฐ บาล สํ านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา
สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ ขอเสนอแนะของสภาคณาจารยและขาราชการบุคลากร และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ใหสอด
รับกับเกณฑคุณภาพตามตัวบงชี้ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.)และเกณฑการ
ประเมินผลการดําเนินงาน และการใชจายงบประมาณของมหาวิทยาลัย (สงป.)โดยมีขั้นตอนตางๆ เขียนลําดับ
ไวในการแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5ป (พ.ศ.2555-2559) หนา 4-5 (1.11.2)
2. มหาวิทยาลัยมีการถายทอดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป
พ.ศ.2555-2559 ไดรับทราบในที่ประชุมชี้แจงประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย กลยุทธ
และโครงการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5ปพ.ศ.2555-2559 เมื่อวัน
อังคารที่ 3 กรกฎาคม 2555(1.1-2.1)
3. คณะอนุกรรมการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป (พ.ศ.
2555-2559) มีการแปลงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ไปสูแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.2555 ครบ 4 พันธกิจ
คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (1.1-3.1)
4. มหาวิทยาลัยไดกําหนดตัวชี้วัด (KPI) คาเปาหมาย (target) เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
ไวในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 ไวในหนาที่ 13-14 (1.1-3.1) และกําหนดผูรับผิดชอบใน
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แตละตัวชี้วัดไวในคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2555 (1.14.1)
5. มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการทั้ง 4 พันธกิจ โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามแบบจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
(1.1-5.1) เสนอตอสํานักงบประมาณ เปนรายไตรมาส
6. มหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และติดตามผลการใชจายงบประมาณตาม
แผนปฏิ บั ติ ก ารโดยให ห น ว ยงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย ฯรายงานส ง กองนโยบายและแผน(1.1-6.1)
กองนโยบายและแผน ดําเนินการรวบรวม สรุปและรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา ณ สิ้นไตรมาสที่ 3
และไตรมาสที่ 4 (1.1-6.2)
7. มหาวิทยาลัยมีการรายงานสรุปประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5ป
พ.ศ.2555-2559 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 และผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2555 เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 10/2555 (1.1-7.1)
8. มหาวิทยาลัยนําขอเสนอแนะตามมติสภามหาวิทยาลัย จากการประชุมครั้งที่ 10/2555 สภา
มหาวิทยาลัย (1.1-8.1) ไปปรับปรุงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 และแผนปฏิบัติการ
ประจําป ในปงบประมาณ พ.ศ.2556 (1.1-8.2)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
1.1-1.1 คําสั่ง มทรส.ที่ 137-2554,138-2554
1.1-1.2 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559
1.1-2.1 โครงการประชุมชี้แจงประเด็นยุทธศาสตร
1.1-3.1 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
1.1-4.1 คํารับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2555
1.1-6.1 รายละเอียดประกอบผลการดําเนินงาน
1.1-6.2 รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3,4
1.1-7.1 สรุปประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.2555
1.1-8.1 มติสภามหาวิทยาลัยการประชุมครั้งที่ 10/2555
1.1-8.2 แผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.2556
สรุปผลการประเมินตอนเอง: องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
ตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนการประเมิน
1.1
8 ขอ
8 ขอ
5
คาเฉลี่ยจากการประเมิน 1 ตัวบงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
5 / 1 = 5 คะแนน
ระดับดีมาก
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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

มีการ
ดําเนินการ

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 น ตลอดเวลาที่จั ดการศึกษา และมีการประเมิน หลั กสูต ร
ทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณี
หลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตอง
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P
P
P

P

ระดับ

5

6

เกณฑมาตรฐาน

มีการ
ดําเนินการ

ควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก
และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละปทุกหลักสูตร
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 :
มีความร ว มมื อในการพัฒ นาและบริห ารหลักสูตรระหวางสถาบัน กับภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกวารอยละ 30 ของจํานวน
หลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ค2)

P

P

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 R บรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป : เกณฑทั่วไป 5 ขอ เกณฑเฉพาะกลุม 1 ขอ
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มีร ะบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มีระบบและกลไกในการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรไวอยางชัดเจนตามแนวปฏิบัติที่กําหนดโดย
สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีการดําเนินการดังนี้
1.1มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมกํากับการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ที่
189/2556 เพื่ อทํ า หน า ที่ ว างระบบและกลไกการเป ดหลั ก สูต รการปรับ ปรุ งหลั ก สูต ร การกํา กั บ ติด ตาม
พิจารณาผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร (2.1–1.1) โดยคณะกรรมการดังกลาวมีการประชุม
เพื่อกํากับการพัฒนาและบริหารหลักสูตรทุกวันพุธสัปดาหที่ 1 ของเดือน พรอมเผยแพรรายงานประชุมบน
เว็บไซตของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (http://www.register.rmutsb.ac.th/TH/) มีการจัด
โครงการการติดตามและสรุปผลหลักสูตรรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF :
HEd)พรอมรายงานผลการประเมินโครงการตอที่ประชุมสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 6/2555 ระเบียบ
วาระที่ 1.2.1 (2.1–1.2)
1.2 มหาวิทยาลัย กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure:
SOP) การจัดทําหลักสูตรใหม (2.1–1.3) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure: SOP)
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การปรั บ ปรุ งหลั กสูตร (2.1–1.4) ซึ่งคณะกรรมการที่ รว มพิจ ารณาประกอบด วยคณบดี ทุกคณะ/วิ ทยาลัย
และนําผลการพิจารณาขั้นตอนการปฏิบัติงานดังกลาวเผยแพรบนเว็บไซตของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน (http://www.register.rmutsb.ac.th/TH/)
1.3มหาวิทยาลัยจัดทําคูมือการจัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualifications Framework for Higher Education) ซึ่งประกอบดวยประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (2.1–
1.5) เพื่อใชเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินงานดานหลักสูตร พรอมเผยแพรคูมือดังกลาวเผยแพร บนเว็บไซตของ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (http://www.register.rmutsb.ac.th/TH/)
1.4 การใช หลั กสู ตรใหม และการใชห ลักสูตรปรับปรุง ในการจัดการเรีย นการสอนของ
มหาวิ ทยาลั ย ดํ า เนิ น การตามที่ กํา หนดไว ใน Standard Operation Procedure และเปน ไปตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 17(5) และเปนไปตามที่สํานักมาตรฐาน
และประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ดังเอกสารแนบในรายงานการ
ประชุมงานดานวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2556 ระเบียบวาระที่ 5.2 (2.1–
1.6) และสรุปจํานวนหลักสูตรที่เปดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2555 (2.1–1.7)
2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร เพื่อพิจารณาขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure: SOP) การปดหลักสูตร
(2.1–2.1) ซึ่ งคณะกรรมการประกอบด วยคณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย และนําผลการพิจ ารณาขั้นตอนการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ดั ง ก ล า ว เ ผ ย แ พ ร บ น เ ว็ บ ไ ซ ต ข อ ง สํ า นั ก ส ง เ ส ริ ม วิ ช า ก า ร แ ล ะ ง า น ท ะ เ บี ย น
(http://www.register.rmutsb.ac.th/TH/) ทั้งนี้ตลอดปการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัย ยังไมมีการดําเนินการ
ปดหลักสูตร
3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
หมายถึ ง ต องมี ก ารประเมิ น ผลตาม “ตั ว บ งชี้ ผ ลการดํา เนิ น งานตามประกาศมาตรฐานคุ ณวุ ฒิส าขาหรื อ
สาขาวิชาเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ
ตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือ
หลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา
2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 )
ในปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงหลักสูตรและจัดทําหลักสูตรใหมตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2552 ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท จํานวน 36 หลักสูตร
ในปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท
จํานวน 34 หลักสูตร ซึ่งเปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 จํานวน 19 หลักสูตร และเปนหลักสูตรที่ดําเนินการ
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ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 จํานวน 15 หลักสูตร (2.1-3.1) ซึ่งทุก
หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ผานการพิจารณารับทราบการใหความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2.2–3.2)
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3
ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่กําหนดใน
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอย
ละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละปทุกหลักสูตร
4.1 มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ (2.1–4.1) รับผิดชอบ ควบคุมใหมี
การดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ตลอดเวลาที่มีการจัดการศึกษาโดยจัดใหมีการประชุม
คณะกรรมการทุกวันพุธสัปดาหที่ 1 ของเดือน โดยมีการเผยแพรรายงานการประชุมบนเว็บไซตของสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (http://www.register.rmutsb.ac.th/TH/download.php?link=03)
4.2 ทุกรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป ถึงขอ 9 ที่มหาวิทยาลัยมี
การปรับปรุงหลักสูตรและจัดทําหลักสูตรใหมที่ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2552 จํานวน 36 หลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัยใชในการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2555 จํานวน
15 หลักสูตร มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอยางนอย
2 คน (2.1–4.2) ทําหนาที่รับผิดชอบควบคุมกํากับ และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบ
เวลาที่กําหนด
4.3 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รวบรวมรายงานขอมูลผลการดําเนินงาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (สมอ.07–02) ที่ไดรับจากคณะ เสนออธิการบดีเพื่อลงนามในหนังสือรายงานขอมูล
การดําเนินงานหลักสูตร ประจําภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2555 สงมอบสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2.1–4.3) กรณีคณะที่ใชหลักสูตร TQF คณะเปนผูจัดทําและเก็บไวรอรับการ
ตรวจประเมิน ณ คณะที่มีการจัดการเรียนการสอนดังกลาว
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3
ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 กรณี
หลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร
5.1 มี การแตงตั้งคณะกรรมการกํ า กับ การพัฒนาและบริห ารหลักสูตร และกรรมการสภาวิช าการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อทําหนาที่ควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1
ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรโดยมีการประชุมเพื่อ
ติ ด ตามกํ า กั บ ให ดํ า เนิ น งานตามตั ว บ ง ชี้ ทุ ก วั น พุ ธ สั ป ดาห ที่ ส องของเดื อ นพร อ 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) คณะกรรมการประจํา
หลักสูตร คณะกรรมการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รับผิดชอบควบคุมกํากับใหมี
การดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา มีการประเมินหลักสูตร
ในปการศึกษา 2554 ตามรอบระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ซึ่งในปการศึกษา
2555 มีการใชหลักสูตรที่ผานความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยและมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ
2 และขอ 3 โดยมีการควบคุมดูแลการบริหารหลักสูตรและพิจารณาแผนการเรียนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา
และการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 มหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามตัวบงชี้ ดังรายละเอียดในรายงานการประชุมดานวิชาการครั้งที่ 9/2555 วันพุธ
ที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ระเบียบวาระที่ 4.3 (2.1–5.3) และรายงานการประชุมดานวิชาการครั้งที่ 1/2556
วันพุธที่ 16 มกราคม 2556 ระเบียบวาระที่ 3 (2.1–5.4)
6. มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
กับวิชาชีพของหลักสูตร มากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
6.1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมมีการสรางเครือขายกับสถานศึกษาที่ ที่นักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพครู เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับสถานศึกษาที่เปนเครือขาย (2.1–6.1) และมีการลงนามความรวมมือ กับ
สถาบันอาชีวศึกษา และโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนองคความรูดานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร เอกสารลง
นามความรวมมือกับสถาบันอาชีวศึกษา และโรงเรียน(2.1–6.2)
6.2 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการประเมินผลหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551จาก
สถานประกอบการ และมีความรวมมือจากผูทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนมารวมในการพัฒนาหลักสูตร
(2.1–6.3) ทุกหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตรและบริหารหลักสูตรกับสถาบันกับ
ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตร ไดแก หลักสูตรบัญชีบัณฑิตและบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี มีความรวมมือกับกรมสรรพากร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรูเรื่อง
ภาษีอากรใหกับนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มีความมือกับบริษัทเจริญโภภัณฑ
จํากัด เพื่อทําหลักสูตร Integrated Learning และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ มีความรวมมือทางดานวิชาการโครงการ CISCO ACADEMY กับบริษัท CISCO คิดเปน
รอยละ 66 ของจํานวนหลักสูตร ดังนี้ (2.1–6.4)
6.3 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตรไดรวมกับภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพของหลักสูตร มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่ทําการพัฒนาหรือปรุงหลักสูตร มารวมเปนกรรมการ
วิพากษหลักสูตร โดยดําเนินการในรูปแบบของโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทํารางหลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554 (เปดการเรียนการสอนในป 2555) มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการมากกวารอยละ30
ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (2.1–6.5)
6.4 คณะศิลปศาสตร มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตรโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิมาเปนกรรมการวิพากษหลักสูตร (2.1–
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6.6) และเปนคณะกรรมการประจําคณะ (2.1–6.7) พรอมทั้งมีการทําความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน(2.1–6.8) เพื่อพัฒนาและบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามความตองการของตลาดแรงงาน
6.5 วิทยาลัยการจัดการเปดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ซึ่งจัดใหมีบุคคล องคกร ชุมชน
ภายนอกมีสวนรวมในการวิพากษหลักสูตร ตลอดจนใหขอมูลปอนกลับแกวิทยาลัยฯ โดยไดเชิญผูทรงคุณวุฒิมา
ดํารงตําแหนงเปนคณะกรรมการอํานวยการ (2.1–6.9) เขามาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งทําใหมีความ
ร ว มมื อ มากกว า ร อ ยละ 30 ของจํ า นวนหลั ก สู ต ร นอกจากนี้ ยั ง มี ค วามร ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว า ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2.1–6.10) อีก
ทั้งยังไดเชิญผูทรงคุณวุฒิ (ประธานหอการคาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)(2.1–6.11) มาใหความรูแกวิทยาลัย
การจัดการอีกดวย
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
2.1–1.1
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 189/2556 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมกํากับการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2.1–1.2
รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2555 ระเบียบวาระที่ 1.2.1 รายงานประเมินผลโครงการการ
ติดตามและสรุปผลหลักสูตรรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF
: HEd)
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
สรุปขอมูลการใชหลักสูตรในปการศึกษา 2555
2.1-1.7
สรุปจํานวนหลักสูตรที่เปดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2555 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2.1–2.1
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure) การปดหลักสูตร
2.1–3.1
สรุปจํานวนหลักสูตรที่เปดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2555 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2.1–3.2
สรุปขอมูลการใชหลักสูตรในปการศึกษา 2555
2.1–4.1
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 578 / 2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
สภาวิชาการ
2.1-4.2
ชื่อ – สกุล ตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ที่เปดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2555
2.1-4.3
หนังสือสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่ ศธ 0585.17/2961 ลงวันที่ 22
พฤศจิกายน 2555 และ ที่ ศธ 0585.17/2856 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง โปรดลง
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2.1-5.1
2.1-5.2
2.1-5.3

2.1-5.4

2.1-6.1
2.1-6.2
2.1-6.3

2.1-6.4

2.1-6.5
2.1-6.6
2.1-6.7
2.1-6.8

นามแบบรายงานขอมูลการดําเนินงานหลักสูตร ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
- หนังสือสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่ ศธ 0585.17/1089 ลงวันที่ 2
พฤษภาคม 2556 และ ที่ ศธ 0585.17/908 ลงวันที่ 9 เมษายน 2556 เรื่อง โปรดลงนาม
แบบ
รายงานขอมูลการดําเนินงานหลักสูตร ประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2555
ชื่อ – สกุล ตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยประจําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ที่เปดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2555
ชื่อ – สกุล ตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ที่เปดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2555
รายงานการประชุมงานดานวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่
9/2555 ระเบียบวาระที่ 4.3 การเตรียมความพรอมในการดําเนินการหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552(TQF : HEd)
รายงานการประชุมงานดานวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่
1/2556 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง รายงานขอมูลการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3) และรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)
รายนามสถานศึกษาเครือขาย “การผลิตบัณฑิตภาคปฏิบัติฝกประสบการณวิชาชีพครู รวมกับ
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
บันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ โรงเรียน
สรวงสุทธาวิทย
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 216/2553 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
สาขาวิชาการบัญชี
บันทึกขอตกลงความรวมมือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เพิ่มพูนศักยภาพและ
ยกระดับความรูภาษีอากรกอนเขาสูระบบธุรกิจใหกับนิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐและเอกชน” ระหวางกรมสรรพากร กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย
วาสุกรี
หนังสือคณะวิศวกรรมศาสตรและและสถาปตยกรรมศาสตร ที่ ศธ 0585.13/1902 ลงวันที่ 4
ธันวาคม 2552 เรื่อง ขออนุมัติโครงการ
คําสั่งคณะศิลปศาสตรประยุกต ที่ 106/2550 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร
คณะศิลปศาสตรประยุกต
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 1198/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ประจําคณะศิลปศาสตร
บันทึกความเขาใจ ระหวาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับโรงแรมกรุงศรีริ
เวอร
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2.1-6.9
2.1-6.10
2.1-6.11

คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 1038/2553เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการวิทยาลัยการจัดการ
บันทึกความเขาใจ วาดวยความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หนังสือวิทยาลัยการจัดการ ที่ ศธ 0585.25/364 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง ขอเชิญ
เปนวิทยากร
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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
= รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปที่ประเมิน – 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 วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเทา
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา
รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก
แนวทางที่ 1
คารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก 9.179

(1)
ป 2555
(ปจจุบัน)
566.5

(2)
ป 2554
(ปกอน)
562.5

(3) = (1) – (2)
(กรณีเลือก
แนวทางที่ 2)
4

80.5
444
52

38

9.18

6.75

14

52 x 100 = 9.179
566.5

แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได 1.53
9.179 x 5 = 1.53
30

แนวทางที่ 2
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา = 9.179
9 เมื่อเทียบคาการเพิ่มขี้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมาที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่ไดเทากับ 5.000)
เพราะฉะนั้นเครื่องจึงเลือกคาคะแนน = 5.000
แปลงคาการเพิ่มขึ้นของรอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได 5
9.179 x 5 = 7.64 คะแนน
6

ผลการประเมินตนเองปที่แลว: รอยละ 1.11
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้: รอยละ 9.179
เปาหมายของปนี้ : รอยละ 4.29
เปาหมายปตอไป : รอยละ 4.29

เกณฑประเมิน : 0.93 คะแนน
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน R บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
(คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก=9.179 เมื่อเทียบคารอยละของอาจารยประจําที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5= รอยละ 30 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่ไดเทากับ 1.530)
(คาการเพิ่มขี้นของรอยละอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา=9.179 เมื่อเทียบคา
การเพิ่มขี้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมาที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่ไดเทากับ 5.000) เพราะฉะนั้นเครื่องจึงเลือกคาคะแนน =
5.000
ที่มาการคํานวณ: ระบบ Che QA Online ปการศึกษา 2555
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
2.2-1
ขอมูลบุคลากรสายวิชาการคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
2.2-2
ขอมูลบุคลกรสายวิชาการคณะเทคโนเกษตรและอุตสาหกรรม
2.2-3
ขอมูลบุคลากรสายวิชาการคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2-4
ขอมูลบุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2.2-5
ขอมูลบุคลากรสายวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
2.2-6
ขอมูลบุคลากรสายวิชาการคณะศิลปศาสตร
2.2-7
ขอมูลบุคลากรสายวิชาการวิทยาลัยการจัดการ
2.2-8
แบบรายงานอาจารยประจํา ปการศึกษา 2553-2555
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ตัวบงชี้ที่ 2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เกณฑการประเมิน สกอ. (เลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทาง โดย คณะไมจําเปนตองเลือกแนวทาง
เดียวกันกับมหาวิทยาลัย)
แนวทางที่ 1 คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
(ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกัน)
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
= จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ x 100
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได
=
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
x5
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
แนวทางที่ 2 คาการเพิ่มขึ้นของคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปที่ผานมา (ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน)
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณคาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับ
ปที่ผานมา
= รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการในปที่ประเมิน – รอยละของอาจารย
ประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการในปกอนหนาปที่ประเมิน
2. แปลงคาการเพิ่มขึ้นของรอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได
= คาการเพิ่มขึ้นของคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปที่
ผานมา x 5
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปที่ผาน
มาที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
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ตาราง จํานวนอาจารยประจํา ตําแหนงทางวิชาการ
(1)
ป2554
(ปจจุบัน)
566.5

(2)
ป 2553
(ปกอน)
562.5

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาตอ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด ที่มีตําแหนงอาจารย
413.5
405.5
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด ที่มีตําแหนงผูชวย
137
140
ศาสตราจารย
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด ที่มีตําแหนงรอง
18
17
ศาสตราจารย
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด ที่มีตําแหนง
ศาสตราจารย
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงทาง
155
157
วิชาการ (ผศ. รศ. ศ.)
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง
27.36
27.91
วิชาการ (ผศ. รศ. ศ.)
แนวทางที่ 1
คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.) 27.36
155 x100 = 27.36

(3) = (1) – (2)
(กรณีเลือก
แนวทางที่ 2)
4
8
-3
1
-2
-0.55

566.5

แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได 2.32
27.36 x 5 = 2.25
60

แนวทางที่ 2
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปที่ผานมา -0.55
27.36-27.91 = -0.55

แปลงคาการเพิ่มขึ้นของรอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได -0.55
-0.55 x 5 = -0.22
12
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ผลการประเมินตนเองปที่แลว: รอยละ 27.91
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้: รอยละ 27.36
เปาหมายของปนี้ : รอยละ 43
เปาหมายปตอไป : รอยละ 43

เกณฑประเมิน : 2.32 คะแนน
เกณฑประเมิน : 2.25 คะแนน
ผลการดําเนินงาน Q ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน :
คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ=27.008 เมื่อเทียบคารอยละของอาจารย
ประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5= รอยละ 60 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่ไดเทากับ
2.25)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
2.3-1 ขอมูลบุคลากรสายวิชาการคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
2.3-2 ขอมูลบุคลกรสายวิชาการคณะเทคโนเกษตรและอุตสาหกรรม
2.3-3 ขอมูลบุคลากรสายวิชาการคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3-4 ขอมูลบุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2.3-5 ขอมูลบุคลากรสายวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
2.3-6 ขอมูลบุคลากรสายวิชาการคณะศิลปศาสตร
2.3-7 แบบรายงานอาจารยประจํา ปการศึกษา 2553-2555
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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 : 7 ขอ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 6 ขอ
เปาหมายของปนี้ : 7 ขอ
เปาหมายปตอไป : 7 ขอ

เกณฑประเมิน : 5
เกณฑประเมิน : 4
ผลการดําเนินงาน
เกณฑประเมิน : 5

ü
ü
ü
ü
ü
ü

คะแนน
คะแนน
Q ไมบรรลุเปาหมาย
คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยดานวิชาการ และมีแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ โดยการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2551 – 2555) อยางเปนระบบโดยคํานึงถึงโครงสรางองคกร วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร
เปาประสงค แผนงาน นโยบายในการพัฒนาบุคลากร และระบบการบริหารงานบุคคลที่มีการบริหารจัดการอิง
สมรรถนะบนพื้นฐานของทักษะความรู และความสามารถเพื่อใหเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
1.1 วางแผนอัตรากําลังเพื่อรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัย (2.4-1.1, 2.4-1.5)
1.2 จัดทําแผนการสรรหาบุคลากรเขาสูตําแหนงตามกรอบอัตรากําลังที่ไดรับอนุมัติ (2.4-1.1, 2.4-1.5)
1.3 หนวยงานกําหนดใหบุคลากรมีแผนพัฒนาตนเอง
1.4 หนวยงานจัดทําแผนดานการเพิ่มคุณวุฒิอาจารยใหไดมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด ไดแก การสรรหา
บุคลากรในคุณวุฒิปริญญาเอก / ศึกษาตอ (2.4-1.2, 2.4- 1.4)
1.5 หนวยงานจัดทําแผนดานการเพิ่มตําแหนงทางวิชาการ (2.4-1.1, 2.4-1.5, 2.4-1.3)
1.6 หนวยงานกําหนดใหบุคลากรรอยละ 80 ไดรับการพัฒนาความรูในการพัฒนาสมรรถนะตามหนาที่
2. มหาวิทยาลัยมีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผน
ที่กําหนด
2.1 ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานบุคคล และภาระงานใหสอดคลองตอการปฏิบัติงานและ
ความกาวหนาทางวิชาชีพ (2.4-2.7)
2.2 ปรับปรุงกฎ ระเบียบ กระบวนการสรรหาบุคลากรที่จะไดบุคคลที่ตองการตามวัตถุประสงคของ
หนวยงาน (2.4-2.6)
2.3 กําหนดสมรรถนะบุคลากรในแตละตําแหนงงาน (2.4-2.2) (2.4-2.5)
2.4 สนับสนุนทุนการศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงกับยุทธศาสตรหรือความตองการของหนวยงาน การหา
แหลงทุนจากหนวยงานภายนอก (2.4-2.1)
2.5 วิเคราะหและประเมินคางาน (2.4-2.2)
2.6 การแตงตั้งคณะกรรมการใหคําปรึกษาและกลั่นกรองการจัดทําผลงานทางวิชาการ (2.4-1.3)
2.7 จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานบนฐานสมรรถนะ (2.4-2.3), (2.4-2.4)
3. มหาวิทยาลัย จัดสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสาย
สนับสนุน ดังนี้
3.1 จัดโครงการตรวจสุขภาพประจําปจากสถานพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพประจําปใหกับบุคลากร
(2.4-3.1)

3.2 จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อเปนสวัสดิการใหแกพนักงาน
มหาวิทยาลัย (2.4-3.2)
3.3 มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่เปนธรรม โปรงใส (2.4-2.4), (2.4-3.5)
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3.4 จัดทําองคความรู “เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพใหกับบุคลากร” (2.4-3.7)
3.5 ส งเสริ มให บุ คลากรสายสนับ สนุน ดํารงตําแหนงสูงขึ้น ตามขอบังคับ มหาวิทยาลัย วาดว ยการ
กําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ.
2555 (2.4-2.5)
4. มหาวิทยาลัยมีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูที่ไดรับจากการ
ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/กิจกรรมไปใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอนหรือนําไปใชประโยชนใน
การปฏิบั ติ งาน โดยให ทุกหนว ยงานในสั งกัด มหาวิทยาลัย สรุปผลการนําความรู ในรอบปงบประมาณ (1
ตุลาคม ปกอนหนา - 30 กันยายน ปงบประมาณ) ตามหนังสือ ที่ ศธ 0585.05/2319 ลงวันที่ 19 กันยายน
2555 (2.4-4.1, 2.4-4.2, 2.4-4.3) และสิ้นปงบประมาณ กองบริหารงานบุคคลดําเนินการสรุปผลการติดตาม
การนําความรูไปใชประโยชนฯ เปนรายบุคคล (2.4-4.4)
5. มหาวิทยาลัย มีการใหความรู ดา นจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับ สนุน โดยการจัด
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา “ธรรมะกับ
ชีวิตการทํางาน” โดยกลุมเปาหมาย คือ อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ
สถาบัน/สํานัก ผูอํานวยการกอง บุคลากรสายวิชา และสายสนับสนุน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2555
(2.4-5.2) และ วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2556 (2.4-5.3) โดยดูแลควบคุมดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
หนวยงานตาง ๆ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (2.4-5.4, 2.4-5.8, 2.4-5.9) เพื่อทําหนาที่กําหนดแนวทาง วิธีการ ใหคณาจารย
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิช าชีพ สงเสริมและสรางแรงจูงใจแกบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและมีระบบในการดําเนินการกับผูไม
ปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ (2.4-5.5, 2.4-5.6, 2.4-5.7) โดยมอบหมายใหแ ตล ะหน ว ยงานแต งตั้ ง
คณะกรรมการจรรยาบรรณของหนวยงานเพื่อทําหนาที่ควบคุมดูแลจรรยาบรรณในกรณีที่เกิดขอรองเรียน เกิด
การประพฤติผิดจรรยาบรรณ ตลอดจนป องกัน มิใหป ระพฤติผิดจรรยาบรรณ รวมทั้ง ไดมีการจัดทําแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยสิ้นปการศึกษาจะมีการสรุปผลตามแบบประเมินการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของหนวยงาน และรายงานผลการดําเนินการจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน ประจําปการศึกษา 2555 ตอ อธิการบดี (2.4-5.10)
6. มหาวิ ทยาลั ย ฯ ได ส รุ ป ผลความสําเร็จของแผนการบริห ารทรัพยากรบุคคลประจําป 2554 ดัง
รายละเอียดตอไปนี้
6.1 ดานการวางแผนอัตรากําลังและระบบการสรรหาบุคลากร มหาวิทยาลัยไดจัดสรรอัตรากําลัง
พนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อทดแทนขาราชการ/ลูกจางประจํา เกษียณอายุราชการ โดยไดสรรหาบุคลากรสาย
วิชาการจํานวน 18 อัตรา และสายสนับสนุน จํานวน 67 อัตรา ซึ่งมีกระบวนการสรรหาบุคลากรเขาสูตําแหนง
อยางมีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
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6.2 ดานการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากร มหาวิทยาลัยได
จัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ใหกับบุคลากร โดยมีโครงการใหความรูในเรื่องการเสนอขอตําแหนงทาง
วิชาการ จํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 9.30 ของโครงการดานพัฒนาบุคลากร พัฒนาดานคุณภาพการ
เรียนการสอน จํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 9.30 ของโครงการดานพัฒนาบุคลากร ใหความรูเกี่ยวกับ
การพัฒนางานวิจัย จํานวน 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 13.95 ของโครงดานการพัฒนาบุคลากร ใหความรูใน
เรื่องการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะและความกาวหนาในสายอาชีพ จํานวน 15 โครงการ คิดเปนรอยละ 34.88
ของโครงการดานพัฒนาบุคลากร การพัฒนาการบริหารจัดการ จํานวน 8 โครงการ คิดเปนรอยละ 18.60 ของ
โครงการดานพัฒนาบุคลากร และพัฒนาดานอื่น ๆ จํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 6.97 ของโครงการดาน
พัฒนาบุคลากร ตลอดจนอนุมัติใหบุคลกรสายวิชาการไปศึกษาตอระดับปริญญาโท จํานวน 4 คน คิดเปนรอย
ละ 100 ของแผนศึกษาตอระดับปริญญาโท ปริญญาเอก จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 22.73 ของแผนศึกษา
ตอระดับปริญญาเอก
6.3 การพั ฒ นาค า ตอบแทน สวั ส ดิก าร คุ ณ ภาพและความมั่น คงในชีวิ ต ของบุ คลากร โดยใน
ปงบประมาณ 2555 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ไดจัดทําประกาศอัตราคาตอบแทน
แรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยตามคุณวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2555
และประกาศหลั ก เกณฑ ก ารปรั บ เพิ่ ม อั ต ราอั ตราค าตอบแทนพนั กงานมหาวิ ทยาลั ย ที่จ างอยู กอ นวั น ที่ 1
มกราคม 2555 ประกาศ ณ วั น ที่ 30 เมษายน 2555 รวมทั้ งจั ด ให มี การตรวจสุ ขภาพประจํ าป โดยเชิ ญ
สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เขามา
ตรวจ ณ หอประชุมใหญ ศูนยหันตรา ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2555 เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย
6.4 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการให
ความรูเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรม และจรรยาบรรณใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย จํานวน 3 โครงการ คิดเปน
รอยละ 6.97 ของโครงการดานพัฒนาบุคลากร (2.4-6.1)
จากขอมูลผลการดําเนินงานพบวา การพัฒนาบุคลากรดานเพิ่มคุณวุฒิตามแผนศึกษาตอ ในระดับ
ปริญญาเอก ยังไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
2.4-1.1
แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2551 – 2555)
2.4-1.2
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนานโยบายงานบุคลากร
2.4-1.3
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
2.4-1.4
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรดานศึกษาตอ
2.4-2.1
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กําหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑในการพิจารณาจัดสรรทุนให
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หมายเลข
2.4-2.2

2.4-2.3
2.4-2.4
2.4-3.1
2.4-3.2

2.4-3.3

2.4-3.4
2.4-3.5
2.4-3.6
2.4-3.7
2.4-3.8
2.4-4.1

2.4-4.2

2.4-4.3

2.4-4.4

รายการเอกสารหลักฐาน
ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาตอภายในประเทศและตางประเทศ
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การวิเคราะหและประเมินคางานกําหนดระดับตําแหนง
ปฏิบัติการระดับตนที่มีประสบการณ ตําแหนงประเภทผูบริหาร ตําแหนงระดับชํานาญการ
ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงานบนฐานสมรรถนะ
เผยแพรทางเว็บไซต http://www.hrd.rmutsb.ac.th
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบนฐานสมรรถนะ http://www.hrd.rmutsb.ac.th
เอกสารการตรวจสุขภาพประจําป
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้ง
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.
2552
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2/2552 เรื่อง
คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม
พ.ศ. 2552
ประกาศ กบม. ฉบับที่ 3/2555 เรื่องอัตราคาตอบแทนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามคุณวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑการเลื่อน
คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของ
พนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2552
เอกสารเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ เผยแพรทางเว็บไซต
ขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงการแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2551
หนังสือติดตามการนําความรูจากการประชุม/อบรม/สัมนา/ศึกษาดูาน/กิจกรรม ไปใช
ประโยชนในการจัดการเรียนการสอนหรือนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน ปงบประมาณ
2555 (1 ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2555)
แบบติดตามการนําความรูจากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/กิจกรรม ไปใช
ประโยชนในการจัดการเรียนการสอนหรือนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน ในรอบ
ปงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2555)
แบบสรุปผลการติดตามการนําความรูจากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/กิจกรรม
ไปใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอนหรือนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน ในรอบ
ปงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2555)
สรุปผลการติดตามการนําความรูจากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/กิจกรรม ไปใช
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หมายเลข

2.4-5.1
2.4-5.2
2.4-5.3
2.4-5.4
2.4-5.5
2.4-6.1

รายการเอกสารหลักฐาน
ประโยชนในการจัดการเรียนการสอนหรือนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน รายบุคคล ใน
รอบปงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2555)
จรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรสายสนับสนุน เผยแพรทางเว็บไซต
http://personnel.rmutsb.ac.th/morals.html
สรุปผลโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของอาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา วันที่ 26 กค. 55
สรุปผลโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของอาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา วันที่ 12 มีค.56
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณของบุคลากรสายวิชาการ
รายงานผลตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 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
ขอ

เกณฑมาตรฐาน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ
มีการ
ดําเนินการ

1

มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูง
ü
กวา 8 FTES ตอเครื่อง
2 มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมี
ü
การฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา
3 มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษาอยางนอยในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษาและ
ü
จุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต
4 มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ อยางนอยในดานงานทะเบียน
นักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการ
ü
รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหาร และสนามกีฬา
5 มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อยางนอยในเรื่องประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ
ü
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตาง ๆ โดยเปนไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของ
6 มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 – 5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก
ü
คะแนนเต็ม 5
7 มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการ
ü
จัดบริการดานกายภาพที่สนองความตองการของผูรับบริการ
ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 7 ขอ
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 7 ขอ
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
เปาหมายของปนี้ : 7 ขอ
ผลการดําเนินงาน þ บรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป : 7 ขอ
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. ปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับบริการ
นักศึกษารวมทั้งสิ้น 8,126 เครื่อง พรอมทั้งไดคํานวณเปรียบเทียบอัตราสวนคา FTES ในภาพรวมกับจํานวน
นักศึกษาจากคณะตางๆ ที่เปดการเรียนการสอน โดยมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) เทากับ
10,110.18 (2.5 – 1.1) คิดเปนสัดสวนคอมพิวเตอรตอนักศึกษา เทากับ 1 : 1.24 (8.126:10,110.18) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ (2.5 - 1.2)
1.1 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่บริการประจําแตละหนวยงานจํานวน 2,968 เครื่อง คือ
- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จํานวน 85 เครื่อง
- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1,360 เครื่อง
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 258 เครื่อง
- คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 118 เครื่อง
- คณะศิลปศาสตร จํานวน 106 เครื่อง
- วิทยาลัยการจัดการ จํานวน 3 เครื่อง
- สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 987 เครื่อง
- สํานักงานอธิการบดี จํานวน 51 เครื่อง
1.2 นักศึกษามีการลงทะเบียนการใช WIFI กับมหาวิทยาลัยรวมจํานวน 5,158 เครื่อง
จากผลการดําเนินงานดานการจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8
FTES ตอเครื่องจึงบรรลุผลสําเร็จตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
เปน หน วยงานสนับสนุน วิช าการในการใหบริการดานการศึกษาคนควาแกอาจารย นักศึกษา โดยไดจัดตั้ง
หองสมุดประจําศูนยพื้นที่ทั้ง 4 แหงไดแก ศูนยนนทบุรี มีขนาดพื้นที่สําหรับการใชบริการ 1,517,375 ตาราง
เมตร ศูนยวาสุกรี มีขนาดพื้นที่สําหรับการใชบริการ 1,729,192 ตารางเมตร ศูนยสุพรรณบุรี มีขนาดพื้นที่
สําหรับการใชบริการ 1,911,950 ตารางเมตร และศูนยหันตรามีขนาดพื้นที่สําหรับการใชบริการ 2,086,440
ตารางเมตร (2.5-2.1) พรอมทั้งจัดใหมีบริการตางๆ จําแนกดังนี้
2.1 หองสมุดไดจัดใหมีทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ ไดแก (2.5-2.2)
- หนังสือภาษาไทย จํานวน 125,794 เลม
- หนังสือภาษาตางประเทศ จํานวน 13,219 เลม
- หนังสืออางอิงภาษาไทย จํานวน 4,300 เลม
- หนังสืออางอิงภาษาตางประเทศ จํานวน 816 เลม
- วิทยานิพนธ จํานวน 1,480 เลม
- เรื่องสั้น นวนิยาย จํานวน 6,896 เลม
- วารสาร/นิตยสารภาษาไทย จํานวน 106 ชื่อ
- วารสารภาษาตางประเทศ จํานวน 26 ชื่อ
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- หนังสือพิมพ จํานวน 16 ชื่อ
- สื่อโสตทัศนประกอบหนังสือ จํานวน 1,694 เรื่อง
- สื่อโสตทัศนทั่วไป(CD DVD Video) จํานวน 31 เรื่อง
และใหบริการตางๆดังนี้
2.1.1 บริการยืม–คืน เปนบริการใหยืมหนังสือ สิ่งพิมพ สื่อโสตทัศนวัสดุตางๆ ออกไปใชภายนอก
หองสมุดจํานวน 22,956 รายการ พรอมทั้งสงคืนทรัพยากร จํานวน 23,194 รายการ (2.5-2.3)
2.1.2 บริการตอบคําถามและชวยในการคนควา เปนบริการที่หองสมุดกําหนดเจาหนาที่ไวสําหรับ
ใหคําปรึกษา แนะนํา และชวยเหลือเกี่ยวกับการใชบริการหองสมุด (2.5-2.4 - 2.5-2.5)
2.1.3 บริการการมีสวนรวมในการจัดหาและคัดเลือกทรัพยากรสื่อ/สิ่งพิมพเขาหองสมุด โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหไดทรัพยากรที่ตรงกับความตองการของผูใชบริการ เชน การจัดกิจกรรมการออกรานของ
สํานักพิมพตางๆ หรือ กิจกรรมสงเสริมการคัดเลือกหนังสือ/สื่อเขาหองสมุด โดยใหผูใชบริการกรอกรายชื่อ
หนังสือ/สื่อที่ตองการลงในแบบฟอรมแสดงความตองการหนังสือ/สื่อ และดําเนินการจัดซื้อตามรายการที่
ผูใชบริการเสนอ (2.5-2.6 - 2.5-2.7)
2.2 บริการแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเปนแหลงเรียนรูทําหนาที่สนับสนุนการเรียน
การสอน และวิจัย เปนแหลงสารสนเทศที่พรอมสําหรับการใหบริการ ดังนี้
2.2.1 บริการ Internet เปนบริการสืบคนขอมูลโดยผานระบบเครือขาย Internet เพื่อใหนักศึกษา
สามารถค นหาขอมูลไดจากแหลงขอมูลอื่นๆ โดยผูใชสามารถใชบริการไดที่หอง Internet/หองบริการการ
เรียนรูดวยตนเอง
2.2.2 บริการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสืบคนจํานวน จํานวน 14 ฐาน (2.5-2.9 - 2.5-2.10)
ไดแก
(1) ABI/INFORM Complete
(2) ACM Digital Library
(3) American Chemical Society Journal (ACS)
(4) Academic Search Complete
(5) Communication & Mass Media Complete
(6) Computer & Applied Science Complete (CASC)
(7) Education Research Complete
(8) H.W. Wilson 12 subjects
(9) IEEE/IEE Electronic Library (IEL)
(10) ProQuest Dissertations & Theses: Full Text
(11) Web of Science
(12) ScienceDirect
(13) SpringerLink – Journal
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(14) Emerald Management 175
2.2.3 บริการระบบเครือขายไรสาย (Wireless Lan) เพื่อการสืบคนขอมูล จํานวนทั้งสิ้น 209 จุด
(2.7- 2.11) มีรายละเอียดดังนี้
(1) ศูนยนนทบุรี จํานวน 59 จุด
(2) ศูนยวาสุกรี จํานวน 44 จุด
(3) ศูนยสุพรรณบุรี จํานวน 36 จุด
(4) ศูนยหันตรา จํานวน 70 จุด
2.2.4 บริการเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนขอมูลภายในอาคารวิทยบริการจํานวน 987 เครื่อง
และภายในคณะตางๆ จํานวน 1,981 เครื่อง (2.5-2.12)
2.2.5 บริการแหลงเรียนรูผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร เชน การเรียนการสอนผานระบบ LMS
(2.5-2.13)
2.3 นอกจากนี้ ยังไดจัดดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมแนะนําศูนยวิทยบริการในกิจกรรมอบรม
แนะนําการใชหองสมุด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูใชบริการไดรูจักบริการตางๆของหองสมุด และเพื่อสามารถ
สืบคน ทรัพยากรสารสนเทศได และเปน กิจกรรมที่จัดใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ทุกปการศึกษา พรอมทั้งได
ประเมินความพึงพอใจในบริการนี้ทุกครั้ง (2.5-2.14)
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดใหมีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา ในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และพรอมทั้ง
กําหนดขนาดพื้นที่บริการ (2.5-3.1) ดังนี้
3.1 จัดพื้นที่สําหรับใชเปนหองเรียนจํานวน 328 หอง โดยจําแนกเปนศูนยหันตรา จํานวน 105
หอง ศูนยวาสุกรี จํานวน 51 หอง ศูนยนนทบุรี จํานวน 96 หอง และศูนยสุพรรณบุรี จํานวน 76 หอง
3.2 จัดพื้นที่สําหรับใชเปนหองปฏิบัติการจํานวน 318 หอง โดยจําแนกเปนศูนยหันตรา จํานวน 87
หอง ศูนยวาสุกรี จํานวน 27 หอง ศูนยนนทบุรี จํานวน 115 หอง และศูนยสุพรรณบุรี จํานวน 89 หอง
3.3 จั ด พื้ น ที่ สํ า หรั บ บริ ก ารทรั พ ยากรสารสนเทศห อ งสมุ ด รวม 6 ห อ ง มี ข นาดพื้ น ที่ ทั้ ง หมด
7,244,96 ตารางเมตร
3.4 จัดพื้นที่สําหรับบริการการเรียนรูดวยตนเอง รวม 5 หองมีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 1,470.15 ตาราง
เมตร
3.5 จัดพื้นที่สําหรับบริการหองประชุม รวม 13 หองมีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 1,470.15 ตารางเมตร
3.6 จั ดพื้ น ที่ สํ า หรั บ บริ ก ารห องปฏิบัติก ารคอมพิ ว เตอรกลาง รวม 5 หอ งมีข นาดพื้ น ที่ทั้ งหมด
1,281.65 ตารางเมตร
3.7 จัดพื้นที่สําหรับหองระบบเครือขาย รวม 3 หองมีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 162.07 ตารางเมตร
3.8 จัดพื้นที่สําหรับบริการหองฉายภาพยนต รวม 4 หองมีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 252.20 ตารางเมตร
3.9 จัดพื้นที่สําหรับบริการหองผลิตสื่อ รวม 2 หองมีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 187.64 ตารางเมตร
3.10 จัดพื้นที่สําหรับหองควบคุมไฟฟา รวม 9 หองมีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 173.46 ตารางเมตร
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3.11 จัดพื้นที่บริการจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย จํานวน 209 จุด ดังนี้ (1)
- ศูนยนนทบุรี
จํานวน 59 จุด (2)
- ศูนยวาสุกรี
จํานวน 44 จุด (3)
- ศูนยสุพรรณบุรี จํานวน 36 จุด (4)
- ศูนยหันตรา
จํานวน 44 จุด
นอกจากนี้ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ โดยสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ไ ด รั บ จั ด สรร
งบประมาณสําหรับใชดําเนินงานดานกายภาพ เชน การปรับปรุงอาคารเรียน การจัดหาวัสดุครุภัณฑที่ทันสมัย
การปรับปรุงโรงอาหารและภูมิทัศน เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยโดยรวม
4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิโดยสํานักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
กออบริหารทรัพยากรวาสุกรี กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี ไดจัดใหมีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปน
อื่นๆ เชน
4.1 บริการดานอนามัยและการรักษาพยาบาล โดยไดจัดใหมีหองพยาบาลประจําศูนยพื้นที่อยาง
ครบถวน มีเจาหนาที่ประจําหองพยาบาล และมีพยาบาลวิชาชีพ ทําหนาที่ใหคําปรึกษาและบริการสุขภาพ
อนามัย เชน บริการรักษาอาการเจ็บปวยหรือปฐมพยาบาลเบื้องตน หรือถาเจ็บปวย/ประสบอุบัติเหตุที่ตองพบ
แพทย เจาหนาที่พยาบาลจะนําสงโรงพยาบาลพรอมแจงผูปกครอง และมีหองสําหรับนอนพักในกรณีที่เจ็บปวย
ไมสามารถเขาเรียนหนังสือ โดยนักศึกษาตองกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอรมแจงการนอนพักของนักศึกษา
และนอกจากนี้ยังใหบริการเบิกยาและเวชภัณฑปฐมพยาบาลแกนักศึกษาและบุคลากรที่ตองการอยางถูกตอง
พร อมทั้ งได ดํ า เนิ น การประเมิ น ความพึ งพอใจของผู รับ บริการที่ต อการใชบ ริก ารดานการอนามัย และการ
รักษาพยาบาล (2.5-4.1)
4.2 บริการดานสนามกีฬา/สถานที่ออกกําลังกาย มหาวิทยาลัยไดจัดพื้นที่สําหรับใชเปนที่ออกกําลัง
กายทั้งกลางแจงและในที่รม (2.5-4.2) 4.3 บริการระบบทะเบียนและประมวลผล เพื่อใหนักศึกษาสามารถเขา
ใชบริการไดอยางสะดวก รวดเร็ว ครบถวนทั้ง 4 ศูนยพื้นที่ พรอมทั้งไดดําเนินการประเมินความพึงพอใจตอการ
ใชระบบเปนประจําทุกปการศึกษา (2.5-4.3)
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดดําเนินการจัดวางระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษา
ความปลอดภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย อยางนอยในเรื่องประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของ
เสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในอาคารตาง ๆ เชน มีเครื่องดับเพลิง มีการจาง
ยามรักษาความปลอดภัย มีการจางแมบานจากบริษัทเพื่อทําความสะอาด มีเจาหนาที่รับผิดชอบเปดและปด
อาคารประจําทุกวัน และมีกลองวงจรปดภายในอาคารของหนวยงานและประตูทางเขา-ออก มหาวิทยาลัย ซึ่ง
จัดการโดยสวนกลาง และมีฝายอาคารสถานที่คอยกํากับดูแลอีกชั้นหนึ่ง (2.5-5.1)
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได
ดําเนินการประเมินความพึงพอใจคุณภาพการใหบริการตางๆ ที่เกี่ยวของกับหองสมุด และแหลงเรียนรูอื่นๆ
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ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร ประจําปการศึกษา 2555 โดยมีผลการดําเนินงานทั้งหมดไมต่ํากวา 3.51
(2.5-6.1 - 2.5-6.2)
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดดําเนินการพัฒนาดานกายภาพเพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการ โดยมอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของใหดําเนินการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางวัสดุเพื่อการ
ซอมแซม/บํารุงรักษา และดําเนินการจัดจางตามระเบียบวาดวยการพัสดุฯ อยางถูกตอง ครบถวน สามารถ
ตรวจสอบได เชน (2.5 – 7.1)
1. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนินการ ดังนี้
(1) ขยายจุดบริการการเชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย โดยในปการศึกษา 2554 มีจํานวน 131
จุด และในปการศึกษา 2555 มีจํานวน 209 จุด เพิ่มขึ้นจํานวน 78 จุด
(2) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับบริการนักศึกษา จํานวน 2,968 เครื่อง เพิ่มขึ้นจากปการศึกษา
2554 จํานวน 768 เครื่อง
2. สํานักงานอธิการบดี โดยงานอาคารสถานที่ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี กองบริหารทรัพยากร
วาสุกรี กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี ไดดําเนินการ ดังนี้
(1) ประเมินประสิทธิภาพการใชพื้น ที่อาคาร และไดดําเนินการสรุป ผลการพัฒนา ปรับ ปรุง
เพิ่มเติมจํานวนพื้นที่/หองตางๆ
(2) ปรับปรุงและตอเติมอาคารเรียน สาขาวิศวกรรมเครื่องกล(ชางยนต เขตใต) จํานวน 1 งาน ตาม
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 19/2556 เมื่อวันจันทรที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 09.30 น ณ.หองประชุม
สุวรรณภูมิ อาคาร 5 ชั้น 2 เขตใต
(3) ปรับปรุงและตอเติมหลังคา อาคารวิทยบริการ ชั้น 5 เขตเหนือ หองประชุม พรอมครุภัณฑ
จํานวน 1 งาน (2.5-7.2)
(4) กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี ไดจัดใหมีการประชุม เรื่องการดําเนินงานในกองบริหาร
ทรัพยากรสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันจันทรที่ 5 มิถุนายน 2555 ระเบียบวาระที่ 4 เพื่อเตรียมความ
พรอมรับวันเปดภาดเรียน โดยมีสาระสําคัญเชน การจัดพื้นที่ จอดรถจักรยานตสําหรับนักศึกษา การดูแลตัด
ตนไม สนามหญา การจัดภูมิทัศนและสภาพแวดลอมอื่นๆ (2.5-7.3)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
2.5-1.1 รายละเอี ย ดจํ า นวนเครื่ องคอมพิว เตอรสํา หรับ การใหบ ริการแกผูรับ บริการ สํานักวิท ย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศึกษา 2555
2.5-1.2 รายละเอีย ด FTES นักศึกษาแตล ะระดับ การศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปการศึกษา 2555
2.5-2.1 พื้นที่การใชงานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5-2.2 รายงานทรัพยากรทั้งหมดแยกตาม Collection ที่กําหนดในระบบหองสมุด Walai Autolib
หนา | 80
รายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ปการศึกษา 2555

หมายเลข
2.5-2.3
2.5-2.4
2.5-2.5
2.5-2.6
2.5-2.7
2.5-2.8
2.5-2.9
2.5-2.10
2.5-2.11
2.5-2.12
2.5-2.13
2.5-2.14
2.5-3.1
2.5-4.1
2.5-4.2
2.5-4.3
2.5-5.1
2.5-6.1

2.5-6.2
2.5-7.1
2.5-7.2
2.5-7.3

รายการเอกสารหลักฐาน
ขอมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2556
สถิติผูใชบริการยืม-คืนทรัพยากร ประจําปการศึกษา 2555
บริการตอบคําถามและชวยในการคนควา (แบบฟอรม)
รายงานผลการดําเนินงานดานการใหบริการตอบคําถามและชวยในการคนควา
แบบแสดงความความตองการหนังสือ/สื่อ
โครงการอบรมแนะนําศูนยวิทยบริการในกิจกรรมแนะนําการใชหองสมุดใหกับนักศึกษาปที่
1 ประจําปการศึกษา 2555
ภาพบรรยากาศการใชบริการงานการศึกษาดวยตนเอง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ระบบสืบคนฐานขอมูลออนไลนอื่นๆ
สถิติจํานวนผูเขาใชบริการฐานขอมูล
บริการระบบเครือขายไรสาย (Wireless Lan) / แผนผังการเชื่อมตอระบบอินเตอรเน็ต
รายละเอียดจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการใหบริการแกผูรับบริการสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศึกษา 2555
ระบบการเรียนการสอนผานเครือขายคอมพิวเตอร LMS
โครงการอบรมแนะนําศูนยวิทยบริการในกิจกรรมแนะนําการใชหองสมุดใหกับนักศึกษาปที่
1 ประจําปการศึกษา 2555
พื้นที่การใชงานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอมูลดานการอนามัยและรักษาพยาบาล
สนามกีฬา/สถานที่ออกกําลังกาย
เว็บไซตระบบทะเบียนและประมวลผล ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนและการบริการสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อตอการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําป
การศึกษา 2555
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่มีตอโครงการอบรมการใชบริการ
งานวิทยบริการ ฝนกิจกรรมแนะนําการใชหองสมุด ประจําปการศึกษา 2555
รายงานขอมูลดานกายภาพอยางนอยในเรื่องเกี่ยวกับ หองเรียน หองปฏิบัติการ
บันทึกเรื่องการปรับปรุงและตอเติมอาคารและหองเรียน
รายงานการประชุมกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/ 2555 วาระที่ 4
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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

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคั ญ
ทุกหลักสูตร
ทุ ก รายวิ ช าของทุ ก หลั ก สู ต ร มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช าและของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ทุ ก หลั ก สู ต รมี ร ายวิ ช าที่ ส ง เสริ ม ทั ก ษะการเรี ย นรู ด ว ยตนเอง และการให ผู เ รี ย น
ไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย
มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอก
เขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
มี ก ารจั ด การเรี ย นรู ที่ พั ฒ นาจากการวิ จั ย หรื อ จากกระบวนการจั ด การความรู
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจ
แตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
มี ก ารพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอน กลยุ ท ธ ก ารสอน หรื อ การ
ประเมินผลการเรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา

2

3
4
5
6

7

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

เกณฑประเมิน :
เกณฑประเมิน :
ผลการดําเนินงาน
เกณฑประเมิน :

5 คะแนน
5 คะแนน
R บรรลุเปาหมาย
5 คะแนน
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P
P
P
P
P
P

P

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร
1.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการจัดทําคูมือการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ (2.6–1.1) พร อ มเผยแพร บ นเว็ บ ไซต ข องสํ า นั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น
(http://www.register.rmutsb.ac.th/TH) แตงตั้งคณะกรรมการกํากับการพัฒนาและบริหารหลักสูตรตาม
คําสั่งที่ (2.6–1.2) เพื่อพิจารณาขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure: SOP) การสอน
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ (2.6–1.3) ซึ่งคณะกรรมการประกอบดวยคณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย และนําผลการ
พิ จ ารณาขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งานดั งกล า วเผยแพร บ นเว็ บ ไซต ของสํา นัก สง เสริม วิช าการและงานทะเบีย น
(http://www.register.rmutsb.ac.th/TH)
1.2 มหาวิทยาลัย กําหนดใหทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน รายวิชาสหกิจศึกษา
รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ รายวิชาสัมมนา รายวิชาวิทยานิพนธ รายวิชาปญหาพิเศษ รายวิชาปฏิบัติการ
รายวิชาเลือกเสรี อีกทั้งมีการกําหนดแผนการศึกษาที่ระบุจํานวนชั่วโมงปฏิบัติการ (2.6-1.4)
1.3 ทุกคณะมีการดําเนินการโครงการเพื่อสงเสริมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โครงการ
การวัดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเชิงรุก และโครงการเทคนิคการผลิตสื่อการสอน
และการวิจัย สื่อเพื่อพัฒ นากระบวนการจัด การเรียนการสอน พรอมรายงานผลการประเมินโครงการตอที่
ประชุมสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 8/2555 ระเบียบวาระที่ 1.2.3 และระเบียบวาระที่ 1.2.4 (2.6–1.5)
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2.1 มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รที่ เ ป น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 จํานวน 15 หลักสูตร (2.6–2.1) ซึ่งทุกหลักสูตรมีการจัดทํารายละเอียด
ของรายวิ ช า (มคอ.3) และรายละเอี ย ดของประสบการณ ภ าคสนาม มคอ.4) แล ว เสร็จ กอนการเปดภาค
การศึกษา โดยมหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการดําเนินการในการประชุมดานวิชาการครั้งที่ 9/2555 ระเบียบ
วาระที่ 4.3 (2.6-2.2) และครั้งที่ 1/2556 ระเบียบวาระที่ 3 (2.6-2.3)
2.2 มหาวิทยาลัย มีการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 จํานวน 19 หลักสูตร
(2.6–2.4) ซึ่งทุกหลักสูตรมีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาในรูปแบบของ โครงการสอน/แผนการสอน/
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) และสงมอบใหกับผูเรียนในคาบเรียนแรกทุกภาคการศึกษา
2.3 มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประเมินผลการเรียนรูของระดับรายวิชาอยางนอยสองครั้งตอภาค
การศึกษาโดยจัดใหมีการวัดผลระหวางภาคการศึกษา (Formative Evaluation) ในสัปดาห
ที่เกาและเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา (Summative Evaluation) ในสัปดาหที่สิบเจ็ดตามที่กําหนดไวใน
ปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย
(2.62.5)(http://www.register.rmutsb.ac.th/TH/curent_calendar.php?txt=calendarMA1_2555.pdf)
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3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้ง
ในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย
3.1 มหาวิทยาลัยสงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูดวยตนเองผานระบบเครือขายอิน เตอรเน็ต สามารถ
คน คว า จากฐานข อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส มี ก ารให บ ริ ก ารคอมพิ ว เตอร มี จุ ด เชื่ อ มต อ ระบบเครื อ ข า ยพร อ ม
ชองสัญญาณ Wireless ทุกศูนยพื้นที่ อีกทั้งมีศูนยพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อใหความรู และสนับสนุนการ
พัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (2.6-3.1)
3.2 มหาวิทยาลัยกําหนดใหทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองและการให
ผูเ รี ย นได เ รี ย นรู จ ากการปฏิ บัติทั้งในและนอกหองเรีย นหรือจากการทําวิจัย โดยจัดใหมีชั่ว โมงปฏิบัติการ
ชั่วโมงภาคปฏิบัติ ชั่วโมงนอกชั้นเรียน มีกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยการอภิปรายกลุม กรณีศึกษา
รายวิ ชาสัมมนา รายวิช าฝกประสบการณวิชาชีพ รายวิชาสหกิจ ศึกษา รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย รายวิช า
ปริญญานิพนธ และรายวิชาที่เกี่ยวกับการวิจัยในวิชาชีพที่ศึกษา มีรายวิชาที่หลากหลายในหมวดวิชาชีพเลือก
รายวิชาเลือกเสรีตามแผนการศึกษา (2.6–3.2)
3.3 มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง (2.6–3.3)
และสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียน (2.6–3.4) มีการจัดใหนักศึกษาที่ศึกษา
รายวิชาสหกิจศึกษารายงานผลการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษาตอคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อคัดเลือก
ตัวแทนนักศึกษาในการนําเสนอผลงานวันปจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา (2.6–3.5) นักศึกษามีการทําวิจัยรวมกับ
สถานประกอบการเปนเวลาหนึ่งภาคการศึกษาในการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา (2.6–3.6) นักศึกษาสามารถ
ทําวิจัยในการศึกษารายวิชาปริญญานิพนธ (2.6-3.7) นักศึกษาสามารถดําเนินการจัดสัมมนาตลอดกระบวนการ
ตั้งแตการวางแผน การดําเนินกิจกรรม การประเมินและสรุปผลการดําเนินงาน (2.6–3.8)
4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
4.1 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชน
ภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน ดังนี้
คณะครุศาสตรอุตสหกรรมมีการสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูจากบุคคลหรือชุมชนภายนอก โดยมีการนํา
นักศึกษาศึกษาดูงานการบริหารจัดการ บริษัทโรงงานน้ําตาลมิตรผลสุพรรณบุรี ซึ่งเปนสวนหนึ่งของรายวิชา
การบริหารงานอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (2.6-4.1)
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและและภาคเอกชนที่มี
ประสบการณทางวิชาการหรื อวิ ชาชีพจากหนว ยงานหรือชุมชนภายนอก มาบรรยายในรายวิช า Auditing
รายวิชา Seminar in Management รายวิชา การบริหารการคาปลีก การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา (JAVA
GUI Workshop) และ รายวิชา Farm Management (2.6–4.2)
คณะศิลปศาสตร มีการเชิญผูมีประสบการณทางวิชาการ ผูมีประสบการณทางวิชาชีพ มาสอนใหกับ
นักศึกษา อีกทั้งมีการนํานักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (2.6–4.3)
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วิทยาลัยการจัดการ มีการนําคณะนักศึกษารุนที่ ศึกษาดูงานบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) เมื่อ
วันที่ 15 มกราคม 2556 เพื่อการศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการ และดานกระบวนการผลิตอันทันสมัย
ระดับโลก (2.6-4.4) และมีการเชิญบุคคลภายนอกมาเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ ในบางคาบเวลา ตามหนังสือ
เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ เชน รายวิชานวัตกรรมการจัดการเชิงกลยุทธ เชิญคุณปราณี ดานชัยวิโรจน มา
บรรยายในหัวขอเรื่อง “กลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขันของศูนยการคาอยุธยาพารค” วิชาการ
จัดการตลาดยุคโลกาภิวัตน เชิญ ดร.ธนวัต ลิ้มปพาณิชยกุล และผูชวยศาสตราจารย ดร.นิภา นิรุตติกุล มาเปน
อาจารยพิเศษรวม เปนตน (2.6-4.5)
5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน
5.1 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ไดเขารวมประชุมวิชาการระดับนานาชาติและ
ระดับชาติวิศวศึกษา ครั้งที่ 11 (The 11 th Internation and National Conference on Engineering
Education) ในระหวางวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2556 ณ Phuket Granceland Resort & Spa,Phuket,
Thailand โดยรองศาสตราจารยนภัทร วัจนเทพินทร คณบดี ไดรับเกียรติ เปนประธานควบคุมการนาเสนอ
ผลงาน จากประธานจัดการประชุม โดยไดนาเสนอผลงานเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน
รายวิชาแคลคูลัส สาหรับวิศวกร 1 ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ปการศึกษา
2554 และ ผูชวยศาสตราจารยเตือนใจ อาชีวะพนิช ไดนําเสนอบทความเรื่อง แนวทางการปองกันการทุจริต
เพื่อสงเสริมการเรียนการสอน (2.6-5.1)
5.2 วิทยาลัยการจัดการ จัดโครงการพัฒนานักวิจัยโครงการวิจัยเพื่อถายทอดองคความรู (2.6-5.2)
ซึ่งกลุมเปาหมายประกอบไปดวย ผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา เพื่อใชการวิจัยทางการศึกษา
และใชสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตร และสามารถบริหารจัดการการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตาม
กรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาซึ่งไดนําองคความรูในพันธกิจดานการวิจัย เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนาถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี จาการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูฟงบรรยายและ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ คณาจารยไดมีการเขียนบทความวิจัย ที่ไดจากการจัดกิจกรรม
เรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการสูการพัฒนาประสิทธิภาพ” Action Research and Development of
Research Designs (2.6-5.3) และเรื่อง“ปจจัยแหงความสําเร็จของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และ
ขนาดยอม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”(2.6-5.4) รวมถึงบทความวิจัยเรื่อง “ชี้ชองมองโอกาส สรางความ
เขมแข็งใหกับผูประกอบการ SME’s”(2.6-5.5) ซึ่งอาจารยผูสอนนําไปพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาสถิติ
ประยุกต วิชาระเบียบวิธีวิจัย (2.6-5.6) อีกทั้งคณาจารยไดมีการเขียนบทความวิจัยที่ไดจากการจัดกิจกรรม
เพื่อเผยแพรใหกับนักศึกษาไวดูเปนตัวอยางบนเว็บไซต (2.6-5.7) และวิทยาลัยการจัดการยังไดจัดใหมีการ
เรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการสอน โดยใหคณาจารยมีการทํา
วิจัยในชั้นเรียนถึงวิธีการสอนและกระบวนการสอนถึงความเหมาะสม อีกทั้งวิทยาลัยการจัดการมีการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยกําหนดใหมีการประชุมกอนเปดภาคการศึกษาและ
หลังปดภาคการศึกษา ซึ่งไดมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรูเกี่ยวกับการควบคุมวิทยานิพนธและการศึกษาคนควา
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อิสระ การวิจัย และการจัดการเรียนการสอน เพื่อรวบรวมองคความรูนําไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนในภาคการศึกษาตอไป
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
6.1 มหาวิทยาลัยกําหนดแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ซึ่งในแบบประเมินประกอบดวยขอคําถามที่สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของผูเรียน เนื้อหาสาระของรายวิชา สภาพหองเรียน ความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยกําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองตอบแบบประเมินทุกรายวิชาผานระบบออนไลน
(http://reg.rmutsb.ac.th/rmutsb/main/) จึงจะสามารถดูผลการสอบประจําภาค การศึกษาได
6.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูมีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ของภาคการศึกษาที่ 1/2555ภาคการศึกษาที่ 2/2555 และภาคการศึกษาฤดู
รอน/2555 ตลอดปการศึกษา 2555 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)
วิทยาลัยการจัดการ (2.6-6.7)
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูทุก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
7.1 มีการติดตามผลการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการ สอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา (เพื่อวางแผนการปรับปรุงจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการ
ประเมินผล ทุกภาคการศึกษา) และมีการประเมินหลักสูตร จากผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก นักศึกษาปจจุบัน
อาจารย ศิษยเกา และสถานประกอบการ เมื่อครบรอบกําหนดระยะเวลา เพื่อนํามาพิจารณา สําหรับวางแผน
เพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลหลักสูตร
ใหม และปรับปรุง พ.ศ. 2554 มีการบริหารหลักสูตรเปนไปตามเกณฑที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) มีการตรวจสอบ ติดตาม วิเคราะหผลการดําเนินงานทุกรายวิชาและภาพรวมของทุก
หลักสูตร ตามผลการประเมินในรายงานผลการดําเนินงานรายวิชา (มคอ. 5) เพื่อนําไปพัฒนาหรือปรับปรุงการ
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จัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน การประเมินผลการเรียนรูตอไป (2.6–7.1) อีกทั้งมีการกําหนดนโยบาย
ใหมีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการวิช าการมาพัฒนาและปรับ ปรุงหลักสูตร และมีการ
รายงานการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร (2.6-7.2)
7.2 วิทยาลัยการจัดการนําผลสรุปการประเมินการเรียนการสอนทุกรายวิชาภาคการศึกษาที่ 5 ภาค
การศึกษาที่ 2/2555 และภาคการศึกษาฤดูรอน/2555 ตลอดปการศึกษา 2555 เขาวาระการประชุมบริหาร
หลักสูตร (2.6–7.3) และรายงานตอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการจัดการ (2.6-7.4) เพื่อพิจารณาสรุปผล
การประเมินการจัดการเรียนการสอนในแตละวิชา เพื่อนําผลมาพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ตอไป โดยมติที่ประชุมมอบใหฝายวิชาการและวิจัย ดําเนินการแจงผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของ
ทุกภาคการศึกษาใหกับอาจารยผูสอนทุกทานโดยใหผนึกซองเปน “ลับ” ซึ่งวิทยาลัยการจัดการไดแจงใหกับ
อาจารยผูสอนทุกทานทราบผลการประเมินแลว (2.6-7.5) อีกทั้งฝายวิชาการและวิจัยไดสงแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหกับอาจารยผูสอนทุกทานใชเปนแนวทางสอน(2.6–7.6) และจัดการ
เรียนการสอนโดยใหมีอาจารยประจําวิชา และเชิญนักธุรกิจ ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเชี่ยวชาญในภาคธุรกิจมา
บรรยายพิเศษของทุกรายวิชา ซึ่งอาจารยประจําวิชาทุกทานไดมีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนที่มีการ
เชิญผูเชี่ยวชาญมารวมสอนดวยทุกวิชา (2.6-7.7)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
2.6–1.1 คูมือการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.6–1.2 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 189/2556 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
กํากับการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2.6–1.3 มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure: SOP) การสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
2.6–1.4 แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร ปการศึกษา 2555
2.6–1.5 รายงานการประชุมสภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 8/2555 ระเบียบวาระ 1.2.3 รายงาน
ประเมินผลโครงการ “การวัดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเชิงรุก”
และระเบียบวาระ 1.2.4 รายงานประเมินผลโครงการ “เทคนิคการผลิตสื่อการสอนและการ
วิจัยสื่อเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน”
2.6–2.1 สรุปจํานวนหลักสูตรที่เปดการเรียนการสอน (TQF) ปการศึกษา 2555 ระดับปริญญาตรี-โท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2.6–2.2 รายงานการประชุมดา นวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 9/2555 ระเบียบวาระที่ 4.3 การ
เตรี ย มความพร อ มในการดํ า เนิน การหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิร ะดับ อุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF : HEd)
2.6–2.3 รายงานการประชุมดานวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2556 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง
สืบเนื่อง
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หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
2.6-2.4 สรุปจํานวนหลักสูตรที่เปดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2555 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2.6-2.5 ปฏิทินปการศึกษา 2555 ระดับ ปวส. ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท
2.6-3.1 Print Out หนาเว็บไซตของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.6-3.2 แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร ปการศึกษา 2555
2.6-3.3 รายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง
2.6-3.4 บันทึกขอความ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินโครงการสัมมนาวิชาการนักศึกษาฝกงานและนักศึกษา
ปฏิบัติการสอน
2.6-3.5 บันทึกขอความ เรื่อง ขออนุมัติโครงการสหกิจศึกษา รุนที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ศูนยวาสุกรี)
2.6-3.6 เลมผลงานวิจัยของนักศึกษาสหกิจ ปการศึกษา 2555
2.6-3.7 วิทยานิพนธ เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ความผูกพันตอองคกร
และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของพนักงาน บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล ประเทศไทย
2.6-3.8 สัมมนาเชิงปฏิบัติการสาขาวิชาการบัญชี รายวิชา Seminar in Accounting เรื่อง มาตรฐาน
การบัญชีสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (Non Publicly Accountable EntitiesNPAE)
2.6-4.1 สรุปโครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการ บริษัทโรงงานน้ําตาลมิตรผลสุพรรณบุรี
2.6-4.2 หนังสือเชิญวิทยากรมาบรรยายในแตละหลักสูตร
2.6-4.3 -หนังสือเชิญอาจารยพิเศษ
-อาจารยพานักศึกษาไปศึกษาดูงาน ฝกปฏิบัตินอกสถานที่
2.6-4.4 โครงการศึกษาดูงาน บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร
2.6-4.5 ตัวอยางหนังสือเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ
2.6-5.1 เอกสารประชาสัมพันธคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
2.6-5.2 โครงการวิจัยเพื่อถายทอดองคความรู และกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
2.6-5.3 บทความวิจัย “การวิจัยเชิงปฏิบัติการสูการพัฒนาประสิทธิภาพ” Action Research and
Development of Research Designs
2.6-5.4 บทความวิจัยเรื่อง “ปจจัยแหงความสําเร็จของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาด
ยอม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
2.6-5.5 บทความวิจัยเรื่อง “ชี้ชองมองโอกาส สรางความเขมแข็งใหกับผูประกอบการ SME’s”
2.6-5.6 ลักษณะรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย
2.6-5.7 บทความวิจัยเชิงปฏิบัติการสูการพัฒนาประสิทธิภาพ (ที่ไดจากกิจกรรมฯเผยแพรบนเว็บไซต)
2.6-6.1 ผลประเมินความพึงพอใจของผูเรียน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
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หมายเลข
2.6-6.2
2.6-6.3
2.6-6.4
2.6-6.5
2.6-6.6
2.6-6.7
2.6-7.1
2.6-7.2

2.6-7.3
2.6-7.4
2.6-7.5
2.6-7.6
2.6-7.7

รายการเอกสารหลักฐาน
ผลประเมินความพึงพอใจของผูเรียน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ผลประเมินความพึงพอใจของผูเรียน คณะบริหารธุรกิจ
ผลประเมินความพึงพอใจของผูเรียน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผลประเมินความพึงพอใจของผูเรียน คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
ผลประเมินความพึงพอใจของผูเรียน คณะศิลปศาสตร
ผลประเมินความพึงพอใจของผูเรียน วิทยาลัยการจัดการ
รายงานผลการดําเนินงานรายวิชา (มคอ. 5)
- คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร
- คณะกรรมการวิชาการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
- การรายงานการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูต
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการจัดการ
บันทึกขอความแจงผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2555
บันทึกขอความขอสงแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ลักษณะรายวิชาที่อาจารยผูสอนทุกทานตองเชิญผูเชี่ยวชาญมาสอนรวม
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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
ขอ
1

2

3
4

5

มีการ
ดําเนินการ
มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต
P
อยางนอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนด
การศึกษาของหลักสูตร
มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
P
การวั ด ผลการศึ ก ษาและสั ม ฤทธิ ผ ลทางการเรี ย นที่ ส ง เสริ ม ทั ก ษะอาชี พ และ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ตามความตองการของผูใชบัณฑิต
P
มี ก ารส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ทรั พ ยากรทั้ ง ด า นบุ ค ลากร เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
งบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
P
มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวม
กิจ กรรมการประชุ มวิ ชาการหรื อนําเสนอผลงานทางวิช าการในที่ป 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
P
บัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน
เกณฑมาตรฐาน

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

เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน R บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอยสําหรับ
ทุกหลักสูตรประดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร
ทุ ก คณะมี ก ารสํ า รวจคุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค ต ามความต อ งการของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ทุ ก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ไดกําหนดใหมีการประเมินในระยะเวลา 5 ป และตามระบบและกลไกการปรับปรุง
หลักสูตร เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร (2.7-1.1)
2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ตามความตองการ
ของผูใชบัณฑิต
ทุกคณะมี การนํา ผลการวิ เ คราะหคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใช
บัณฑิต มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการ
เรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ตามความตองการของผูใชบัณฑิต (2.72.1)
3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อตอการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
3.1 มหาวิทยาลัยมีการมีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและ
งบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต ซึ่งมหาวิทยาลัยมีพัฒนาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555- 2559) (2.7-3.1) และแผนปฏิบัติราชการและการใชจายงบประมาณ
ประจําป 2555 แสดงให เห็น โครงการตางๆที่สงเสริมสนับสนุนบุคลากรของคณะและเอื้อตอการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต (2.7-3.2) และมีแผนปฏิบัติราชการและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสนับสนุนครุภัณฑสื่อการเรียนการสอนที่ใช
ในการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต (2.7-3.3) และการจัดสรรงบประมาณเงินบํารุงคาหองสมุด (2.7-3.4)
และในดานบุคลากรมีโครงการพัฒนาคณาจารยใหมีคุณภาพและมาตรฐานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะ
5 ป หนา 31 (2.7-3.5)
4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรม
การประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบันหรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ
มหาวิทยาลัยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Standard Operation Procedure: SOP) การสงเสริมให
นักศึกษาเขารวมประชุมทางวิชาการ (2.7–4.1) มีการเผยแพรประชาสัมพันธโปรแกรมการจัดกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการ หรือการนําเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมทั้งในประเทศ และตางประเทศ ใหนักศึกษา
และผูสนใจรับทราบผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย (http://www.rmutsb.ac.th
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/2011/home/index.php)
5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จัดโดยคณะและสถาบัน
มหาวิทยาลัยมีการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตโดยไดรับ
จัดสรรงบประมาณในโครงการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม (2.7-5.1)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
2.7–1.1 รายงานผลการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร
2.7–2.1 สรุปผลการนําผลการประเมินหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 จากผูใชบัณฑิต/สถานประกอบการ
มาใชในการปรับปรุงหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
2.7–3.1 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)
2.7–3.2 แผนปฏิบัติการประจําป 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2.7–3.3 แผนปฏิบัติราชการและการใชจายงบประมาณประจําป งบประมาณ 2556 สํานักวิทยาบริการฯ
2.7–3.4 บันทึกขอความ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินคาบํารุงหองสมุดประจําภาคเรียนที่ 2/2555
2.7–3.5 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) หนา 31
2.7–4.1 มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสงนักศึกษาเขารวมประชุมวิชาการ (SOP)
2.7–5.1 โครงการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
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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

มีการ
ดําเนินการ

เกณฑมาตรฐาน
มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริม
ไวเปนลายลักษณอักษร
มี ก ารถ า ยทอดหรื อเผยแพร พ ฤติ กรรมด านคุ ณธรรมจริ ย ธรรมสํา หรับ นัก ศึ กษาที่
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 R บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
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P
P
P
P
P

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมไว
เปนลายลักษณอักษร โดยจัดทําประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา
ฯและกํา หนดพฤติ กรรมที่ พึงประสงคดา นคุณธรรมจริย ธรรมสําหรับ นักศึกษา 5 ขอ (2.8 - 1.1 ประกาศ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ เรื่ อ ง พฤติ ก รรมด า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ)
2. มหาวิ ทยาลั ย มี การถ า ยทอดหรื อเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริย ธรรมสําหรับ นักศึกษาที่
ตองการสงเสริมตามขอ1ไปยังผูบริหารคณาจารยนักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้งมหาวิทยาลัยโดย
มหาวิทยาลัยไดทําหนังสือเวียนใหทุกหนวยงานถายทอดหรือเผยแพรป ระกาศประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิใหบุคลากรใน
สังกัดและนักศึกษาทราบโดยทั่วกัน (2.8-2.1 หนังสือบันทึกขอความเรื่อง ขอสงสําเนาประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ)
3. มหาวิทยาลัยมีโครงการสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในขอ 1 โดย
ระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน โดยมหาวิทยาลัยไดจัดโครงการ “คุณธรรมนําชีวิตสมาธิ –
ภาวนา เจริญพระชนมพรรษามหาราชา มหาราชินี” เมื่อวันที่ 7, 14, 15, 21 กรกฎาคม 2555 ณ
มทร.สุวรรณภูมิ ทั้ง 4 ศูนย (2.8 - 3.1 โครงการ “คุณธรรมนําชีวิต สมาธิ – ภาวนา เจริญพระชนมพรรษามหา
ราชา มหาราชินี”)
4. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลโครงการ“คุณธรรมนําชีวิตสมาธิ – ภาวนา เจริญพระชนมพรรษา
มหาราชา มหาราชินี” โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้ (2.8 - 4.1
สรุปผลการประเมินโครงการ“คุณธรรมนําชีวิตสมาธิ–ภาวนา เจริญพระชนมพรรษามหาราชา มหาราชินี”)
5. มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาที่ไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม คือ
นางสาวกชกร จุลศิลป ไดรับการยกยองเปนคนดีศรีสถาบัน (2.8-5.1)
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
2.8 - 1.1 ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ เรื่ อ ง พฤติ ก รรมด า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2.8 - 2.1 หนังสือบันทึกขอความ เรื่อง ขอสงสําเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ เรื่อง พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ
2.8 - 3.1 โครงการ "คุณธรรมนําชีวิตสมาธิ - ภาวนา เจริญพระชนมพรรษามหาราชา มหาราชินี"
2.8 - 4.1 สรุปผลการประเมินโครงการ "คุณธรรมนําชีวิตสมาธิ - ภาวนา เจริญพระชนมพรรษา มหา
ราชา มหาราชินี"
2.8 - 5.1 นางสาวกชกร จุลศิลป ไดรับการยกยองเปนคนดีศรีสถาบัน

สรุปผลการประเมินตอนเอง: องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
2.1
5 ขอ
6 ขอ
2.2
รอยละ 4.29
รอยละ 9.17
2.3
รอยละ 43
รอยละ 27.36
2.4
7 ขอ
6 ขอ
2.5
7 ขอ
7 ขอ
2.6
7 ขอ
7 ขอ
2.7
5 ขอ
5 ขอ
2.8
5 ขอ
5 ขอ
คาเฉลี่ยจากการประเมิน 8 ตัวบงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คะแนนการประเมิน
5
5
2.25
4
5
5
5
5
36.25 / 8 = 4.53 คะแนน
ระดับดีมาก
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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

P

2

มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา

P

3

มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา

4
5
6

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

P
P
P
P

7

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

เกณฑประเมิน :
เกณฑประเมิน :
ผลการดําเนินงาน
เกณฑประเมิน :

5 คะแนน
5 คะแนน
R บรรลุเปาหมาย
5 คะแนน
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P

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษามหาวิทยาลัยได
ดําเนิน การจั ดปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดทราบแนวทางการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ หลักสูตร
ระบบการเรียนการสอนและบริการตางๆ ที่มหาวิทยาลัย จัดใหนักศึกษา รวมถึงการใชชีวิตประจําวัน การ
ปรับตัวใหเขากับหมูคณะ สิ่งแวดลอม และสังคมใหมในมหาวิทยาลัยไดดวยดี (3.1-1.1 ) และมหาวิทยาลัยได
มอบหมายใหแตละคณะแตงตั้งคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษาในแตละชั้นป (3.1-1.2) เพื่อ
สามารถใหคําปรึกษาทั้งเรื่องการเรียนและปญหาสวนตัว และสามารถดูแลนักศึกษาไดอยางทั่วถึงมีหองบริการ
ใหคําปรึกษาที่เปนสวนตัว ( 3.1-1.3, 3.1 - 1.4) รวมถึงการจัดทําคูมือนักศึกษาเพื่อใหนักศึกษากําหนด
แนวทางหรือแผนการเรียนไดถูกตองและเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง (3.1-1.5) มหาวิทยาลัยไดจัดให
มีหองพยาบาลเพื่อบริการใหคําปรึกษาและปฐมพยาบาลเบื้องตน (3.1-1.6) และจัดโครงการตรวจสุขภาพของ
นักศึกษาเพื่อจัดทําฐานขอมูลสุขภาพของนักศึกษาใหม (3.1-1.7)
2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ได จั ด บริ ก ารข อ มู ล ข า วสารที่ เ ป น ประโยชน ต อ นั ก ศึ ก ษา โดยผ า นทางเว็ บ ไซต ข อง
มหาวิทยาลัยและของคณะ (3.1-2.1) เว็บไซต และ Face book กองพัฒนานักศึกษา (3.1-2.2 ) เว็บไซตและ
Face book กองทุนกูยืมใหการศึกษา (3.1-2.3) คูมือการใชระบบการใหกูยืมเงินผานอินเตอรเน็ต (3.1-2.4)
ขอมูลทุนการศึกษา (3.1-2.5) บอรดประชาสัมพันธขาวสารการรับสมัครงาน (3.1-2.6) จัดพิมพจดหมายขาว
มหาวิทยาลัยใหนักศึกษาทราบ (3.1-2.7) รวมถึงการจัดหองสมุดอาชีพ (3.1-2.8) และบริการหองคอมพิวเตอร
ใหกับนักศึกษาในการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตทั่วไป (3.1-2.9)
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา
มหาวิ ทยาลั ย ได จั ดกิจ กรรมเพื่ อพั ฒนาประสบการณทางวิช าการและวิช าชีพแกนักศึกษา โดยจัด
โครงการสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใหนักศึกษานําระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาไปใชในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมหรือโครงการของนักศึกษาใหมีคุณภาพ
(3.1-3.1) โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2555 เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาที่
กําลังจะสําเร็จการศึกษาใหมีความพรอมในดานตางๆหลังจากสําเร็จการศึกษาแลว เชน การสมัครงาน เปนตน
(3.1-3.2) รวมถึ ง มี สํ า นั กงานสหกิ จ ศึ ก ษาทําหนา ที่ในการติ ดตอประงานจัดหาแหลงฝกงานเพื่อพัฒ นา
ประสบการณดานวิชาชีพใหกับนักศึกษา (3.1-3.3) และจัดอบรมเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา (3.1-.34) มี
การจัดกิจกรรม/โครงการ โดยใหนักศึกษาเปนผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินงานเพื่อฝกทักษะประสบการณใน
การทํางานรวมกัน (3.1-3.5, 3.1-3.6, 3.1-3.7) และโครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา (3.1-3.8)
4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา
มหาวิทยาลัยไดจัดทําฐานขอมูลศิษยเกา (3.1-4.1) และมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนกับ
ศิษยเกาโดยผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย (3.1-4.2) เว็บไซตของสมาคมศิษยเกาฯ (3.1 – 4.3) ขอมูลแหลง
ทุนการศึกษาตอ ทุนวิจัย (3.1- 4.4)ขาวการรับสมัครงาน (3.1-4.5)และมีการจัดสงจุลสารจดหมายขาวของ
มหาวิทยาลัยใหศิษยเการับรูเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณ (3.1 – 4.6)
หนา | 98
รายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ปการศึกษา 2555

รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อใหศิษยเกาและนักศึกษาปจจุบันไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณที่ดีรวมกันและ
เสริมสรางเครือขายความสัมพันธระหวางกันดวย (3.1 – 4.7)
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา
มหาวิ ท ยาลั ย ได มี ก ารส ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรมทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ เพื่ อ พั ฒ นาความรู แ ละ
ประสบการณสําหรับศิษยเกา โดยการมอบหมายใหผูรับผิดชอบจัดโครงการพัฒนาแนวคิดศิษยเกา (3.1 – 5.1)
โครงการฝกอบรมการใชงาน Lap view เพื่อการควบคุมภายนอก (3.1 – 5.2) โครงการถายทอดนวัตกรรมใหม
สําหรับนักศึกษาและศิษยเกา เรื่อง การแตงหนาเคกมืออาชีพ (3.1-5.3) และมหาวิทยาลัยไดจัดสงจุลสารของ
มหาวิทยาลัยใหศิษยเการับรูเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง (3.1- 5.4)
6. มี ผ ลการประเมิ น คุ ณภาพของการใหบ ริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม
5 คะแนน มหาวิทยาลั ยได มอบหมายใหผู รับผิดชอบดําเนิน การสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาในการ
ใหบริการของมหาวิทยาลัยและสรุปรายงานผลขอมูล (3.1-6.1)
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่
สนองความตองการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยไดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารแตละคณะเพื่อดําเนินการประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการและสนองความตองการของนักศึกษา (3.1 - 7.1 ) เพื่อจัดทําแผนการปฏิบัติงานฯ และปรับปรุงการ
ใหบริการและสนองความตองการของนักศึกษา ในปการศึกษา 2556 (3.1 - 7.2)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
3.1 - 1.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2555
3.1 - 1.2 คณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษา ปการศึกษา 2555 และคูมืออาจารยที่ปรึกษา
3.1 - 1.3 บันทึกการใหคําปรึกษา
3.1 - 1.4 หองบริการใหคําปรึกษา
3.1 - 1.5 คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2555
3.1 - 1.6 ทะเบียนผูใชบริการหองพยาบาล
3.1 - 1.7 รายงานผลการตรวจสุขภาพของนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2555
3.1 - 2.1 เว็บไซตมหาวิทยาลัยและคณะวิชา
3.1 - 2.2 เว็บไซต และ facebook กองพัฒนานักศึกษา
3.1 - 2.3 เว็บไซต และ facebook งานกองทุนกูยืมใหการศึกษา (กยศ.)
3.1 - 2.4 คูมือการใชระบบงาน e - Studentloan
3.1 - 2.5 ขอมูลทุนการศึกษา
3.1 - 2.6 ประชาสัมพันธขาวการรับสมัครงาน
3.1 - 2.7 จดหมายขาวมหาวิทยาลัย
3.1 - 2.8 บริการหองสมุดอาชีพ
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หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
3.1 - 2.9 ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง (Self Access)
3.1 - 3.1 โครงการสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ปการศึกษา 2555
3.1 - 3.2 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2555
3.1 – 3.3 รายชื่อนักศึกษาและสถานประกอบการที่รับนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา
3.1 – 3.4 โครงการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
3.1 – 3.5 โครงการไหวครู
3.1 – 3.6 โครงการ 9 ราชมงคลรวมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 7
3.1 – 3.7 โครงการศึกษาดูงาน จัดโดย ชมรมตามรอยโครงการในพระราชดําริ
3.1 – 3.8 โครงการศึกษาดูงานตางประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร
3.1 - 4.1 ระบบศิษยเกามหาวิทยาลัย
3.1 - 4.2 เว็บไซตของมหาวิทยาลัย
3.1 - 4.3 เว็บไซตของสมาคมศิษยเกา
3.1 - 4.4 ขอมูลทุนการศึกษา
3.1 - 4.5 ประชาสัมพันธขาวสารการรับสมัครงาน
3.1 - 4.6 จดหมายขาวมหาวิทยาลัย
3.1 - 4.7 โครงการเครือขายศิษยเกาและศิษยปจจุบัน
3.1 - 5.1 โครงการพัฒนาแนวคิดศิษยเกา
3.1 - 5.2 โครงการถายทอดนวัตกรรมใหมสําหรับนักศึกษาและศิษยเกา
3.1 - 5.3 โครงการฝกอบรมการใชงาน Lap view
3.1 - 5.4 จุลสารราชมงคลสุวรรณภูมิและขาวราชมงคลสุวรรณภูมิ
3.1 - 6.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการของมหาวิทยาลัย
3.1 - 7.1 รายงานการประชุม
3.1 - 7.2 แผนการปฏิบัติงานฯ ปการศึกษา 2556
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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

P

2

มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา

P

3

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

4
5
6

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

เกณฑประเมิน :
เกณฑประเมิน :
ผลการดําเนินงาน
เกณฑประเมิน :

5 คะแนน
5 คะแนน
R บรรลุเปาหมาย
5 คะแนน
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P

P
P
P

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. กองพั ฒ นานั กศึ กษา เป น หน ว ยงานที่ใหคําแนะนํา ชว ยเหลือนักศึกษาในการจัดทําโครงการ/
กิจกรรม ของนักศึกษา สโมสรนักศึกษา องคการการนักศึกษาและชมรม เพื่อสรางเสริมประสบการณและ
พัฒนาคุณลั กษณะ ของนักศึกษา ผูนํานักศึกษา ในการทํางานเปนทีม และการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่งประกอบไปดวย วิชาการ กีฬา บําเพ็ญประโยชน เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
ศิลปวัฒนธรรมมีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายภายในมหาวิทยาลัยและระหวางมหาวิทยาลัยและมี
กิ จ กรรมร ว มกั น มี ก ารประเมิ น แผนการจั ด กิ จ กรรมและนํ า ผลมาปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาตลอดจนการเผยแพร
ความสามารถและผลงานกิจกรรมของนักศึกษาใหครบถวนครอบคลุมการพัฒนานักศึกษาที่พึงประสงคตาม
พัน ธกิ จของมหาวิ ทยาลั ยแผนการจั ดกิ จกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรีย นรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิราดับอุดมศึกษาทุกดานประกอบไปดวยแผนการดําเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาซึ่งไดรับงบประมาณ
จากมหาวิทยาลัย แผนการดําเนิน งานขององคการนักศึกษาที่จัดรวมกับ กองพัฒ นานักศึกษาและแผนการ
ดํ า เนิ น งานที่ กองพั ฒ นานั กศึ กษาจั ดกิ จ กรรมรว มกับ หนว ยงานภายนอกทั้งนี้แผนการดําเนิน งานสามารถ
ปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมและสถานการณปจจุบันโดยแผนการจัดกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษา
และแผนการดําเนินงานขององคการนักศึกษาที่จัดรวมกับกองพัฒนานักศึกษา มีการเสนอแผนการดําเนินงาน
ตอทางมหาวิทยาลัย
2. กองพัฒ นานั กศึ กษา งานกิจ กรรมไดกําหนดแผนการพัฒนานักศึกษาในดานทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษามี การจั ดกิ จ กรรมให ความรูทักษะการประกัน คุณภาพใหแกนักศึกษา ทั้งนักศึกษา ผูนํา
นักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรม ทั้งในลักษณะการใหความรูโดยตรงในการจัดโครงการสงเสริมใหนักศึกษา
มีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพ และสอดแทรกเนื้อหาสาระสําคัญในโครงการตาง ๆที่จัดใหกับ
นักศึกษา ตลอดจนกองพัฒนานักศึกษา นํานักศึกษาเขารวมกิจกรรมหรือโครงการที่ใหความรูและทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในสวนของการอบรม/สัมมนา และการลงนามความรวมมือในการทํากิจกรรม
รวมกัน เชน
1. โครงการสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองคการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะ
3. โครงการอบรมผูนํานักศึกษา (สโมสรนักศึกษาและองคการนักศึกษา
4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาชมรม
5. โครงการสัมมนาเครือขายประกันคุณภาพองคการนักศึกษาและโครงการ 9 ราชมงคลรวมใจ
สืบสานวัฒนธรรม
6. โครงการสัมมนาสภานักศึกษาสัมพันธ 9 ราชมงคล ครั้งที่ 3
7. โครงการอบรมการประกันคุณภาพแกนักศึกษา สถาบันเครือขาย 9 แหง
ซึ่งโครงการทั้งหมดที่กลาวมานี้ นักศึกษาจะไดรับความรูและทักษะในดานการประกันคุณภาพ วามี
สวนเกี่ยวของกับนักศึกษาและงานที่นักศึกษา องคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรม ปฏิบัติวาสําคัญ
อยางไรมีความจําเปนอยางไร ในการจัดโครงการดังกลาวทั้งหมด ทําใหนักศึกษามีแนวทางในการดําเนินการ
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รูจักการนําหลัก PDCA เบื้องตนมาใช จะเห็นผลรับไดจากการที่นักศึกษามีแผนการดําเนินงานของ องคการ
นักศึกษา และชมรม มีการประเมินผลโครงการตางๆ ที่นักศึกษาองคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรม
จัดขึ้น พรอมทั้งสรุปรูปเลมผลการดําเนินงานกลับมายังกองพัฒนานักศึกษา เปนตน
3. กองพัฒนานักศึกษา งานกิจกรรม เปนหนวยงานที่ใหการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการ
ประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินโดยองคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรม ทั้งในดาน
ของกิ จ กรรมวิ ช าการ กิ จ กรรมกี ฬาหรื อสงเสริมสุขภาพ กิจ กรรมบําเพ็ญ ประโยชนห รือรักษาสิ่งแวดลอม
กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษาแตละกิจกรรมนั้น ในการจัดกิจกรรม 1 กิจกรรม หลัก อาจมีความสอดคลองตอกิจกรรมทั้ง 5 ดาน
กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ในสวนของกิจ กรรมวิชาการที่นักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรมที่
ดํ า เนิ น การโดยนั กศึ กษา ได แก กิจ กรรมที่ นัก ศึกษาจัดขึ้น ที่ มหาวิ ทยาลัย และร ว มกับ มหาวิท ยาลัย อื่น เพื่ อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เชน โครงการศึกษาดูงานดานกิจกรรมนักศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาองคการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะ โครงการสัมมนาเครือขายประกันคุณภาพองคการ
นักศึกษาและโครงการ 9 ราชมงคลรวมใจสืบสานวัฒนธรรม โครงการสัมมนาสภานักศึกษาสัมพันธ 9 ราช
มงคล ที่ผูนํานักศึกษาประกอบไปดวย องคการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา โครงการเสริมสรางอุดมการณ
ความรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งไดรับงบจาก
เงินกิจกรรมนักศึกษา และการใหความสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก เปนตน
ตลอดจนกิจกรรมทางวิชาการที่นักศึกษา ดําเนินการจัดใหความรูแกตนเองและหนวยงานภายนอก
ในรูปแบบของกิจกรรมชมรม เชน
1. โครงการศึกษาดูงานระบบบําบัดน้ําเสียดวยธรรมชาติ ณ ศูนยศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอม
แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
2. โครงการปรับแนวคิดชีวิตเปลี่ยน
3. โครงการอบรมผูนํานักศึกษาสโมสรนักศึกษา และองคการนักศึกษา
4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองคการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา
5. โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการพัฒนาชม
กองพัฒนานักศึกษา มีการสงเสริมการจัดกิจกรรมหรือการสงเสริมสุขภาพของนักศึกษา ที่นักศึกษา
ดําเนินการเองในรูปแบบขององคการนักศึกษา และชมรม โดยมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมทุกๆอยางรวมทั้ง
ดานงบประมาณในการจัดกิจกรรม โดยมุงหวังใหนักศึกษามีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ทั้งรางกายและจิตใจ
เช น นั ก ศึ ก ษามี ก ารจั ด ตั้ ง ชมรม กี ฬ าและสั น ทนาการ ต า นภั ย ยาเสพติ ด มี ก ารเข า ร ว มการแข ง ขั น กี ฬ า
การใหความรูในดานสันทานาการและยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมตางๆ สงเสริมสุขภาพทางรางกายและจิตใจ
เชน
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การสงเสริมการจัดกิจกรรมหรือการสงเสริมสุขภาพ
1. โครงการศึกษาดูงานระบบน้ําเสียดวยธรรมชาติ ณ ศูนยศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลม
ผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
2. การจัดประกวด RMUTSB MUSIC CONTEST#1 ชมรม RMUTSB MUSIC CLUB
3. การแข ง ขั น กี ฬ าต า นภั ย ยาเสพติ ด และสร า งความสั ม พั น ธ ชุ ม ชน ณ โรงเรี ย น บ า นหนองสิ ต
จ.กาญจนบุรี ชมรม The Power of Green เปนตนรวมถึงกิจกรรมทางดานกีฬาที่ทางกองพัฒนานักศึกษา
ดําเนินการและรวมมือกับองคการนักศึกษาในการจัดกิจกรรม เชน
4. โครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ “สุวรรณภูมิเกมส”
5. โครงการกีฬามหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย
6. โครงการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย(รอบคัดเลือก)
7. โครงการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (รอบมหกรรม) เปนตน
กิจกรรมบํ าเพ็ญ ประโยชน หรื อรั กษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมเหลานี้ทําในรูปแบบของกิจกรรมชมรม
ดําเนินการโดยชมรม โดยมีกองพัฒนานักศึกษา เปนผูใหคําแนะนําศึกษาและควบคุมดูแลอยางใกลชิดและ
เหมาะสม เชน การจัดกิจกรรมคายอาสาที่ไปพัฒนาโรงเรียน วัด ชุมชน ในพื้นที่ตาง ๆ ของชมรม ในดานของ
การสรางสิ่งปลู กสร าง การมอบทุ นการศึ กษา อาหารกลางวัน การสอนหนังสือ ฯลฯ หรื อการบํ า รุงรักษา
สิ่งแวดลอม เชน การสรางฝาย การปลูกปาชายเลน การปลูกปะการัง การทํา EM Ball เปนตน ซึ่งในป
การศึกษา 2555 ชมรมมีการจัดทําโครงการที่หลากหลาย เชน
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหองสมุดโรงเรียนวัดไผและโรงเรียนวัดหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนโรงเรียนคชเวก วิทยา อําเภอบางซาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. โครงการปรั บ ปรุ ง ห องปฏิ บั ติ ก ารคอมพิว เตอรโ รงเรี ย นคชเวกวิ ท ยา อํ า เภอบางซ า ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
4. โครงการพัฒนาชุมชนราชมงคลสุวรรณภูมิ ณ โรงเรียนวัดคลองตัน อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี
5. โครงการซ อ มแซมสนามเด็ ก เล น และจั ด กิ จ กรรมวั น เด็ ก โรงเรี ย นวั ด พั ง ม ว ง อ.ศรี ป ระจั น ต
จ.สุพรรณบุรี
6. โครงการสรางฝายชะลอน้ําเพื่อพอหลวง จ.ตาก
7. โครงการอาสาฟนฟูระบบนิเวศปะการังชายฝง จ.ชลบุรี
8. โครงการศึกษาธรรมชาติศูนยอรุรักษปาชายเลนคลองโคลน
9. โครงการเสียงใสหวงใยสุขภาพ ฯลฯ ซึ่งจะเห็นไดวาการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน จะมุงเนนทําที่
ภายในแหลงชุมชน ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยรวมไปพรอมๆกับชุมชน
กองพัฒนานักศึกษาการสนับสนุนสงเสริม ใหนักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มี คุณลักษณะที่เกี่ยวกับ
การประพฤติป ฏิบัติ ตลอดจนการคิดในทางที่ถูกตอง ดีงาม มีคุณประโยชนทั้งตนเอง ละสว นรวมสามารถ
ควบคุมตนเองในการประพฤติปฏิบัติ และการปรับตัวเพื่อความสงบสุขในการอยูรวมกันไดอยางมีความสุขใน
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สังคม โดยสนับสนุนออกมาในรูปแบบของการจัดกิจกรรมตาง ๆของนักศึกษา องคการนักศึกษา และชมรม
ตาง ๆ ตามแผนการดําเนินงานของ กองพัฒนานักศึกษา องคการนักศึกษา และชมรมเชน สนับสนุนสงเสริม
ใหนักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหองสมุดโรงเรียนวัดไผและโรงเรียนวัดหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนโรงเรียนคชเวก วิทยา อําเภอบางซาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. โครงการปรั บ ปรุ ง ห องปฏิ บั ติ ก ารคอมพิว เตอรโ รงเรี ย นคชเวกวิ ท ยา อํ า เภอบางซ า ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
4. โครงการพัฒนาชุมชนราชมงคลสุวรรณภูมิ ณ โรงเรียนวัดคลองตัน อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี
5. โครงการซ อ มแซมสนามเด็ ก เล น และจั ด กิ จ กรรมวั น เด็ ก โรงเรี ย นวั ด พั ง ม ว ง อ.ศรี ป ระจั น ต
จังหวัดสุพรรณบุรี
6. โครงการสรางฝายชะลอน้ําเพื่อพอหลวง จ.ตาก
7. โครงการอาสาฟนฟูระบบนิเวศปะการังชายฝง จ.ชลบุรี
8. โครงการศึกษาธรรมชาติศูนยอรุรักษปาชายเลนคลองโคลน
9. โครงการเสียงใสหวงใยสุขภาพ
10. โครงการ โยน EM BALL ลดน้ําเสียภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
11. โครงการคุณธรรมนําชีวิตสมาธิ-ภาวนา เจริญพระชนมพรรษา มหาราชา มหาราชินี
12. โครงการรวมเดินธรรมยาตรา-สมาธิ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจําปการศึกษา 2556
13. โครงการชมรมรักษธรรม
14. โครงการเชิดชูคนดี พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนิสิตนักศึกษา อยางยั่งยืน
15. โครงการรางวัลความประพฤติดี แกนักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วราชอาณาจักร ประจําป 2556
16. โครงการสืบสานนาฏศิลปไทย
17. โครงการ 9 ราชมงคลรวมใจสืบสานวัฒนธรรม
18. โครงการถวายเทียนจํานําพรรษา
กองพัฒนานักศึกษามีการสงเสริมกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ใหแกนักศึกษา ทั้งในรูปแบบของ
การชมรม และการจัดกิจกรรมโครงการในดานตาง ๆ ทั้งในดานศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมไทยทั้งไทยพุทธ
ไทยมุสลิม พรอมทั้งสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ เชน
การสงเสริมกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม
1. การจัดโครงการสืบสานนาฎศิลปไทย ของชมรมศิลปะการแสดง
2. การจัดกิจกรรมและเขารวมโครงการ 9 ราชมงคลรวมใจสืบสานวัฒนธรรม
3. การจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต วันเขาพรรษา เพื่อรักษาวัฒนธรรมไทย เปนตน
4. กองพัฒนานักศึกษา ไดกําหนดแผนการพัฒนานักศึกษาในดานทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา
มี ก ารจั ด กิ จ กรรมให ค วามรู ทั ก ษะการประกั น คุ ณ ภาพให แ ก นั ก ศึ ก ษา ทั้ ง นั ก ศึ ก ษา ผู นํ า นั ก ศึ ก ษา
สโมสรนักศึกษา และชมรม ทั้งในลักษณะการใหความรูโดยตรงในการจัดโครงการสงเสริมใหนักศึกษามีความรู
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และทักษะดานการประกันคุณภาพ และสอดแทรกเนื้อหาสาระสําคัญในโครงการตาง ๆที่จัดใหกับนักศึกษา
ตลอดจนกองพัฒนานักศึกษา นํานักศึกษาเขารวมกิจกรรมหรือโครงการที่ใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษา ทั้งในสวนของการอบรม/สัมมนา และรวมมือในการทํากิจกรรมรวมกัน ระหวางองคการ
นักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรม กับ กองพัฒนานักศึกษาในการาจัดกิจกรรมตางๆ เชน นักศึกษา ชวยงานใน
ฝายตางๆ ของกองพัฒนานักศึกษาในการดําเนินกิจกรรม โครงการขับขี่ปลอดภัย โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือขายแกนนําดานการปองกันเอดสและสารเสพติด เปนตน
5. กองพัฒนานักศึกษามีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ทั้งแผนการพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา และแผนการจัดกิจกรรมขององคการนักศึกษา และ
ชมรม โดยทุกภาคการศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมมีประเมินความสําเร็จของโครงการวาเปนไปตามวัตถุประสงค
หรื อไม ในการประชุ มทบทวนการดํ า เนิ น งานดานกิ จ กรรมของกองพัฒ นานักศึกษา เพื่อทราบถึง ปญ หา
อุปสรรค และผลสําเร็จในการดําเนินกิจกรรม ทุกๆ 1 เดือน และมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ทุกภาคการศึกษา ตลอดจนประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมขององคการ
นักศึกษา และชมรม ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 มีการทบทวนและประเมินความสําเร็จในการจัดทํา
กิจกรรมขององคการนักศึกษาชุดเกา เพื่อนําผลการประเมินมาแกไขปรับปรุง ในการดําเนินงาน ในแผนการ
ดํ า เนิ น งานขององค ก ารนั ก ศึ ก ษา และชมรม พร อ มทั้ ง จั ด ทํ า แผนการดํ า เนิ น งานของป ป จ จุ บั น ประชุ ม
สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 การประชุมสมัยวิสามัญ เพื่อทบทวนการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษา
6. กองพัฒนานักศึกษามีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ทั้งแผนการพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา และแผนการจัดกิจกรรมขององคการนักศึกษา และ
ชมรม โดยทุกภาคการศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมมีประเมินความสําเร็จของโครงการวาเปนไปตามวัตถุประสงค
หรื อไม ในการประชุ มทบทวนการดํ า เนิ น งานดานกิ จ กรรมของกองพัฒ นานักศึกษา เพื่อทราบถึง ปญ หา
อุปสรรค และผลสําเร็จในการดําเนินกิจกรรม ทุกๆ 1 เดือน และมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ทุกภาคการศึกษา ตลอดจนประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมขององคการ
นักศึกษา และชมรม ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 มีการทบทวนและประเมินความสําเร็จในการจัดทํากาจ
กรรมขององค ก ารนั ก ศึ ก ษาชุ ด เก า เพื่ อ นํ า ผลการประเมิ น มาแก ไ ขปรั บ ปรุ ง ในการดํ า เนิ น งาน ในแผน
การดําเนินงานขององคการนักศึกษา และชมรม พรอมทั้งจัดทําแผนการดําเนินงานของปปจจุบัน ประชุมสมัย
สามัญ ครั้งที่ 2 การประชุมสมัยวิสามัญ เพื่อทบทวนการดําเนินกิจกรรมของ นักศึกษา
หลังจากมีการประชุมทบทวน ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการ
ดํ า เนิ น งาน หรื อปรั บ ปรุ งการจั ดกิ จ กรรม ในปตอไป เชน การปรับ ปรุงแผน การจัดโครงการที่ตองมีการ
ปรับเปลี่ยน วัน เวลา สถานที่ ใหเหมาะสมในการดําเนินโครงการ การปรับปรุงโครงการตางๆ ในรูปแบบที่
ทันสมัย มีความแตกตางเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน ตลอดจนงบประมาณดําเนินการที่แตละปไดรับ
จัดสรรจากทางมหาวิทยาลัยไมเทากัน และนําขอดี ขอเสีย และขอเสนอแนะแตละปที่พบมาปรับปรุงในการ
ดําเนินกิจกรรมโครงการ ครั้งตอไป ในสวนของแผนองคการนักศึกษา จะมีการนําแผนการดําเนินงานโครงการ
ตางๆ แตละปมาทําการเปรียบเทียบ จํานวนเงิน จํานวนโครางการ และโครงการที่จัด วามีความเหมาะสมหรือ
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มีการเปลี่ยนแปลงหรือไมตลอดจนโครงการที่จําเปนตองจัดทุกป เชน วันพอ วันแม วันสงกรานต ฯลฯ ควรมี
การพัฒนา หรือปรับปรุงในเรื่องใดบาง
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
3.2-3.1.1
บันทึกขอความเสนอแผนการดําเนินงานขององคการนักศึกษาและชมรม
3.2-3.1.2
แผนการดําเนินงานขององคการนักศึกษา
3.3-3.1.3
แผนการดําเนินงานของชมรม
3.3-3.1.4
แผนการดําเนินงานรวมกับหนวยงานอื่น
3.2-2.1
โครงการสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3.2-2.2
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองคการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะ
3.2-2.3
โครงการอบรมผูนํานักศึกษา (สโมสรนักศึกษาและองคการนักศึกษา)
3.2-2.4
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาชมรม
3.3-2.5
โครงการสัมมนาเครือขายประกันคุณภาพองคการนักศึกษาและโครงการ 9 ราชมงคล
รวมใจสืบสานวัฒนธรรม
3.3-2.6
โครงการสัมมนาสภานักศึกษาสัมพันธ 9 ราชมงคล ครั้งที่ 3
3.2-3.1.1
โครงการศึกษาดูงานระบบน้ําเสียดวยธรรมชาติ ณ ศูนยศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอม
แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
3.2-3.1.2
โครงการสัมมาเชิงปฎิบัติการพัฒนาองคการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะ
3.2-3.1.3
โครงการอบรมผูนํานักศึกษาสโมสรนักศึกษาและองคการนักศึกษา
3.2-3.1.4
โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการพัฒนาชมรม
3.2-3.1.5
โครงการปรับแนวคิดชีวิตเปลี่ยนกิจกรรมกีฬาหรือสงเสริมสุขภาพ
3.2-3.2.1
โครงการจัดประกวด RMUTSB MUSIC CONTEST#1
3.2-3.2.2
โครงการกีฬาตานยาเสพติดและสรางความสัมพันธชุมชน ณ โรงเรียนบานหนองสิต
จ.กาญจบุรี
3.2-3.2.3
โครงการกีฬาภายในมหาวทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
"สุวรรณภูมิเกมส" ครั้งที่ 8
3.2-3.2.4
โครงการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 29
3.2-3.2.5
โครงการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (รอบคัดเลือก)
3.2-3.2.6
โครงการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (รอบมหกรรม)
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
3.2-3.3.1
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหองสมุดโรงเรียนวัดไผและโรงเรียนวัดหันตรา
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3.2-3.3.2
3.2-3.3.3
3.2-3.3.4
3.2-3.3.5
3.2-3.3.6
3.2-3.3.7
3.2-3.3.8
3.2-3.3.9
3.2-3.3.10
3.2-3.4.1
3.2-3.4.2
3.2-3.4.3
3.2-3.4.4
3.2-3.4.5
3.2-3.4.6
3.2-3.4.7
3.2-3.4.8
3.2-3.4.9
3.2-3.4.10
3.2-3.4.11
3.2-3.4.12
3.2-3.4.13
3.2-3.4.14
3.2-3.4.15
3.2-3.5.1

อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงกาารฟนฟูอาคารเรียนและอาหารกลางวัน วัดโคกสังข
โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรโรงเรียนคชเวกวิทยา อําเภอบางซาย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
โครงการพัฒนาชุมชนราชมงคลสุวรรณภูมิ ณ โรงเรียนวัดคลองตัน อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี
โครงการซอมแซมสนามเด็กเลนและจัดกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนวัดพังมวง อ.ศรีประจันต จ.
สุพรรณบุรี
โครงการสรางฝายชะลอน้ําเพื่อพอหลวง จ.ตาก
โครงการอาสาฟนฟูระบบนิเวศปะการังชายฝง จ.ชลบุรี
โครงการศึกษาธรรมชาติศูนยอรุรักษปาชายเลนคลองโคลน
โครงการโยน EM BALL ลดน้ําเสียภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหองสมุดโรงเรียนคเวกวิทยา อําเภอบางซาย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนับสนุนสงเสริม ใหนักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหองสมุดโรงเรียนวัดไผ และโรงเรียนวัดหันตรา
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนโรงเรียนคชเวก วิทยา อําเภอบางซาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรโรงเรียนคชเวกวิทยา อําเภอบางซาย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
โครงการพัฒนาชุมชนราชมงคลสุวรรณภูมิ ณ โรงเรียนวัดคลองตัน อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี
โครงการซอมแซมสนามเด็กเลนและจัดกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนวัดพังมวง อ.ศรีประจันต จ.
สุพรรณบุรี
โครงการสรางฝายชะลอน้ําเพื่อพอหลวง จ.ตาก
โครงการอาสาฟนฟูระบบนิเวศปะการังชายฝง จ.ชลบุรี
โครงการศึกษาธรรมชาติศูนยอรุรักษปาชายเลนคลองโคลน
โครงการเสียงใสหวงใยสุขภาพ
โครงการ โยน EM BALL ลดน้ําเสียภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โครงการคุณธรรมนําชีวิตสมาธิ-ภาวนา เจริญพระชนมพรรษา มหาราชา มหาราชินี
โครงการรวมเดินธรรมยาตรา-สมาธิ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจําปการศึกษา 2556
โครงการชมรมรักษธรรม
โครงการเชิดชูคนดี พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนิสิตนักศึกษา อยางยั่งยืน
โครงการรางวัลความประพฤติดี แกนักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วราชอาณาจักร
ประจําป 2556
การจัดโครงการสืบสานนาฎศิลปไทย ของชมรมศิลปะการแสดง
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3.2-3.5.2
3.2-3.5.3
3.2-3.4.1
3.2-3.4.2
3.2-3.4.3
3.2-3.4.4
3.2-3.4.5
3.2-3.4.6
3.2-5.1
3.2-5.2
3.2-5.3
3.2-5.4
3.2-5.5
3.2-5.6
3.2-6.1
3.2-6.2
3.2-6.3
3.2-6.4
3.2-6.5
3.2-6.6

การจัดกิจกรรมและเขารวมโครงการ 9 ราชมงคลรวมใจสืบสานวัฒนธรรม
การจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต วันเขาพรรษา เพื่อรักษาวัฒนธรรมไทย
โครงการสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพ
โครงการการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
โครงการสัมมนาเครือขายประกันคุณภาพองคกรนักศึกษา
โครงการสัมมนาสภานักศึกษา 9 ราชมงคล ครั้งที่ 3
โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษาแกนักศึกษา
บันทึกขอความตกลงความรวมมือดานการประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1 องคการนักศึกษา ประจําป 2555
รายงานการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2 องคการนักศึกษา ประจําป 2555
แผน-ผล การดําเนินงานขององคการนักศึกษา
แผน-ผล การดําเนินงานของชมรม
บันทึกขอความรายงานผลการดําเนินงาน กิจกรรมประจําปการศึกษา 2555
สรุปผลการดําเนินกิจกรรม (ของแตละกิจกรรมทายเลม)
รายงานการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1 องคการนักศึกษา ประจําป 2555
รายงานการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2 องคการนักศึกษา ประจําป 2555
แผน-ผล การดําเนินงานขององคการนักศึกษา
แผน-ผล การดําเนินงานของชมรม
บันทึกขอความรายงานผลการดําเนินงาน กิจกรรมประจําปการศึกษา 2555
สรุปผลการดําเนินกิจกรรม (ของแตละกิจกรรมทายเลม)

สรุปผลการประเมินตอนเอง: องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนการประเมิน
3.1
7 ขอ
7 ขอ
5
3.2
6 ขอ
6 ขอ
5
คาเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
10 / 2 = 5 คะแนน
ระดับดีมาก
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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

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ครบ 7 ขอตาม
เกณฑทั่วไป และ
ครบถวนตามเกณฑ
มาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุม

เกณฑมาตรฐาน

มีการ
ดําเนินการ

เกณฑมาตรฐานทั่วไป:
มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผน
ดานการวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน
มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรู
ดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
มีการสนั บสนุ นพั นธกิ จดา นการวิ จัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบัน
อยางนอยในประเด็นตอไปนี้
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยให
คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ
(visiting professor)
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P
P
P
P

P

มีการ
ดําเนินการ

ขอ

เกณฑมาตรฐาน

6

มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุก
ประเด็น
มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง การสนั บ สนุ น พั น ธกิ จ ด า นการวิ จั ย หรื อ งาน
สรางสรรคของสถาบัน
เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม :
มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น
หรือจากสภาพปญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด (เฉพาะกลุม ข และ ค2)

7

8

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 8 ขอ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 8 ขอ
เปาหมายของปนี้ : 7 ขอ
เปาหมายปตอไป : 8 ขอ

P
P

P

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

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิทยาลัย มีร ะบบและกลไกการบริหารงานวิจัย โดยกําหนดเปน นโยบายอยูในแผนพัฒนา
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555-2559) (4.1-1.1) ซึ่ง สอดคลอ งกั บ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2552-2555) (4.1-1.2) แผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ.2555 (4.1-1.3) และ
แผนที่ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย (4.1-1.4) โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
เป น ผู กํา หนดนโยบายและทิ ศ ทางการดํ า เนิน งานวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลัย (4.1-1.5) คณะกรรมการบริ ห าร
เงินกองทุนสงเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย (4.1-1.6) ดําเนินการบริหารกองทุนสงเสริมงานวิจัยใหเปนไปตาม
ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ว า ด ว ยการใช จ า ยเงิ น อุ ด หนุ น เพื่ อ การวิ จั ย พ.ศ.2549 (4.1-1.7) และระเบี ย บ
มหาวิทยาลัย วาดวยกองทุนสงเสริมงานวิจัย พ.ศ.2549 (4.1-1.8) เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตร
การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2555-2559) (4.1-1.9) โดยมีคูมือการประเมินผลขอเสนอการวิจัยของหนวยงานภาครัฐ
ที่เสนอของบประมาณ (4.1-1.10) เปนแนวทางในการดําเนินงานวิจัยและยังมีคณะกรรมการดําเนินงานวิจัย
ของคณะเปนผูขับเคลื่อนงานวิจัยและประสานงานในคณะ
2. มหาวิทยาลัย ไดมีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการเรียนการสอน โดยมี
การสนับสนุนใหนําผลการวิจัยมาเปนสวนหนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอนหรือเนื้อหาในรายวิชาที่นักวิจัย
ดําเนินการวิจัย อาทิ การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน ของ
อาจารยสุวัฒน สุวัฒนาชัยวงศ งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การปฏิบัติธรรม เปนการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
แกนักศึกษาในชั้นเรียนและในชีวิตประจําวันที่ดีที่สุด (4.1-2.1) และการประเมินผลความสําเร็จการปฏิบัติ
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ราชการและความพึงพอใจของผูรับบริการในกิจกรรมสาธารณะองคการบริหารสวนตําบลบางใหญ อําเภอบาง
ปลาม า จั งหวัดสุ พรรณบุ รี (4.1-2.2) การนําผลการดําเนิน งานวิจัย ที่เสร็จ แลวมาพัฒ นาองคความรูใหกับ
นักศึกษา (4.1-2.3) มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน โดยใหนํา
ผลการวิจัยมาเปนสวนหนึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนหรือเนื้อหาในรายวิชาที่นักวิจัยดําเนินการวิจัย หรือให
กํ า หนดหั ว ข อ การวิ จั ย จากป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชั้ น เรี ย นเพื่ อ แก ป ญ หาการเรี ย นการสอนในรายวิ ช า ได แ ก
โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนโดยใชการวิจัยเปนฐานรวมกับการใชเทคนิค SCAMPER
(ผศ.สายหยุด อุไรสกุล) (4.1-2.4) คณะศิลปศาสตรมีรายวิชาที่เปดสอน ในระดับปริญญาตรี เกี่ยวกับการศึกษา
อิสระ(Independent Study) (4.1-2.5) เพื่อฝกใหนักศึกษาเรียนรูแนวทางในการแสวงความรูตามที่นักศึกษา
สนใจโดยใชการวิจัยเปนวิธีการแสวงหาและสรางองคความรู และมี website ของคณะฯ ในการเผยแพร
ประชาสัมพันธการประชุมวิชาการในแตละเวทีการนําเสนอ สนับสนุนใหอาจารยและนักศึกษาเขารวมการ
ประชุมวิชาการตามความสนใจ (4.1-2.6)
3. มหาวิทยาลัย ไดจัดใหมีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โดยการจัดประชุมสัมมนาสรางเวทีใหนักวิจัยได
แลกเปลี่ยนความรูกับผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ จึงไดจัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” เพื่อใหเกิด
งานวิจัยที่สอดคลองกับทิศทางและนโยบายดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ (4.1-3.1) และการจัดโครงการ
ประชุมสัมมนา “การเขียนโครงการวิจัยและแผนงานวิจัย” เพื่อใหผูบริหารงานวิจัยและนักวิจัยมีความรูความ
เขาใจในทิศทางการดําเนินงานวิจัยเชิงบูรณาการและระดมความคิดเห็น และฝกปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัย
และมีการใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัยประจําโดยบรรจุไวเปนหัวขอหนึ่ง
ในโครงการดวย (4.1-3.2) รวมถึงคณะตางๆ ยังมีนโยบายใหการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในคณะ
อยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการใหความรูเรื่องจรรยาบรรณผานทางเว็บไซตของหนวยงาน (4.1-3.3) – (4.1-3.6)
4. มหาวิ ทยาลั ย ได จั ดสรรงบประมาณเพื่อสนับ สนุน การวิจัย จาก 3 แหลงทุน เพื่อสนับ สนุน การ
ดําเนินการวิจัย ในปงบประมาณ 2555 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) สิ่งอํานวยความสะดวก
ระบบอินเตอรเน็ตและระบบสารสนเทศ (4.1-5.4) (4.1-5.6) การจัดกิจกรรมวิชาการและเขารวมการประชุม
วิชาการ (4.1-5.7) – (4.1-5.8)
6. มหาวิทยาลัย มีการติดตามประเมินผล ในลักษณะของการประเมินความพึงพอใจในดานตางๆ เชน
ดา นการใช จา ยงบประมาณ ในลักษณะของการติดตามการใชจายงบประมาณ ดานการใชหองปฏิบัติการ
ฐานขอมูลดานการวิจัย ระบบสารสนเทศและกิจกรรมโครงการตางๆ (4.1-6.1) –(4.1-6.8)
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7. มหาวิ ทยาลั ย มี การนํา สรุ ป ผลการประเมิน ไปปรับ ปรุงการสนับ สนุน พัน ธกิจ ดานการวิจัย หรือ
งานสรางสรรคของสถาบัน โดยคณะมีการประเมินผลความพึงพอใจในการจัดหาทรัพยากร แหลงสนับสนุน
และงบประมาณเพื่อการวิจัยหรืองานสรางสรรค และสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ เพื่อนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการดําเนินงานในปการศึกษาตอไป (4.1-7.1) – (4.1-7.2)
8. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการสงเสริมใหนักวิจัยสรางความรวมมือกับองคกรภายนอกเพื่อ
สรางงานวิจัยจากภูมิปญญาทองถิ่น เชน การทําบันทึกขอตกลงกับ สกอ. (4.1-8.1) เครือขายวิจัย เครือขาย
ภาคกลางตอนบน (4.1-8.2) โดยประชาสัมพันธและสนับสนุนใหนักวิจัยสงขอเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากโครงการส งเสริ มการวิ จั ย ในอุดมศึก ษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 และไดรับ การ
สนั บ สนุ น งบประมาณโครงการวิ จั ย ร ว มเชิ งบูร ณาการการวิจัย จากฐานภูมิปญ ญาทองถิ่น สูน วัตกรรมดาน
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (4.1-8.3) รวมทั้งมีงานวิจัย ที่เปน ภูมิปญ ญาทองถิ่น ที่ไดรับ งบประมาณจาก
หนวยงานภายนอก คือ งบประมาณจาก สกว. เรื่อง การวิเคราะหและการออกแบบการควบคุมแบบกระจาย
สําหรับการขนานวงจรแปลงผันไฟฟากระแสสลับเปนกระแสตรงโดยการควบคุมกึ่งดิจิตอล ของ ดร.ยุทธนา
กันทะพะเยา (4.1-8.4) และมี การติดตามการดําเนินงาน โดยมีการรายงานความกาวหนาของการดําเนิน
โครงการตามที่ สกอ. กําหนด ซึ่งมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนผูประสานงาน (4.1-8.5) รวมถึงคณะมีระบบและ
มีคณะกรรมการวิจัยเพื่อพิจารณาผลงานวิจัยและประสานความรวมมือกับองคกรภายนอกเพื่อใหเกิดงานวิจัย
หรืองานสรา งสรรคใหเปน ไปตามจุดเนนของมหาวิทยาลัย และงานวิจัย ที่อยูบ นพื้นฐานภูมิปญ ญาทองถิ่น
(4.1-8.6) และยังมีงานวิจัยที่เปนไปตามภูมิปญญาทองถิ่นของปงบประมาณ2555 ที่ทํากับหนวยงานภายนอก
คือ งบประมาณจาก สกอ. เรื่อง “การหาปจจัยการออกเห็ดโคนตามภูมิปญญาทองถิ่นดวยหลักทางวิศวกรรม
เพื่อนําไปสูการสรางนวัตกรรมการผลิตดวยเทคโนโลยีสมัยใหม”ดังตัวอยางสรุปผลการวิจัย (4.1-8.7) และยังมี
งานสร า งสรรค บ นพื้ น ฐานภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการของท อ งถิ่ น และสั ง คม โดยใช
งบประมาณเงินรายไดของคณะฯ เพื่อดําเนินงาน จํานวน 1โครงการ คือ โครงการบริการทางวิชาการเสริมสราง
ความเขมแข็งชุมชนแบบบูรณาการ ระยะที่ 1 ศูนยสุพรรณบุรี (4.1-8.8)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
4.1-1.1
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555-2559)
4.1-1.2
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2552-2555
4.1-1.3
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
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
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หมายเลข
4.1-1.7
4.1-1.8
4.1-1.9
4.1-1.10
4.1-2.1
4.1-2.2
4.1-2.3
4.1-2.4
4.1-2.5
4.1-2.6
4.1-3.1
4.1-3.2
4.1-3.3
4.1-3.4
4.1-3.5
4.1-3.6
4.1-3.7
4.1-4.1
4.1-4.2
4.1-4.3

รายการเอกสารหลักฐาน
คณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมงานวิจัย มทรส.
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการใชจายเงินอุดหนุนเพื่อ
การวิจัย พ.ศ.2549
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยกองทุนสงเสริมงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ พ.ศ.2555-2559
คูมือการประเมินผลขอเสนอการวิจัยของหนวยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน
ผลงานวิจัยที่มีนักศึกษาเขามารวมในโครงการ
ตัวอยางแผนการสอนรายวิชาที่มีการบูรณาการงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดผลิตไบโอ
ดีเซลขนาดเล็กและระบบสั่งการทํางานระยะไกล (วส.)
โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนโดยใชการวิจัยเปนฐานรวมกับการใช
เทคนิค SCAMPER (ผศ.สายหยุด อุไรสกุล)
รายวิชาการศึกษาอิสระในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
website ของคณะ ศิลปศาสตร(www.arts.rmutsb.ac.th/index.php?option=com_
content&view=article&id=76&Itemid
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจําปงบประมาณ
2555
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการวิจัยและแผนงานวิจัย ประจําป
งบประมาณ 2555
โครงการวันประกาศเกียรติคุณ ของคณะศิลปศาสตร
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจําป
การศึกษา 2555 ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เอกสารเผยแพรจรรยาบรรณนักวิจัยของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เว็บไซตใหความรูเรื่องจรรยาบรรณนักวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
เว็บไซตใหความรูเรื่องจรรยาบรรณนักวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา
การจัดสรรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 งบเงินอุดหนุน
บันทึกขอความขออนุมัติงบประมาณอุดหนุนจากเงินกองทุนสงเสริมงานวิจัย ประจําป
งบประมาณ 2555
แจงกรอบงบประมาณ ป 2555 (สกอ.)
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หมายเลข
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
4.1-6.1
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
4.1-7.1
4.1-7.2
4.1-8.1
4.1-8.2
4.1-8.3

รายการเอกสารหลักฐาน
การจัดสรรงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
หองปฏิบัติการวิจัย
หองสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 4 ศูนย
เว็บไซตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ฐานขอมูลงานวิจัยเพื่อการสืบคนที่เชื่อมโยงไปยังแหลงทุนตางๆ ในเว็บไซต คณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยของคณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศที่ใหบริการของมหาวิทยาลัย
ประชุมวิชาการโครงการนําเสนอผลงานวิชาการทางการเกษตรเพื่อการตีพิมพ
โครงการประชุมวิชาการเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
หนังสือบันทึกขอความเรงรัดการเบิก – จายเงิน งบประมาณกองทุนสงเสริมงานวิจัยและ
งบประมาณแผนดิน ประจําป 2553-2554 ของคณะบริหารธุรกิจฯ
สรุปผลการดําเนินงานวิจัย ประจําปงบประมาณ 2554 ของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
สรุปผลการดําเนินงานวิจัย ประจําปงบประมาณ 2554 ของคณะศิลปศาสตร
รายงานผลการประเมินการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
ผลการวิเคราะหความพึงพอใจดานระบบสารสนเทศของคณะศิลปศาสตร
ผลการวิเคราะหความพึงพอใจดานขอมูลขาวสาร งบประมาณและการจัดอบรมของคณะ
ศิลปศาสตร
แบบประเมินผลการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยของคณะศิลปศาสตร
แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารยในการสนับสนุนการวิจัยหรือ
งานสรางสรรค (วส.)
แผนการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย (คอ.)
รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการจัดหาทรัพยากรและการสนับสนุน
ทรัพยากรดานการวิจัย
บันทึกขอตกลงรวมกับ สกอ.
เครือขายวิจัยภาคกลางตอนบน
ประชาสัมพันธและสนับสนุนใหนักวิจัยสงขอเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
โครงการวิจัยรวมเชิงบูรณาการ
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หมายเลข
4.1-8.4
4.1-8.5
4.1-8.6
4.1-8.7
4.1-8.8

รายการเอกสารหลักฐาน
รายชื่อผูรับทุนโครงการวิจัยจากงบประมาณประจําป 2555 ของ สกอ.
หนังสือ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การรวมสนับสนุนทุนวิจัยของ มทร.
สุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
รายงานความกาวหนาโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ ของ สกอ.
ระบบและเอกสารแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานวิจัย
ผลการดําเนินงานโครงการบริการทางวิชาการเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน
แบบบูรณาการ ระยะที่ 1 ศูนยสุพรรณบุรี
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ตัวบงชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ
มีการ
ดําเนินการ

ขอ

เกณฑมาตรฐาน

1

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

2

3
4
5

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

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

หนา | 118
รายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ปการศึกษา 2555

P

P
P
P
P

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) ถึง (4.2-1.8)
2. มหาวิทยาลัย มีระบบการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห สังเคราะหความรูจากงานวิจัย เพื่อใหเปนองค
ความรู ที่ ค นทั่ ว ไปเข า ใจได อาทิ เ ช น คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและอุ ต สาหกรรมเกษตร มี ก ารแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการของคณะเพื่อสังเคราะหผลงานวิจัยของคณะ (4.2-2.1) มีการจัดโครงการสังเคราะหผลงานวิจัย
เพื่อนําไปใชประโยชน (4.2-2.2) และมีการรายงานผลจากการสังเคราะหใหกับคณบดี เพื่อใชเปนฐานองค
ความรูของหนวยงาน (4.2-2.3)-(4.2-2.4) คณะวิศวกรรมศาสตรฯ ไดนําผลงานวิจัยของปงบประมาณ 2554
ที่ดําเนินการเสร็จแลวมาทําการคัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค,รายงาน
การประชุม และวารสารรวบรวมงานคัดสรรงานวิจัยของคณะประจําป 2554 (4.2-2.5) โดยมีคณะกรรมการคัด
สรรที่แตงตั้งโดยคณะเปนผูดําเนินงาน (4.2-2.6) เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจ โดยมีคณะกรรมการ
คัดสรรที่แตงตั้งโดยคณะเปนผูดําเนินงาน (4.2-2.7) ตามระบบการดําเนินงาน
3. มหาวิทยาลัยมีการเผยแพรความรูที่ไดจากการวิเคราะหสังเคราะหผานทางเว็บไซต (4.2-3.1) และ
จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยประชาสัมพันธและเผยแพรใหบุคคลภายนอกและ
ภายในไดรับทราบ (4.2-3.2) (4.2-3.3)
4. มหาวิทยาลัย มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของนักวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน และมีการ
รับรองการใชประโยชนจากหนวยงานภายนอกที่นําไปใช (4.2-4.1) ถึง (4.2-4.10)
5. มหาวิ ทยาลัย มีการสนั บสนุน และการประชาสัมพันธใหความรูเกี่ย วกับ การจดสิทธิบัตร โดยมี
รายละเอียด ขั้นตอน มีแบบฟอรมการยื่นขอจดสิทธิบัตร และการยื่นจดสิทธิบัตรใหทราบผานทางเว็บไซตของ
หนวยงานในสังกัดเพื่อใหความรูและอํานวยความสะดวกกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัย (4.2-5.1) ถึง (4.2-5.6)
รวมทั้งไดจัดทํา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการบริหารจัดการทรัพยสิน
ทางปญญา พ.ศ.2555 ซึ่งอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการยกรางฯ ของมหาวิทยาลัย (4.2-5.7)
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
4.2-1.1
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 505/2555 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย
4.2-1.2
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 830/2555 เรื่อง แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
4.2-1.3
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการจายเงินรางวัล
และสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย พ.ศ.2554
4.2-1.4
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุน
บุคลากรเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ จากกองทุนสงเสริมการวิจัย
พ.ศ.2554
4.2-1.5
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการขอและ
พิจารณาทุนวิจัยประเภททุนอุดหนุนจากกองทุนสงเสริมงานวิจัย
4.2-1.6
ขอมูลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพระดับชาติและนานาชาติ
ประจําป 2555
4.2-1.7
ขอมูลการเผยแพรผลงานวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ
4.2-1.8
สรุปการนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ป งปม.55
4.2-2.1
คําสั่ง คอ. ที่ 095/2554 เรื่อง แตงตั้งกรรมการสังเคราะหงานวิจัย
4.2-2.2
โครงการสังเคราะหผลงานวิจัยเพื่อการนําไปใชประโยชน
4.2-2.3
รายงานการสังเคราะหผลงานวิจัย
4.2-2.4
รายงานการสังเคราะหผลงานวิจัย
4.2-2.5
เอกสารสรุปผลการดําเนินงานวิจัยงบประมาณ 2555 ,รายงานการประชุม
4.2-2.6
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการคัดสรรงานวิจัย
4.2-2.7
ระบบการดําเนินงานคัดสรรงานวิจัย
4.2-3.1
เว็บไซตคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
4.2-3.2
จุลสาร มทรส.
4.2-3.3
Webpage การเผยแพรองคความรูจากงานวิจัย และเอกสารสงเผยแพรไปยังหนวยงาน
ภายในสถาบัน
4.2-4.1
หนังสือรับรองจากหนวยงานภายนอกที่นํางานวิจัยไปใชประโยชน
4.2-4.2
หนังสือรับรองจากหนวยงานภายนอกที่นํางานวิจัยไปใชประโยชน
4.2-4.3
หนังสือขอบคุณจากสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบางบาล
4.2-4.4
โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยเทอรโมอิเล็กทริกและนาโนเทคโนโลยี
4.2-4.5
หนังสือรับรองการนําผลงานไปใชประโยชน ของคณะศิลปศาสตร
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หมายเลข
4.2-1.1
4.2-4.6
4.2-4.7
4.2-4.8
4.2-4.9
4.2-4.10
4.2-4.11
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

รายการเอกสารหลักฐาน
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 505/2555 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย
หนังสือรับรองการนําผลงานไปใชประโยชน ของคณะศิลปศาสตร
หนังสือรับรองการนําผลงานไปใชประโยชน ของคณะศิลปศาสตร
หนังสือรับรองการนําผลงานไปใชประโยชน ของคณะศิลปศาสตร
หนังสือรับรองการนําผลงานไปใชประโยชน ของคณะศิลปศาสตร
หนังสือรับรองการนําผลงานไปใชประโยชน ของคณะศิลปศาสตร
เอกสารการนํางานวิจัยไปใชประโยชนที่รับรองจากหนวยงานภายนอก
เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เรื่อง การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
เว็บไซตคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เรื่อง การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
การจดสิทธิบัตรกับสถาบันทรัพยสินทางปญญาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง
เอกสารใชประกอบการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิตามอนุสิทธิบัตร
เว็บไซตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความรูเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร
คําขอรับจดสิทธิบัตร ชุดขับเคลื่อนการเปลี่ยนมุมของขับใบพัดสําหรับการเคลื่อนที่ของ
เรือเหาะ
(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการบริหารจัดการ
ทรัพยสินทางปญญา พ.ศ.2555
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ตัวบงชี้ที่ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
เกณฑการประเมิน : สกอ.
โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 - 5
คณะวิชาเลือกกลุมสาขาจาก 3 กลุมสาขา
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปตอคน
2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปตอคน
3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
= 25,000 บาทขึ้นไปตอคน
สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก

x5

จํานวนเงินสนับสนนงานวิจัยฯ ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
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ตารางที่ 1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ งานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงาน
รายการ

สรางสรรค
ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ
2553

2554

2555

658,200

470,350

473,290

2,278,270

2,974,800

4,173,700

-

9,859,300

11,341,500

10,453,006

2,461,050

1,540,000

13,389,476

15,765,500

17,528,490

422.5

343

353

2

2

2

424.5

345

355

31,541.76

45,697.10

49,376.03

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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2. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงาน
รายการ

สรางสรรค
ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ
2553

2554

2555

1. เงินรายไดของคณะวิชา

937,500

200,000

0

2. กองทุนสงเสริมงานวิจัย

622,689

2,786,915

1,416,500

-

655,000

890,500

498,961.33

1,267,650

0

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน
สถาบัน (บาท) (นับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญา
รับทุนในปการศึกษา ปปฏิทินหรือปงบประมาณนั้น ๆ)

3. งบประมาณแผนดิน
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก
สถาบัน (บาท) (นับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญา
รับทุนในปการศึกษา ปปฏิทินหรือปงบประมาณนั้น ๆ)
1 = แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช.
2 = แหลงทุนตางประเทศ
3 = หนวยงานรัฐ กระทรวง จังหวัด อบต อบจ

20,000

4 = หนวยงานภาคเอกชน
5 = แหลงอื่นๆ (โปรดระบุ)
รวมเงินสนับสนุนทั้งหมด
จํานวนอาจารยประจํา
จํานวนนักวิจัย
รวมจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย

2,059,150

4,909,565

2,327,000

183

179.5

177.5

-

-

-

183

179.5

177.5

11,252.19

27,351.34

13,109.86

(ตามปการศึกษา ไมนับลาศึกษาตอ)
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอ
อาจารยประจําและนักวิจัย

หนา | 124
รายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ปการศึกษา 2555

ผลการประเมินตนเองปที่แลว :
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

45,697.10 บาท

เกณฑประเมิน : 3.81 คะแนน

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 27,351.34 บาท

เกณฑประเมิน : 5.00 คะแนน

คาเฉลี่ยทุกกลุมสาขา

เกณฑประเมิน : 4.38 คะแนน

49,376.03 บาท

เกณฑประเมิน : 4.11 คะแนน

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 13,109.86 บาท

เกณฑประเมิน : 2.62 คะแนน

คาเฉลี่ยทุกกลุมสาขา

เกณฑประเมิน : 3.36 คะแนน

เปาหมายของปนี้ : 60,000 บาท

ผลการดําเนินงาน Q ไมบรรลุเปาหมาย

เปาหมายของปนี้ : 25,000 บาท

ผลการดําเนินงาน Q ไมบรรลุเปาหมาย

เปาหมายปตอไป : ....60,000...... บาท
เปาหมายปตอไป : ....25,000...... บาท
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
ในปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยฯ ไดจําแนกเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน
และภายนอกสถาบัน ตามสาขาวิชาเปน 2 กลุม ดังนี้คือ
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 17,528,490 บาท โดยมีจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
(ไมรวมอาจารยลาศึกษาตอ) จํานวนทั้งสิ้น 355 คน เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตออาจารย
ประจําและนักวิจัย เทากับ 49,376.03 บาทตอคน ซึ่งไดคะแนน 4.11
2. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 2,327,000 บาท โดยมีจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
(ไมรวมอาจารยลาศึกษาตอ) จํานวนทั้งสิ้น 177.5 คน เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตออาจารย
ประจําและนักวิจัย เทากับ 13,109.86 บาทตอคน ซึ่งไดคะแนน 2.62
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3. มหาวิทยาลัยไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งสิ้น
(17,528,490 x 5)

+ (2,327,000 x 5)

60,000

25,000

= 3.62

(355+177.5)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

4.3-1.1

สรุปรายละเอียดสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย (งบประมาณปกติ) ปงบประมาณ 2555

4.3-1.2

สรุปรายละเอียดสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย (เงินกองทุนสงเสริมงานวิจัย)
ปงบประมาณ 2555

4.3-1.3

สรุปรายละเอียดสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย (งบนอก) ปงบประมาณ 2555

4.3-1.4

สรุปรายละเอียดสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย (งบประมาณเงินรายได) ปงบประมาณ
2555

4.3-1.5

สรุปรายละเอียดขอมูลสรุปจํานวนบุคลากรในมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2555

สรุปผลการประเมินตอนเอง: องคประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
4.1
7 ขอ
7 ขอ
4.2
6 ขอ
6 ขอ
60,000 บาท
49,376.03 บาท
4.3
25,000 บาท
13,109.86 บาท
คาเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คะแนนการประเมิน
5
5
((4.11+2.62)/2) = 3.62
13.36 / 3 = 4.54 คะแนน
ระดับดีมาก
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม (การคิดรอบป : ใชปการศึกษาสําหรับทุกตัว
บงชี้ขององคประกอบที่ 5)
เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

ขอ
1
2
3
4
5

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

มีการ
ดําเนินการ

มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย
มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย
มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย

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

P
P
P
P
P

เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน R บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิทยาลัยฯ มีพันธกิจดานการบริการวิชาการโดยกําหนดเปนภารกิจในประเด็นยุทธศาสตรหลัก
ของมหาวิทยาลัย ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ป (พ.ศ.2555-2559) (4.1-1.1) ซึ่งสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการและแผนที่ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย (4.1-1.4) โดยมีวัตถุประสงคใหมีผลงานการบริการ
ทางวิชาการ วิชาชีพที่มีคุณภาพและเพื่อพัฒนาทองถิ่น ชุมชน สังคม
การบริการทางวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยจะดําเนินการภายใตระเบียบของมหาวิทยาลัย (5.11.1) (5.1-1.2) และมหาวิทยาลัยยังกําหนดใหการบริการวิชาการสังคมเปนหนึ่งในพันธกิจหลักของคณะ/
หนวยงานเทียบเทาที่ตองดําเนินการ โดยมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนดานงบประมาณและผลักดันใหอาจารย
และบุคลากรเห็นความสําคัญของการบริการวิชาการ จึงแตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
ขึ้น (5.1-1.3) เพื่อใหการบริการวิชาการที่มีคุณภาพและตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคมได
การใหบริการวิชาการของคณะหรือหนวยงานเทียบเทา มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณไปให
คณะ (5.1-1.4) คณะจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการของคณะ (5.1-1.5) มีการกําหนดมาตรฐาน
ขั้นตอนการดําเนินการ (5.1-1.6) มีการกําหนดแผนการดําเนินการประจําป (5.1-1.7) มีการดําเนินงานตาม
แผนและมีคณะกรรมการของหนวยงานติดตามผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ (5.1-1.8)
2. มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน โดยนําโครงการ
บริการวิชาการมาบูรณาการรวมกับการเรียนการสอน อาทิ
1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียน
การสอน โดยการนําโครงการOne Day Science Camp On Nanotechnology (5.1-2.1) นํามาบูรณาการ
กับการเรียนการสอนในวิชานาโนในชีวิตประจําวัน (5.1-2.2) โดยใหนักศึกษารวมทํากิจกรรมกับผูเขารับการ
อบรม (5.1-2.3) นาโนในชีวิตประจําวัน (5.1-2.4) และมีการนําโครงการมาบูรณาการกับการเรียนการสอนใน
วิชานาโนในชีวิตประจําวัน (5.1-2.5) ใหนักศึกษาไดนําความรูที่ไดเรียนในวิชานาโนในชีวิตประจําวัน
(5.1-2.6)
2. คณะศิลปศาสตร สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลไดจัดโครงการคายพัฒนาภาษา
เพื่อบูรณาการการเรียนการสอน (5.1-2.5) โดยใหนักศึกษาที่เขารวมโครงการ ไดรวมทํากิจกรรมกับผูเขารวม
อบรม เพื่อเปนการฝกการใชภาษาอังกฤษในวิชาภาษาอังกฤษชีวิตประจําวัน(5.1-2.6)
3. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการซอมบํารุงเครื่องจักรกลเกษตร (5.1-2.7)
4. โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพสูง (5.1-2.8)
5. คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกั บการเรี ยนการสอนโดยนํ านั กศึ กษาเขารวมในการใหบริการวิชาการ ดังนี้ ตัวอยางโครงการสูโ ลก
อิเล็กทรอนิกส , โครงการพัฒนาและบูรณาการงานวิจัย ชุดนวัตกรรมการผลิตไบโอดีเซลเพื่อพลังงานทดแทนสู
การเรียนรู , โครงการวิศวกรรมโยธารักษสิ่งแวดลอมสูชุมชน และศูนยทดสอบวัสดุทางดานวิศวกรรมโยธา ศูนย
สุพรรณบุรี (5.1-2.9)
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5. โครงการพระดาบสสัญจร 2.1 โครงการผลิตอุปกรณและเครื่องมือชวยเหลือคนพิการ โดย
อาจารยและนักศึกษานําปญหาจากการบริการวิชาการมาวิเคราะหแลวประชุมระดมสมองโดยทําการถอด
บทเรียนจากการออกบริการวิชาการ ในเรื่องของเครื่องยนตแกสโซลีนเล็กและเครื่องยนตดีเซลเล็ก ในระบบ
ต า งๆ คื อ ระบบเชื้ อ เพลิ ง ระบบจุ ด ระเบิ ด ระบบการหล อ ลื่ น ระบบระบายความร อ นระบบสตาร ท
รวมถึง ความปลอดภัยในการใชงาน การบํารุงรักษา การปรับตั้ง และสาเหตุ ขอขัดของพรอมวิธีการแกไข
5.1-2.10) - (5.1-2.13) จากผลของการออกบริการวิชาการในโครงการขางตนวิเคราะหแลวประชุมระดมสมอง
โดยทําการถอดบทเรียน นํามาบูร ณาการใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนรายวิชา งานเครื่องยนตเล็ก
(Small Engines Work) (5.1-2.13) – (5.1-2.16)
3. มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการวิจัย ในลักษณะของการนําองค
ความรูจากงานวิจัยมาบูรณาการกับโครงการบริการวิชาการ อาทิ
1. โครงการพัฒนาอาชีพเขตลุมแมน้ําเจาพระยา (5.1-3.1)
2. จากการจัดโครงการคายพัฒนาภาษา (5.1-3.2) พบวาผูเขารวมโครงการบางสวนมีปญหา
ดานทักษะการใชภาษาอังกฤษซึ่งอาจเกิดจากปจจัยและเหตุผลหลายประการ ทั้งนี้ จึงนํามาบูรณาการทําการ
วิจัยในหัวขอ ปจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่สงพลใหความสามารถดานทักษะภาษาอังกฤษของวัยรุนไทยตํากวา
เกณฑมาตรฐาน (5.1-3.3)
3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการบูรณาการงานบริการวิชการกับการวิจัยโดยไดรับ
การสนับสนุนจากกองทุนวิจัย เรื่องการสังเคราะหทอนาโนคารบอนดวยวิธีตกสะสมไอเคมีโดยใชความรอน
(5.1-3.4)
4. คณะวิ ศวกรรมศาสตร มีการนํางานวิจัยไปเชื่อมโยงและการบูรณาการการบริหารทาง
วิชาการแกสังคม (5.1-3.5) ตัวอยางการใหบริการวิชาการฯ เชื่อมโยงจาการวิจัยของโครงการฝกอบรมซอม
บํารุงไฟฟาภายในบาน , จัดอบรมใหกับหมูบานหนองลิง จ.สุพรรณบุรี ในปงบประมาณ 2554 และนําปญหาใน
การอบรมมาเขียนขอเสนอโครงการวิจัย เรื่อง การบูรณาการงานบริการวิชาการเขาสูการวิจัยใน กรณี การหา
ปจจัยการเกิดแรงดับไฟฟาตก หรือดับบอยครั้ง ณ หมูบานหนองลิง จ.สุพรรณบุรี (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา) ,
โครงการพัฒนาและบูรณาการงานวิจัยชุดนวัตกรรรมการผลิตไบโอดีเซลเพื่อพลังงานทดแทนสูการเรียนรู และ
โครงการที่ทํางานบริการวิชาการกับการวิจัยกับสถาบันไทย-เยอรมันอยางตอเนื่อง
5. มี ก ารบู ร ณาการงานบริ ก ารทางวิ ช าการแก สั ง คมกั บ การวิ จั ย
- โครงงานวิ จั ย
เรื่อง “โครงการความรวมมือบริหารจัดการโรงสีชุมชน” (ในโครงการศูนยขาวสุวรรณภูมิ) จากบันทึกขอตกลง
ความรวมมือ ระหวาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ คณะกรรมการหมูบานกระทุมดาน
อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี ปจจุบันชาวนาไดรับการชวยเหลือจากภาครัฐ ในการจัดทําโรงสีขาว
ชุมชนใหกับเกษตรกรในแตละชุมชนขนาดเล็ก เมื่อมีการใชงานเครื่องจักรเกิดการสึกหรอชํารุด เนื่องจากการ
ขาดความเขาใจและความรูในการใชเครื่องจักร การดูซอมบํารุงรักษา เมื่อเกิดปญหาดังกลาวทําใหความถี่ใน
การใชโรงสีขาวลดลงและปลอยทิ้ง และไมไดใชงาน เพราะประสิทธิภาพในการสีขาวลดลง ไมไดมาตรฐาน
ดังนั้นคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงไดจัดทําโครงการความ
รวมมือบริหารจัดการโรงสีชุมชน เพื่อเขาไปชวยเหลือแกไขปญหาเกี่ยวกับโรงสีขาวชุมชนทําใหชุมชนเขมแข็ง
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อีกทั้งยังนําเอาความรูทางดานเทคโนโลยีมาชวยในการสรางเครื่องมือ อํานวยความสะดวก ปรับปรุงโครงสราง
ของเครื่องสีขาว จึงทํางานวิจัยและนําเสนอในเวทีระดับชาติ (5.1-3.6) (5.1-3.7)
4. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการ
เรี ย นการสอนและงานวิ จั ย ในส ว นของคณะ/หนว ยงานเทีย บเทาจะมีการประเมิน ผลในลักษณะของการ
ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการ รายวิชาการเรียนการสอน มีระบบการติดตามความกาวหนาการ
ดําเนินโครงการแตละโครงการ รวมทั้งโครงการที่มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอนเละการวิจัย ประกอบดวย การมีสวนรวมของผูใหบริการ ผูรับบริการ และนักศึกษา ซึ่งเปนทั้งผูใหบริการ
และผูรับบริการ มีแผนการดําเนินงาน เปาหมาย และตัวบงชี้ที่ชัดเจน อาทิ
• สรุปผลการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียน
การสอน (5.1-4.1)
• คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการประเมินผลความสําเร็จจากโครงการ One Day
Science Camp On Nanotechnology (5.1-4.2)
• คณะศิลปศาสตร มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอนในโครงการคายพัฒนาภาษา(5.1-4.3) และประโยชนที่คาดวาจะ
ไดรับจากการวิจัย หัวขอ ปจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่สงผลใหความสามารถดานทักษะ
ภาษาอังกฤษของวัยรุนไทยตํากวาเกณฑมาตรฐาน (5.1-4.4)
• คณะวิ ศวกรรมศาสตร ฯ มี ก ารติ ด ตามผลความสํ า เร็ จ ของการบู ร ณาการงานบริ การทาง
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย (5.1-4.5)
• คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย -สรุปผลโครงงานวิจัย เรื่อง “โครงการ
ความรวมมือบริหารจัดการโรงสีชุมชน” (ในโครงการศูนยขาวสุวรรณภูมิ) รวมถึงการการบูร
ณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยโครงการสอนวิชา
computer Aided Drafting and Design ซึ่ง อ.ลือเดชไดนําปญหาพิเศษ “เรื่องการ
ออกแบบและเขียนแบบโครงสรางเครื่องสีขาว” บันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ คณะกรรมการหมูบานกระทุมดาน อําเภอ
ศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี โดยอาจารยและนักศึกษานําปญหามาวิเคราะหและออกแบบ
เขียนแบบ (5.1-4.6) – (5.1-4.10)
5. มหาวิทยาลัยมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการวิชาการทางสังคม อาทิ
• คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูร
ณาการงาน บริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย (5.1-5.1)-(5.15.3)
• มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย -คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมนําผลการประเมินของการใหบริการ
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วิชาการเพื่อนํามาปรับปรุงการใหบริการวิเคราะหทําการถอดบทเรียน นําไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนและการวิจัย โดยการนําไปสอดแทรกในโครงการสอนและในรูปแบบของใบงาน
1. โครงการสอนวิชา งานเครื่องยนตเล็ก (Small Engines Work) จากการออกบริการ
วิชาการจํานวน 2 โครงการ 1.1 โครงการการอบรมวิชาชีพระยะสั้น 1.1.1 หลักสูตรการซอม
เครื่องยนตแกสโซโลลีนเล็ก 1.1.2 หลักสูตรการซอมเครื่องจักรกลการเกษตร 1.2 โครงการ
พระดาบสสัญจร 1.2.1 โครงการผลิตอุปกรณและเครื่องมือชวยเหลือคนพิการ 2. โครงการ
สอนวิชา computer Aided Drafting and Design 2.1 โครงการความรวมมือบริหารจัดการ
โรงสีชุมชน (ในโครงการศูนยขาวสุวรรณภูมิ) (5.1-5.4) – (5.1-5.7)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

4.1-1.1

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2550-2554)

4.1-1.4

แผนปฏิบัติราชการและแผนที่ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

5.1-1.1

ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวาดวยโครงการบริการสังคมของหนวยงานใน
สถาบัน 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

เอกสารแจงการจัดสรรงบประมาณการใหบริการวิชาการประจําป 2555

5.1-1.5

คําสั่งคณะเทคโนโลยีการกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ที่ 101/2555 เรี่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคม

5.1-1.6

วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานบริการวิชาการแกสังคมตามแผนปฏิบัติงาน
ประจําป

5.1-1.7

แผนการดําเนินงานการบริการวิชาการแกสังคม ปงบประมาณ 2555

5.1-1.8

สรุปผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ประจําป พ.ศ.2555
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

5.1-2.1

โครงการ One Day Science Camp On Nanotechnology

5.1-2.2

โครงการสอนรายวิชานาโนในชีวิตประจําวัน (บทที่ 4)

5.1-2.3

รูปภาพกิจกรรม

5.1-2.4

ลักษณะรายวิชานาโนในชีวิตประจําวัน
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หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

5.1-2.5

เลมโครงการคายพัฒนาภาษา

5.1-2.6

แผนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน

5.1-2.7

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการซอมบํารุงเครื่องจักรกลเกษตร

5.1-2.8

โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพสูง

5.1-2.9

ตัวอยางโครงการบูรณาการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน

5.1-2.10

บันทึกขอตกลงความรวมมือ

5.1-2.11

โครงการสอนวิชา Computer Aided Drafting and Design

5.1-2.12

รายงานสรุปผลการดําเนินการ โครงการการออกแบบเปลือก

5.1-2.13

บทคัดยอนําเสนอในที่ประชุม

5.1-2.14

โครงการสอน งานเครื่องยนตเล็ก

5.1-2.15

หลักสูตรการซอมเครื่องจักรกลการเกษตร

5.1-2.16

หลักสูตรการซอมเครื่องยนตแกสโซลีน

5.1-3.1

โครงการพัฒนาอาชีพเขตลุมแมน้ําเจาพระยา

5.1-3.2

โครงการคายพัฒนาภาษา

5.1-3.3

ขอเสนอโครงการวิจัย หัวขอ ปจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่สงพลใหความสามารถดาน
ทักษะภาษาอังกฤษของวัยรุนไทยต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน

5.1-3.4

โครงการวิจัย เรื่อง การสังเคราะหทอนาโนคารบอนดวยวิธีตกสะสมไอเคมีโดยใช
ความรอน

5.1-3.5

สรุปผลโครงการฝกอบรมซอมบํารุงไฟฟาภายในบาน , เอกสารอนุมัติโครงการวิจัยที่
ไดรับการสนับสนุนจากเงินงปม.รายได ป 56 และตัวอยางโครงการฝกอบรม เรื่อง
การคํานวณและออกแบบบานพักอาศัย 2 ชั้น

5.1-3.6

โครงการปรับปรุงโรงสีขาวชุมชนขนาดเล็ก

5.1-3.7

โครงการปรับปรุงโรงสีชุมชนหมูบานกระทุมดานตําบลดอนปรู

5.1-4.1

สรุปผลการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอน

5.1-4.2

สรุปโครงการ One Day Science Camp On Nanotechnology

5.1-4.3

แบบประเมินโครงการคายพัฒนาภาษา

5.1-4.4

ขอเสนอโครงการวิจัย หัวขอ ปจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่สงพลใหความสามารถดาน
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หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน
ทักษะภาษาอังกฤษของวัยรุนไทยต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน

5.1-4.5

แบบรายงานผลสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม

5.1-4.6

โครงการปรับปรุงโรงสีขาวชุมชนขนาดเล็ก

5.1-4.7

โครงการปรับปรุงสีชุมชนหมูบานกระทุมดานตําบลดอนปรู

5.1-4.8

บทคัดยอนําเสนอในที่ประชุม

5.1-4.9

รายงานสรุปผลการดําเนินการ โครงการการออกแบบเปลือก

5.1-4.10

โครงการสอนวิชา Computer Aided Drafting and Design

5.1-5.1

รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร ครั้งที่ 2/2556

5.1-5.2

รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร ครั้งที่ 4/2556

5.1-5.3

แผนปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการแกสังคม ป 2556

5.1-5.4

โครงการผลิตอุปกรณและเครื่องมือชวยเหลือคนพิการ งปม.2555

5.1-5.5

โครงการสอนวิชา Computer Aided Drafting and

5.1-5.6

ขั้นตอนการผลิตอุปกรณและเครื่องมือชวยเหลือคนพิการ งปม.2555

5.1-5.7

รายงานสรุปผลการดําเนินการ โครงการการออกแบบเปลือก
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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 : 5 ขอ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 5 ขอ
เปาหมายของปนี้ : 5 ขอ
เปาหมายปตอไป : 5 ขอ

P
P
P
P
P

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

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิทยาลัย แบงออกเปน 4 ศูนยพื้นที่ จึงกําหนดใหมีการบริการทางวิชาการซึ่งเปนการทํางาน
รวมกับชุมชน รวมทั้งมีการบูรณาการการทํางานรวมกับชุมชนเพื่อใหการใหบริการวิชาการเปนไปตามจุดเนน
ของสถาบันและตรงกับความตองการของชุมชน ภาคอุตสาหกรรม หรือหนวยงานตางๆ จึงมีการกําหนด
ผูรับผิดชอบ โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการเพื่อกําหนดทิศทางและประสานงานโครงการตางๆ
(5.2-1.1) สํารวจความตองการของชุมชน เพื่อกําหนดแนวทางและวางแผนการจัดโครงการบริการวิชาการ อาทิ
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¦ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมีการสํารวจความตองการของชุมชน

หรือภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือหนวยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการ
บริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน (5.2-1.2 - 5.2-1.6)
¦ คณะบริหารธุรกิจฯ ไดมีการสํารวจความตองการของผูเขาฝกอบรม (5.2-1.7) วาใน
ปงบประมาณตอไปตองการที่จะใหคณะจัดโครงการฝกอบรมในเรื่องใด ซึ่งผลจากการสํารวจ (5.2-1.8) คณะได
นํามาจัดทําแผนการใหบริการทางวิชาการ (5.2-1.9) ทําใหโครงการที่คณะ
จัดขึ้นทุกโครงการมีผูสมัครเขารับการฝกอบรมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด นอกจากนี้ยังใชแบบสํารวจความ
ตองการเพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและจัดทําแผนการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการตามจุดเนนของ
คณะตามแผนยุทธศาสตรประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 (5.2-1.10)
¦ คณะศิลปศาสตรไดรับมอบหมายใหจัดโครงการ 84 หมูบานเฉลิมพระเกียรติฯ (5.2-1.11)
จึงไดสํารวจพื้นที่ชุมชนหันตรา ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ( 5.2-1.12) โดยสํารวจความ
ตองการของชุมชน ( 5.2-1.13) จากการสํารวจพบวาประชาชนตองการฟนฟูแหลงทองเที่ยวคลองโบราณ ใหมี
ธรรมชาติที่มีความงดงามเปนหมูบานตนแบบการทองเที่ยว โดยไดจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อสงเสริมให
ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวและพึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน
¦ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร ฯ ได ทํ า การสํ า รวจความต อ งการของชุ ม ชน หรื อ ภาครั ฐ หรื อ
ภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการ
ตามจุดเนนของสถาบัน (5.2-1.14) ผังระบบและกลไกการใหบริการทางวิชาการแกสังคม (5.2-1.15)
2. มหาวิทยาลัย มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการ เพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนโดยมีความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
ในลักษณะของเครือขายความรวมมือระดับหนวยงาน อาทิ
w การจัดโครงการพัฒนาอาชีพในชนบท (5.2-2.1)
w โครงการความรวมมือกับมูลนิธิพระดาบส (5.2-2.2)
w การออกหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน (5.2-2.3)
w โครงการคลินิกเทคโนโลยี ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (5.2-2.4)
w โครงการพัฒนาอาชีพเขตลุมแมน้ําเจาพระยา (5.2-2.5)
w โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพสูง (5.2-2.6)
w โครงการฝกอบรม หลักสูตร “การบริหารธุรกิจขนาดยอมอยางมืออาชีพ” สาขาวิชาการจัดการ
ศูนยวาสุกรี ไดรับความรวมมือจากกลุมชุมชนบานหวา สํานักงานการนิคมอุตสาหกรรมบานหวา (ไฮเทค)
บริษัท ศูนยเทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จํากัด (5.2-2.7)
w ความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือ
ภาคเอกชนหรือภาครัฐหรือหนวยงานวิชาชีพ ดังนี้
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1. คณะศิลปศาสตรไดประชุมรวมกับ อบต.หันตรา วันที่ 15 ก.ย.54 (5.2-2.8) ไดแลกเปลี่ยน
เรียนรู จึงตกลงในเบื้องตนวา จากสภาพปญหาของพื้นที่ตําบลหันตรามีปญหาเรื่องน้ําเนาเสียนั้น ประชาชนใน
ชุมชนตองการคืนชีวิตใหผืนน้ําใสสะอาดดังเดิม เนื่องจากเคยไดรับกลาวขวัญวาเปน “จุดทองเที่ยวคลอง
โบราณ” ประการแรกหากกําจัดน้ําเสียจากครัวเรือนได ก็จะทําใหน้ําสะอาดได จึงจัดทําโครงการถังดักไขมัน
โดยคณะศิลปศาสตรไดสืบคนเรื่องถังดักไขมันอยางงายและศึกษาและฝกทําเพื่อไปถายทอดตอชุมชน
2. ในชวงเดือน ก.ย. - ส.ค. ป พ.ศ. 55 องคการบริหารสวนตําบลหันตรารวมกับคณาจารย
คณะศิลปศาสตรและคณาจารยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรรวมเปนคณะกรรมการเพื่อ
ตรวจและเยี่ยมเยียนบานบริเวณริมคลองในตําบลหันตราในโครงการบานนามองริมคลองสวยงาม ของ อบต.
หันตรา ชาวบานไดมีการนําถังดักไขมันไปใชในครัวเรือน (5.2-2.9)
3. เพื่อพัฒนาใหชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเปนแหลงทองเที่ยวคณะศิลปศาสตรไดจัดโครงการ
และทํากิจกรรมรวมกับชุมชนดั้งนี้ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดตั้งโฮมสเตย (5.2-2.10) โดยมีผูนําชุมชน อบต.
หันตราและอบต.บานเกาะ รวมงานและจัดโครงการเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวในชุมชน คือโครงการศึกษา
ประวัติศาสตรทองถิ่น (5.2-2.11) โครงการศึกษามรดกโลกกรุงศรีอยุธยา (5.2-2.12)
w ความรวมมือกับชุมชนลักษณะของความรวมมือกับหนวยงานในการใหความรูและการจัด
อบรมใหกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอก (5.2-2.13 มีโครงการรวมมือการทําวิจัยกับหนวยงานภายนอก
เพื่อเพิ่มผลผลิต (5.2-2.14) และติดตั้งเครื่องระบบและเดินสายลําโพงเสียงตามสายชวยใหประชาชนไดรับรู
ขาวสารและทราบความเคลื่อนไหวของคนในชุมชนไดรวดเร็วขึ้น (5.2-2.15)
w ความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ โครงการบริการวิชาการประจําปงบประมาณ 2555
จํานวน 6 โครงการ (5.2-2.16) (5.2-2.17)
1. โครงการบํารุงรักษารถยนตเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย
2. โครงการผลิตอุปกรณและเครื่องมือชวยเหลือคนพิการ
3. โครงการฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตระยะสั้นแกราษฎรในหมูบานชนบททั่วไป
“หลักสูตรการเดินสายไฟในอาคาร”
4. โครงการการอบรมวิชาชีพระยะสั้น “หลักสูตรการซอมเครื่องยนตแกสโซโลลีนเล็ก”
5. โครงการอบรมคอมพิวเตอรระบบ E-Learning
6. โครงการอุตสาหกรรมสัมพันธ โครงการความรวมมือบริหารจัดการโรงสีชุมชน
(ในโครงการศูนยขาวสุวรรณภูมิ) จากบันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวางมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ คณะกรรมการหมูบานกระทุมดาน อําเภอศรีประจันต
จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเขาไปชวยเหลือแกไขปญหาเกี่ยวกับโรงสีขาวชุมชนทําใหชุมชน
เขมแข็งอีกทั้งยังนําเอาความรูทางดานเทคโนโลยีมาชวยในการสรางเครื่องมือ อํานวย
ความสะดวก ปรับปรุงโครงสราง ของเครื่องสีขาว
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3. มหาวิทยาลัย มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการแกสังคมใน
ลักษณะของการประเมินผลโครงการ การประเมินความพึงพอใจ และจัดทําเปนโครงการติดตามประเมินผล
อาทิ
w การติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรม โครงการพัฒนาอาชีพในชนบท (5.2-3.1)
w การติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรม โครงการคลินิกเทคโนโลยี (5.2-3.2)
w คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบ
ของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม (5.2-3.3 - 5.2-3.4)
w นอกจากการประเมินความพึงพอใจในการเขารับการอบรมแลว คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไดมีการติดตามประเมินผลการนําความรูไปใชประโยชนจากผูเขารับการฝกอบรม เชน
โครงการฝกอบรม หลักสูตร “การบริหารธุรกิจขนาดยอมอยางมืออาชีพ” ซึ่งมีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 21
คน โดยผูตอบแบบสอบถามไดนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนจริงรอยละ 100.00 (5.2-3.5) และไดมีการ
ประเมินประโยชนเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไดเขารับการอบรมแลว โดยใชแบบสัมภาษณ
แบบมีโครงสรางจากผูนํากลุมชุมชนบานหวา (5.2-3.6)
w คณะศิลปศาสตรไดรับหนังสือรับรองจากการจัดโครงการคลองสวยน้ําใสเพื่อพัฒนาเปน
หมูบานตนแบบ 84 หมูบาน วาโครงการเปนประโยชนอยางยิ่งตอชาวบานในชุมชนหันตราและทางองคการ
บริหารสวนตําบลหันตรา จะสานตอโครงการนี้ตอไป (5.2-3.7)
w คณะวิศวกรรมศาสตรฯ มีการประเมินผลของการใหบริการวิชาการแกชุมชน (5.2-3.8)
(5.2-3.9)
w คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทาง
วิชาการตอสังคม
- โครงการติดตามผลการใหบริการวิชาการแกสังคม (5.2-3.10)
- ผลการประเมินของการใหบริการวิชาการเพื่อนํามาปรับปรุงการใหบริการ (5.2-3.11)
4. มหาวิทยาลัย มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบกลไก โดย
w คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไป
พัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ ในปตอไป (5.2-4.1- 5.2-4.3)
w ในการจัดโครงการบริการทางวิชาการในปงบประมาณ 2555 คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยี ไดกําหนดใหนําผลการประเมินความพึงพอใจที่มีระดับคะแนนพอใช นอย และนอยที่สุด รวมทั้ง
ขอเสนอแนะจากการจัดโครงการบริการทางวิช าการเมื่อปงบประมาณที่ผานมามาปรับปรุงพัฒนาใหดีขึ้น
รวมทั้งไดนําผลจากการประเมินประโยชนภายหลังการเขารับการอบรมที่ไดมาจากการสัมภาษณผูเขาอบรมใน
ขอ 3 มาพัฒนาขั้นตอนในการปฏิบัติและจัดแผนการดําเนินงาน คือ ปรับปรุงดานการใหบริการ ดานการลง
พื้นที่ไปใหบริการแกชุมชนตาง ๆ และจัดฝกอบรมในหลักสูตรนี้อยางตอเนื่องในปตอ ๆ ไป (5.2-4.4)
w คณะศิลปศาสตรรวมกับกรมพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการ
หลักสูตรทองเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวใหกับชุมชน (5.2-4.5)
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w คณะวิศวกรรมศาสตรฯ นําผลการประเมินความรูของผูรับบริการรายงานตอผูบริหารเพื่อ
พัฒนาการใหบริการในครั้งตอไป (5.2-4.6)
5. มหาวิทยาลัย มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการวิชาการ และถายทอดความรูสูบุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน อาทิ
w คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและอุต สาหกรรมเกษตรมี ก ารพั ฒ นาความรู ที่ ไ ด จ ากการ
ให บ ริ ก ารทางวิ ช าการและถ า ยทอดความรู สู บุ ค ลากรภายในสถาบั น และเผยแพร สู ส าธารณชน
(5.2-5.1- 5.2-5.3)
w คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีไดใหผูรับผิดชอบโครงการ สรางองคความรูที่เกิดจากการ
ใหบริการทางวิชาการและเผยแพรทาง website ของคณะเพื่อเปนการถายทอดความรูใหบุคลากรและ
สาธารณชนไดทราบ (http://bait.rmutsb.ac.th/bait/km/index.php?content=sec_vichakarn) เชน
โครงการฝกอบรม หลักสูตร “การบริหารธุรกิจขนาดยอมอยางมืออาชีพ” ไดสรุปองคความรูดานการทํา
ปาทองโกเกลียว (5.2-5.4)
w คณะศิลปศาสตร รวมกับกรมพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการ
หลักสูตรทองเที่ยวโดยชุมชน ใหชุมชนรอบ มทร.สุวรรณภูมิ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวใหกับชุมชน โดยอบรม
ใหกับชาวบานผูสนใจทั้ง 3 ตําบล คือ ตําบลหันตรา ตําบลบานเกาะ ตําบลขาวเมา ในชวงเดือน ธันวาคม พ.ศ.
2555 ถึง มกราคม พ.ศ. 2556 (5.2-5.5)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
5.2-1.1

รายการเอกสารหลักฐาน
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 257/2555 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2555

5.2-1.2

หนังสือสํารวจความตองการบริการวิชาการ

5.2-1.3

แบบตอบรับการสํารวจความตองการบริการวิชาการ

5.2-1.4

ผลการสํารวจความตอการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ประจําปการศึกษา 2555

5.2-1.5

วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงานงานบริการวิชาการแกสังคม ประจําปการศึกษา 2555

5.2-1.6

แผนปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการแกสังคม ปงบประมาณ 2555
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

5.2-1.7

แบบสํารวจความตองการ

5.2-1.8

สรุปแบบสํารวจความตองการ

5.2-1.9

แผนการดําเนินงาน

5.2-1.10

แผนยุทธศาสตรคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

5.2-1.11

ขาวจากเว็บไซตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

5.2-1.12

หนังสือเชิญรวมเขาประชุมและภาพถายการเขารวมประชุม

5.2-1.13

แบบสํารวจความตองการของชุมชนหันตรา

5.2-1.14

แบบสํารวจความตองการการบริการวิชาการ และผลการสํารวจ

5.2-1.15

ผังระบบและคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริการทางวิชาการแกสังคม

5.2-2.1

โครงการพัฒนาอาชีพในชนบท เรื่อง การทําปุยน้ําหมักชีวภาพ

5.2-2.2

โครงการความรวมมือกับมูลนิธิพระดาบส

5.2-2.3

โครงการออกหนวย “บําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน” (จังหวัดเคลื่อนที่)

5.2-2.4

บันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการคลินิกเทคโนโลยี

5.2-2.5

โครงการพัฒนาอาชีพเขตลุมแมน้ําเจาพระยา

5.2-2.6

โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพสูง

5.2-2.7

หนังสือขอบคุณจากหนวยงานภายนอก

5.2-2.8

เลมโครงการ 84 หมูบานเฉลิมพระเกียรติฯ

5.2-2.9

ภาพถายโครงการบานนามองริมคลองสวยงาม

5.2-2.10

ภาพกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดตั้งโฮมสเตย

5.2-2.11

โครงการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น

5.2-2.12

โครงการศึกษามรดกโลกกรุงศรีอยุธยา

5.2-2.13

ใบลงนามความรวมมือกับ อบต.โพแตง

5.2-2.14

สรุปผลการดําเนินงานของโครงการ ปรับปรุงเครื่องตัดและอัดกลีบดอกไม
ประดิษฐจากผาไหม

5.2-2.15

สรุปผลการดําเนินงานติดตั้งระบบและเดินสายลําโพงเสียงตามสาย

5.2-2.16

สรุปโครงการบริการ

5.2-2.17

สรุปภาพรวมงานบริการวิชาการ

5.2-3.1

การติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรม โครงการพัฒนาอาชีพในชนบท
เรื่อง การทําปุยน้ําหมักชีวภาพ

5.2-3.2

การติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรม โครงการคลินิกเทคโนโลยี

5.2-3.3

รายงานการประเมินผลประโยชนหรือผลกระทบจากการบริการวิชาการ

5.2-3.4

แบบประเมินประโยชนหรือผลกระทบจากการบริการวิชาการ
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หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

5.2-3.5

สรุปแบบติดตามผลการบริการวิชาการแกสังคม

5.2-3.6

สรุปแบบสํารวจประโยชนหรือผลกระทบการบริการวิชาการแกสังคม

5.2-3.7

หนังสือรับรองการนําผลงานไปใชประโยชนจาก อบต.หันตรา

5.2-3.8

แบบประเมินผลโครงการบริการวิชาการแกชุมชน

5.2-3.9

รายงานการติดตั้งระบบและเดินสายลําโพงเสียงตามสาย

5.2-3.10

สรุปโครงการบริการรวม การติดตามและประเมินผลโครงการ

5.2-3.11

รายงานผลการผลิตอุปกรณคนพิการ

5.2-4.1

สรุปการประเมินผลประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการวิชาการแกสังคม
ประจําป 2555

5.2-4.2

วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงานงานบริการวิชาการแกสังคมประจําปการศึกษา 2556

5.2-4.3

แผนปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการแกสังคม ปงบประมาณ 2556

5.2-4.4

สรุปผลการประเมิน, แบบสัมภาษณ, แผนการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ

5.2-4.5

หนังสือขออนุมัติโครงการหลักสูตรทองเที่ยวโดยชุมชน

5.2-4.6

รายงานการประชุมกําหนดแผนการใหบริการวิชาการในระยะ 5 ป
บานโพแตง และชุมชนวัดรวก

5.2-5.1

การนําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ

5.2-5.2

จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

5.2-5.3

Website คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

5.2-5.4

สรุปองคความรูเผยแพรทางเว็บไซตของคณะบริหารฯ

5.2-5.5

เลมรายงานการจัดโครงการหลักสูตรทองเที่ยวโดยชุมชน

สรุปผลการประเมินตอนเอง: องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนการประเมิน
5.1
5 ขอ
5 ขอ
5
5.2
5 ขอ
5 ขอ
5
คาเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
10 / 2 = 5 คะแนน
ระดับดีมาก
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม
องคประกอบที่6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เกณฑการประเมินสกอ.
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

1 ขอ

2 ขอ

3 ขอ

4 ขอ

5 หรือ 6 ขอ

ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1

มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและดําเนินการตามระบบที่

มีการ
ดําเนินการ

กําหนด
2

มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา

3

มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน

4

มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

5

มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

6

ü
ü
ü
ü
ü

มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงาน
เปนที่ยอมรับในระดับชาติ

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 5 ขอ

เกณฑประเมิน: 5 คะแนน

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 5 ขอ

เกณฑประเมิน: 5 คะแนน

เปาหมายของปนี้ : 6 ขอ

ผลการดําเนินงาน Q ไมบรรลุเปาหมาย

เปาหมายปตอไป : 6 ขอ

เกณฑประเมิน: 5 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิทยาลัยใชแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555– 2559)
(6.1-1.1) ในการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และยุทธศาสตรที่ 4 “สืบสานและสงเสริมการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม” และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2555 (6.1-1.2) เปน
กรอบในการจัดทําโครงการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจําป โดยดําเนินการตามมาตรฐานขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน “การดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม” (Standard Operating Procedure : SOP) (6.1-1.3)
เพื่ อให การดํ าเนิ นงานด านการทํ านุบํ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเปนไปตามแผนและเปาหมายที่กําหนด
มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการงานศิลปวัฒนธรรม ตามคําสั่งที่ 349/2555 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 (6.1-1.4)
เป นกลไกในการขั บเคลื่ อนภารกิ จด านการทํ านุ บํ ารุ งศิ ลปวั ฒนธรรม มี หน าที่ กําหนดขอบเขตโครงสร างภาระงาน
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อความเชื่อมโยงในการดําเนินงานระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของ และไดจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. 2555 (6.1-1.5) สําหรับใชในการดําเนินงานโครงการรวม 9 โครงการ
จํานวนเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร รวม 1,050,000 บาท แยกเปนงบประมาณแผนดิน 790,000 บาท และงบประมาณ
เงินรายได 260,000 บาท โดยไดจัดทําแผนการปฏิบัติงานและปฏิทินโครงการศิลปวัฒนธรรม ปงบประมาณ 2555 (6.11.6) มหาวิทยาลัยไดดําเนินการโครงการตามที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ โดยแตละโครงการไดดําเนินการตามมาตรฐาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน “การดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม” เชน โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (6.11.7) โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิรวมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 7 (6.1-1.8) และมหาวิทยาลัยมีการติดตามผล
การดําเนินงานและการใชจายเงินงบประมาณโครงการในการประชุมคณะกรรมการติดตามการใชจายงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 อยางตอเนื่อง เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2555 (6.1-1.9)วันอังคารที่ 12
มิถุนายน 2555 (6.1-1.10) วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 (6.1-1.11)วันอังคารที่ 11 กันยายน 2555(6.1-1.12)
2. ในปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษาดังนี้
2.1 รายวิชา 406-12-01 นันทนาการ (Recreation) มีการสอนเรื่องนาฏศิลปไทย การเขียนบทกลอน
ทางวรรณคดีไทย และกิจกรรมการรําสี่ภาค (6.1-2.1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดรวมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันดี
งามของไทย
2.2 รายวิชา 602-12-04 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development Techniques)
ไดมีการประกวดและสอดแทรกความรูในเรื่องมารยาทไทยในรายวิชา เพื่อใหนักศึกษาอนุรักษขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย (6.1-2.2)
2.3 รายวิชา 712-11-53 นวัตกรรมการจัดการเชิงกลยุทธสําหรับผูบริหาร (Innovative Strategic
Management) โดยใหนักศึกษาจัดโครงการศิลปวัฒนธรรมและนํามาวิเคราะห Swot (6.1-2.3)
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2.4 โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิรวมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 7 (6.1-2.4) เปนโครงการที่ให
นักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการจัดกิจกรรมการแสดง การออกราน และการ
สาธิ ตผลงานของนักศึกษา เชน การสาธิตการทํ าอาหารไทยโบราณ จากนั กศึ กษาคณะเทคโนโลยี เกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
3. มหาวิทยาลัยมีการเผยแพรโครงการและกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสารธารณชน
ผานทางเว็บไซดของมหาวิทยาลัย (6.1-3.1) ทางจุลสารราชมงคลสุวรรณภูมิ (6.1-3.2)และทางหนังสือพิมพเดลินิวส
ฉบับวันที่ 15 เมษายน 2556 (6.1-3.3) เพื่อเชิญชวนใหคณาจารย นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
บุคคลภายนอกที่มีความสนใจ ได เข ามารวมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัย เปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยใหดํารงอยูตอไป
4.

มหาวิทยาลัยมีการประเมิน ผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาตามขอ 2 โดยมีการประเมินผลความสําเร็จของการ
เรียนการสอนวิชา 406-12-01นันทนาการ (Recreation) (6.1-4.1) การประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการ
งานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 602-12-04 เทคนิคการพัฒนา
บุคลิกภาพ (6.1-4.2) การประเมินผลความสําเร็จของรายวิชา 712-11-53 นวัตกรรมการจัดการเชิงกลยุทธสําหรับ
ผูบริหาร (6.1-4.3) การประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนของโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิรวมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 7 (6.1-4.4)
5. มหาวิทยาลัยมีการนําผลการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุ บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาตามขอ 4 ไปปรับปรุงดังนี้
มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนโดยมีการประชุมคณะกรรมการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อนําผลการประเมินไปเปนแนวทางในการ
ปรั บปรุ งรู ปแบบกิ จกรรมที่ มีการบูรณาการกับการเรี ยนการสอน และจัดทําเปนแผนการปฏิบัติงานในปตอไป
(6.1-5.1 )
มหาวิทยาลัยมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับ
กิจกรรมนักศึกษาในโครงการราชมงคลรวมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ ๗ จากการประเมินผลความสําเร็จ
ของการบู รณาการผูเขารวมโครงการไดใหขอเสนอแนะวารูปแบบของกิจกรรมมีความคลายคลึงกันในแตละป
กิจกรรมไมตางจากรูปแบบเดิมในปกอน (6.1-5.2)
ดังนั้นในการจัดโครงการราชมงคลรวมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ ๘ ในป ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัย
จึงมีการปรับปรุงโดยมีการพัฒนารูปแบบและออกแบบกิจกรรมเพื่อไมใหซ้ํากันในแตละหนวยงานและเพิ่มรูปแบบ
กิจกรรมที่สรางสรรคและแตกตางออกไปจากเดิมมากขึ้น (6.1-5.3)
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

6.1-1.1

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2555 – 2559

6.1-1.2

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2555

6.1-1.3

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน การดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (SOP)

6.1-1.4

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

6.1-1.5

แผนงานสงเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม

6.1-1.6

แผนการปฏิบัติงานและปฏิทินโครงการศิลปวัฒนธรรม ปงบประมาณ 2555

6.1-1.7

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

6.1-1.8

โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิรวมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 7

6.1-1.9

รายงานการประชุมเรงรัดติดตามโครงการประจําปงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 1

6.1-1.10 รายงานการประชุมเรงรัดติดตามโครงการประจําปงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 2
6.1-1.11 รายงานการประชุมเรงรัดติดตามโครงการประจําปงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 4
6.1-1.12 รายงานการประชุมเรงรัดติดตามโครงการประจําปงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 5
6.1-2.1

โครงการสอนรายวิชานันทนาการ

6.1-2.2

แผนการสอนวิชาเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ

6.1-2.3

นวัตกรรมการจัดการเชิงกลยุทธสําหรับผูบริหาร

6.1-2.4

โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิรวมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 7

6.1-3.1

เว็บไซคงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

6.1-3.2

จุลสารราชมงคลสุวรรณภูมิ

6.1-3.3

หนังสือพิมพเดลินิวส ฉบับวันที่ 15 เมษายน 2556

6.1-4.1

การประเมินผลความสําเร็จของการเรียนการสอนวิชา 406-12-01นันทนาการ (Recreation)

6.1-4.2

การประเมินผลรายวิชา 602-12-04 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ

6.1-4.3

การประเมินผลความสําเร็จของรายวิชา712-11-53นวัตกรรมการจัดการเชิงกลยุทธสําหรับบริหาร

6.1-4.4

การประเมินความสําเร็จของโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิรวมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมครั้งที่7

6.1-5.1

รายงานการประชุมคณะกรรมการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

6.1-5.2

รายงานการประชุมโครงการราชมงคลรวมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 7

6.1-5.3

รายงานการประชุมโครงการราชมงคลรวมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 8
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สรุปผลการประเมินตอนเอง: องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม
ตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนการประเมิน
6.1
6 ขอ
5 ขอ
5
คาเฉลี่ยจากการประเมิน 1 ตัวบงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
5 / 1 = 5 คะแนน
ระดับดีมาก

หนา | 145
รายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ปการศึกษา 2555

หนา | 146
รายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ปการศึกษา 2555

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

สภาสถาบันปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา
ผูบริหารมีวิสัยทัศนกําหนดทิศทางการดําเนินงานและสามารถถายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธมีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน
ผูบริหารมีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมายรวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจ
ในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม
ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพื่อใหสามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงคของสถาบันเต็มตามศักยภาพ
ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม

2

3
4
5
6
7

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

เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน R บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1. สภามหาวิทยาลัยดําเนินการตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยที่กําหนดไวใน มาตรา 17
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 (7.1-1.1 ถึง 7.1-1.12) ดังนี้
เรื่อง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548
(1) วางนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การสงเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เนนการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ
ใหบริการทางวิชาการ ในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม ทะนุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม
(2) วางระเบียบ ออกขอบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยและอาจมอบใหสวน
ราชการใด ในมหาวิทยาลัยเปนผูวางระเบียบ ออกขอบังคับและประกาศสําหรับสวน
ราชการนั้นเปนเรื่องๆ ไปก็ได
(3) กํากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
(4) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
(5) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
(6) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก สํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย
คณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัยหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
คณะ รวมทั้งการแบงสวนราชการของสวนราชการดังกลาว
(7) อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต
อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
(8) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง และสถาบันอื่นเขาสมทบ หรือการยกเลิกการ
สมทบ
(9) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและ ถอดถอนนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยพิเศษ
(10) แตงตั้งและถอดถอน รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการ
สํานัก ผูอํานวยการวิทยาลัย หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารยพิเศษ
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ
(11) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
(12) วางระเบียบและออกขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย และการจัดหารายไดของมหาวิทยาลัย
(13) พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย
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25
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13
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5
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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย
(14) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณา
และเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพื่อมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่ง
อยางใดอันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
(15) พิจารณาและใหความเห็นชอบ ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย ตามที่
อธิการบดีเสนอ และอาจมอบหมายใหอธิการบดีปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดอันอยูใน
อํานาจ และหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
(16) สงเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพื่อพัฒนาความกาวหนาของมหาวิทยาลัย
(17) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใด
โดยเฉพาะ
รวม

เรื่อง

13

6

12
206

นอกจากการปฏิ บัติตามหนาที่ที่กําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยฯ ไดปฏิบัติตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 (7.1-1.13)
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดกําหนดแนวทางการประเมินตนเองตามหนาที่
และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2555 ในการประชุมครั้งที่ 10/2555 (7.1-1.14) และ
มหาวิทยาลัยไดจัดทํา (ราง) แบบสอบถาม พรอมหลักฐานประกอบเพื่อใหที่ประชุมพิจารณา ในการประชุมครั้งที่
5/2556 (7.1-1.15) และไดขอความอนุเคราะหใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยตอบแบบประเมินตนเอง ตามแบบ
ประเมินที่ผานการพิจารณาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว (7.1-1.16) โดยการกําหนดหลักเกณฑ
และรายการประเมินตนเองตามหัวขอดังนี้
1. สภามหาวิทยาลัยมีการปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดไวใน มาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 อยางครบถวน
2. สภามหาวิทยาลัยไดกํากับดูแลในเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร และการกําหนดทิศทางของมหาวิทยาลัย
3. สภามหาวิทยาลัยไดกํากับ ติดตาม ใหคําแนะนํา ใหการสนับสนุน การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
อยางตอเนื่อง
4. สภามหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เพื่อใหผูบริหาร
นําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม
5. สภามหาวิทยาลัยมีสวนรับรูและรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของการจัดการศึกษาคุณภาพของ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา และการดําเนินงานเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
6. สภามหาวิทยาลัยมีความเปนอิสระในการทําหนาที่อยางตรงไปตรงมา โดยคํานึงถึงประโยชน
สวนรวมของมหาวิทยาลัย
7. สภามหาวิทยาลัยทํางานอยางมีธรรมาภิบาลครบ 10 ประเด็น
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8. กรรมการสภามหาวิทยาลัยอุทิศเวลาใหมหาวิทยาลัย โดยการใหคําแนะนําที่เปนประโยชน ตอการ
พัฒนาองคกรในภาพรวม
9. กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับขอมูลขาวสารที่จําเปนตอบทบาทหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
จากมหาวิทยาลัย
10. กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดศึกษาเอกสารวาระการประชุมอยางละเอียด และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอยางถูกตอง
ตัวอยาง แบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยฯ ที่กรรมการตอบเรียบรอยแลว (7.1-1.17)
โดยผลการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2555 ไดคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 4.18 (7.1-1.18)
2. อธิการบดีและผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย รวมกันกําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่ใชเปน
เปาหมายและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555 - 2559) (7.1-2.1) และมีการถายทอดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูหนวยงาน
เพื่อใหหนวยงานนําไปจัดทําแผนพัฒนาหนวยงานและแผนปฏิบัติราชการประจําปใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผน ไดมอบเอกสารแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ใหทุกหนวยงาน (7.1-2.2) และ
ไดนําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ขึ้นเว็บไซต เพื่อใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยรับทราบ (7.1-2.3)
ผูบริหารมีการนําขอมูลสารสนเทศ มาใชเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนามหาวิทยาลัยใหเกิดการ
ทํางานที่รวดเร็วและมีความคลองตัวมากขึ้น เชน ระบบสารสนเทศ (FIS) ซึ่งเปนระบบฐานขอมูลบุคลากรทุกหนวยงาน
(7.1-2.4) , ระบบบริหารงานบุคคล (HRD) ซึ่งเปนระบบที่บริหารจัดการบุคลากร เริ่มตั้งแต รับสมัคร ไปจนถึง
เกษียณอายุ (7.1-2.5) มีการนําผลการประเมินของบุคคลไปใชในการขึ้นเงินเดือน และพัฒนาสมรรถนะ (7.1-2.6),
ฐานข อมูลระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิกส (E-doc) ใชในการ รั บ-สงหนังสืออิเล็กทรอนิกส (7.1-2.7) และระบบ
แจงซอมออนไลนใชในการแจงซอมออนไลน เมื่อเครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณคอมพิวเตอรเกิดปญหา (7.1-2.8)
3. ผูบริหารมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานและเรงรัดติดตามการใชจายเงิน
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 มทร.สุวรรณภูมิ (7.1-3.1) รวมทั้งมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป 2555 (7.1-3.2) และแจงรายรับและรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 ไปยังหนวยงานตางๆ (7.1-3.3)
พรอมทั้งมีการประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณ เพื่อใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานที่
กําหนดไว จํานวนทั้งหมด 5 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน
2555 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 11 กันยายน
2555 โดยมีการประเมินผลการดําเนินงานของแตละหนวยงาน และแจงใหหนวยงานทราบ เพื่อดําเนินการเรงรัด
ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนด (7.1-3.4 ถึง 7.1-3.8) และผูบริหารไดรายงานผลการดําเนินงานในการใชจาย
งบประมาณตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ (7.1-3.9 ถึง 7.1-3.12) พรอมทั้งมีการนําผลการดําเนินงานและ
การใชจายงบประมาณ ขึ้นเว็บไซต เพื่อใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยรับทราบ (7.1-3.13)
4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ดังนี้
4.1 บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถสื่อสารกับอธิการบดี เพื่อแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ตางๆ ผานทางอีเมล consultation@rmutsb.ac.th (7.1-4.1)
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4.2 อธิการบดีไดมอบอํานาจในการสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนใหกับรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี
คณบดี ผูอํานวยการ เพื่อเปนการลดขั้นตอนการบริหารงาน (7.1-4.2)
4.3 ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนบุคลากรใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
เชน แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (7.1-4.3)
4.4 อธิการบดีเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมสามารถนําเสนอเรื่องตางๆ เพื่อพิจารณารวมกันในการ
ประชุมได เชน ผูชวยอธิการบดี (นายพงศวิทย วุฒิวิริยะ) ขอใหที่ประชุมคณะกรรมการติดตามการดําเนินงาน
ไดพิจารณาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ เปนตน (7.1-4.4)
5. ผูบริหารมีการถายทอดความรู เชน อธิการบดีแจงในที่ประชุมคณะกรรมการติดตามการดําเนินงาน
ทราบเรื่อง สกอ. ขอความรวมมือใหสถาบันอุดมศึกษาปรับปฏิทินการเปดภาคการศึกษา (7.1-5.1) นอกจากนี้ ผูบริหาร
มีการสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน โดยการสงบุคลากรเขารวมเขารวมการฝกอบรม พัฒนา เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงคของหนวยงานเต็มตามศักยภาพ (7.1-5.2)
6.ผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ บริหารงานภายใตหลักธรรมาภิบาลดังนี้
6.1 หลักประสิทธิผล มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 ระหวางเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษากับอธิการบดี (7.1-6.1)
ระหวางอธิการบดีกับคณบดี (7.1-6.2) และระหวางผูอํานวยการสถาบัน สํานัก (7.1-6.3) รวมทั้งมีการติดตาม
ผลการใชงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 (7.1-3.4 ถึง 7.1-3.8)
6.2 หลักประสิทธิภาพ ผูบริหารมีการกําหนดมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน(SOP) (7.1-6.4)
เพื่อใหเกิดความถูกตองและเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน นอกจากนี้ มีการใชระบบบริหารงานบุคคล
(HRD) เปนระบบที่บริหารจัดการบุคลากร เริ่มตั้งแต รับสมัคร ไปจนถึงเกษียณอายุ (7.1-2.5) ,ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส (E-doc) ใชในการรับ-สงหนังสืออิเล็กทรอนิกส (7.1-2.7) ซึ่งกอใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลัย เปนตน
6.3 หลักการตอบสนอง ผูบริหารมหาวิทยาลัยมีการกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานเพื่อตอบสนอง
ผูรับบริการ เชน งานสภามหาวิทยาลัย กองกลาง มีกําหนดระยะเวลาในการสงวาระการประชุมใหกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ภายใน 7 วันกอนการประชุม (7.1-6.5) และกองบริหารทรัพยากร ศูนยสุพรรณบุรี มีการกําหนด
ระยะเวลาในการขอหนังสือรับรองการเปนนักศึกษา ภายใน 8 ชั่วโมง (7.1-6.6)
6.4 หลักภาระรับผิดชอบ ผูบริหารมหาวิทยาลัยมีความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงานตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการที่ใหไวกับเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (7.1-6.1)
6.5 หลักความโปรงใส ผูบริหารมหาวิทยาลัยมีการกําหนดใหหนวยงานในมหาวิทยาลัยเปดเผยขอมูล
ผานทางเว็บไซต เชน มีการประกาศรับสมัครบุคลากร (7.1-6.7) , มีการเปดเผยประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัย
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย และระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ของมหาวิทยาลัยฯ (7.1-6.8)
6.6 หลักการมีสวนรวม ผูบริหารมหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยเปนคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (7.1-4.3) และมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
มาเปนกรรมการวิพากษหลักสูตร เชน แตงตั้ง รศ.ดร.มนตชัย เทียนทอง และดร.ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ เปน
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คณะกรรมการการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ (7.1-6.9)
6.7 หลั กการกระจายอํ านาจ อธิการบดีไดมอบอํานาจในการสั่งหรือปฏิบัติร าชการแทน เชน
มอบอํานาจใหรองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ (7.1-4.2)
6.8 หลักนิติธรรม ผูบริหารมหาวิทยาลัยบริหารงานโดยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ
เชน การดําเนินงานตามขอบเขตอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2548 (7.1-1.1) , การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย มีวิธีการสรรหา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 (7.1-6.10) , การสรรหาอธิการบดี มีวิธีการ
สรรหา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2556 (7.1-6.11),
การสรรหาคณบดี มีวิธีการสรรหา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการสรรหา
คณบดี พ.ศ.2552 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2553 (7.1-6.12), การสรรหาผูอํานวยการ มีวิธีการสรรหา ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการสรรหาผูอํานวยการ พ.ศ.2553 (7.1-6.13) ซึ่งเปนการ
บริหารงานดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย เปนไปตามหลัก
นิติธรรม
6.9 หลักความเสมอภาค ผูบริหารมหาวิทยาลัยยึดหลักความเสมอภาคในการปฏิบัติราชการไมเลือก
ปฏิ บั ติ เช น การจั ดสวั สดิการชวยเหลื องานฌาปนกิจ ใหแก ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว โดยจายเงินชวยเหลือในอัตราเดียวกันโดยไมเลือกปฏิบัติ (7.1-6.14)
6.10 หลักมุงเนนฉันทามติ ผูบริหารมหาวิทยาลัย ใชหลักฉันทามติในการบริหารงาน เชน ในการประชุม
คณะกรรมการติดตามการดําเนินงาน ครั้งที่ 2/2556 วาระที่ 4.2 รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
และความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณารวมกัน โดยมติ
ที่ประชุม คือ รับทราบและมองรองอธิการบดี (รศ.ดร.มัณฑนีย เศรษฐภักดี) เชิญประชุมผูเกี่ยวของ และเสนอ
เรื่องเขาที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป (7.1-6.15)
7. สภามหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ตามคําสั่งที่
936/2554 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2554 จํานวน 5 คน (7.1-7.1) และกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ.2551 (7.1-7.2) โดยผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี ในภาพรวมไดคาคะแนนเฉลี่ย 4.60 (7.1-7.3) นํารายงานใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการประเมิน
การปฏิบัติงานของอธิการบดี ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2555 (7.1-7.4) และอธิการบดีไดนํา
ขอเสนอแนะจากการประเมินผลการปฏิบัติงานไปปรับปรุงการบริหารงาน เชน
7.1 ในการบริหารงาน 4 ศูนย อธิการบดีควรรับฟงขอมูลขาวสารตางๆ จากทุกฝายที่เกี่ยวของให
มากขึ้น เพื่อใชประกอบการตัดสินใจที่ถูกตองมากยิ่งขึ้น
7.2 ในบางสถานการณอธิการบดีในฐานะผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย ควรตัดสินใจเฉียบขาด
และรวดเร็วเหมาะสม เพื่อที่จะสามารถแกปญหาไดทันตอเหตุการณ
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7.3 อธิการบดีควรสรางแรงจูงใจใหบุคลากรรักที่จะทํางานอยูในองคกร โดยการกําหนดภาระงาน
ใหชัดเจน อันจะมีผลตอการประเมินผลการปฏิบัติงานและวิเคราะหภาระงาน เพื่อการจัดสรรบุคลากรใหเหมาะสม
กับงาน
7.4 ควรกําหนดภาระงานแกอาจารยใหชัดเจน การมอบใหอาจารยผูสอนไปทํางานธุรการ ทําให
อาจารยผูสอนไมสามารถพัฒนางานเปนการทําวิจัยและผลงานวิชาการได
7.5 ควรเพิ่มการจัดสรรเงินผลประโยชนสะสมบางสวน มาใชสงเสริมการพัฒนาอาจารย เพื่อเรงรัด
การปรับคุณวุฒิปริญญาเอกใหมากขึ้น เพื่อไดตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และมี
ผลตอการเปดหลักสูตรใหมตามที่คณะไดวางแผนไว
7.6 อธิการบดีควรเรงรัดการเพิ่มจํานวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ใหเปนที่ยอมรับของสังคม
วิชาการ และสามารถแกปญหาของชุมชนและสังคมได
7.7 ควรพัฒนานักวิจัยรุนใหมใหมีมากขึ้น
7.8 อธิการบดีควรกระจายอํานาจในการบริหารจัดการใหเบ็ดเสร็จภายในศูนย เพื่อใหการดําเนินการ
ในทุกดานดําเนินไปดวยความรวดเร็วและทันตอเหตุการณ โดยการมีรองอธิการบดีประจําศูนยทําหนาที่แทน
อธิการบดี อันจะชวยแบงเบาภาระอธิการบดี ซึ่งจะทําใหปญหาตางๆ ลดนอยลง
7.9 เพิ่มความเขมขนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยเชิงรุกอยางตอเนื่องในทุกศูนยพื้นที่
7.10 ควรพิจารณาใช Video Conference แทนการเชิญประชุม เพื่อประหยัดเวลาและคาใชจาย
ในการเดินทางของผูบริหาร
7.11 ควรมีหนวยที่รับผิดชอบดานฐานขอมูลกลางที่เปนปจจุบันของมหาวิทยาลัย เพื่อลดภาระของ
หนวยงานตางๆ ในการจัดสงตามคําขอ ซึ่งมีมากในแตละป
โดยอธิการบดีไดนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน โดยจัดทําเปนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555 – 2559) (7.1-2.1) และแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2555 (7.1-3.2) โดยกําหนดคาเปาหมายเพื่อใชในการกํากับติดตาม ผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนการ
ปฏิบัติราชการที่กําหนด (7.1-6.1)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
7.1-1.1
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548
7.1-1.2
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
14 มิถุนายน 2555
7.1-1.3
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันอังคารที่
17 กรกฎาคม 2555
7.1-1.4
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันศุกรที่
17 สิงหาคม 2555
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หมายเลข
7.1-1.5
7.1-1.6
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
7.1-2.1
7.1-2.2

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
13 กันยายน 2555
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันจันทรที่
15 ตุลาคม 2555
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันจันทรที่
19 พฤศจิกายน 2555
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันพุธที่
9 มกราคม 2556
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันพุธที่
13 กุมภาพันธ 2556
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันพุธที่
13 มีนาคม 2556
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันศุกรที่
19 เมษายน 2556
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันศุกรที่
10 พฤษภาคม 2556
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย
พ.ศ.2556
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันจันทรที่ 19 พฤศจิกายน 2555
วาระที่ 4.1.3 พิจารณากําหนดวิธีการประเมินตนเองตามหนาที่และบทบาทของสภา
มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2555
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันศุกรที่ 10 พฤษภาคม 2556
วาระที่ 4.1.1 พิจารณาประเมินตนเองตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย
ประจําปการศึกษา 2555
หนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ตัวอยาง แบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยฯ ที่กรรมการตอบเรียบรอยแลว
สรุปผลการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2555 ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555-2559)
หนังสือบันทึกขอความ ที่ ศธ 0585.04/ว 657 และ ศธ 0585.04/ว 658 ลงวันที่ 29
ตุลาคม 2555 เรื่อง ขอมอบเอกสารแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555-2559)
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หมายเลข
7.1-2.3
7.1-2.4
7.1-2.5
7.1-2.6
7.1-2.7
7.1-2.8
7.1-3.1

7.1-3.2
7.1-3.3
7.1-3.4
7.1-3.5
7.1-3.6
7.1-3.7
7.1-3.8
7.1-3.9

7.1-3.10

7.1-3.11

7.1-3.12

รายการเอกสารหลักฐาน
เว็บไซตกองนโยบายและแผน (แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555-2559))
www.rmutsb.ac.th (บุคลากร àระบบสารสนเทศ (FIS))
www.rmutsb.ac.th (บุคลากร àระบบบริหารงานบุคคล(HRD))
ตัวอยางสรุปรายงานผลการคํานวณ และตัวอยางรายงานผลการประเมินรายบุคคล
www.rmutsb.ac.th (บุคลากร àระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (E-doc))
www.rmutsb.ac.th (บุคลากร àระบบแจงซอมออนไลน)
คําสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ ที่ 320/2555 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามผลการดําเนินงานและเรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
แผนปฏิบัติการ ประจําป 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เอกสารรายรับและรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
การประชุมเพื่อรายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2555 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555
การประชุมเพื่อรายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2555 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555
การประชุมเพื่อรายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2555 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555
การประชุมเพื่อรายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2555 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555
การประชุมเพื่อรายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2555 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2555 วาระที่
1.2.2 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2554 ไปพลางกอน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2555
วาระที่ 1.2.4 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2555 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันศุกรที่ 17 สิงหาคม 2555 วาระที่
1.2.6 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2555 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันจันทรที่ 19 พฤศจิกายน 2555
วาระที่ 4.1.2 พิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป
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หมายเลข

7.1-3.13
7.1-4.1
7.1-4.2

7.1-4.3
7.1-4.4

7.1-5.1
7.1-5.2
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
พ.ศ.2555-2559 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 และผลการดําเนินงาน และการใชจาย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
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 , คําสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ ที่ 541/2554 สั่ง
ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2554 เรื่อง มอบอํานาจใหผูชวยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดี และคําสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ ที่ 1206/2555 สั่ง ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555
เรื่อง มอบอํานาจใหผูชวยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
คําสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ ที่ 1129/2555 สั่ง ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามการดําเนินงาน ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันอังคารที่ 12
กุมภาพันธ 2556 วาระที่ 4.3 เรื่อง พิจารณาตัวบงชี้เกณฑการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามการดําเนินงาน ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
27 กันยายน 2555 เปนเรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบในวาระที่ 1.1.3
ตารางการสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม พัฒนา
คํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
ตัวอยางคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 ระดับคณะ ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตัวอยางคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 ระดับสถาบัน สํานัก ของผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวอยางมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน(SOP)
ตารางสรุปการสงวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปการศึกษา 2555
ตัวอยาง ขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาในการใชบริการ เรื่อง การขอหนังสือรับรอง
การเปนนักศึกษา
www.rmutsb.ac.th (หนาหลัก à ประกาศรับสมัครบุคลากร)
www.rmutsb.ac.th (คณะผูบริหาร à สภามหาวิทยาลัย à รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ระเบียบขอบังคับ)
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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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

7.1-7.1
7.1-7.2
7.1-7.3
7.1-7.4

รายการเอกสารหลักฐาน
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และหนังสือเรียนเชิญเปน
กรรมการวิพากษหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการสรรหาอธิการบดี
พ.ศ.2556
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2552
และฉบับที่ 2 พ.ศ.2553
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการสรรหาผูอํานวยการ
พ.ศ.2553
รายงานการประชุม เรื่อง “แนวทางการจัดสวัสดิการภายใน” เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม
2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามการดําเนินงาน ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันพุธที่ 30
มกราคม 2556 วาระที่ 4.2 รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและความ
พึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.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)
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ตัวบงชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
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

ขอ
1

ดําเนินการ

เกณฑมาตรฐาน
มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับ
แผนกลยุทธของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและ

ü

ดานการวิจัย
2

กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิต
และดานการวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1

3

ü

มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง
(tacit knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1

ü

และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด
4

มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล
และแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดย

ü

เผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge)
5

มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่
ผานมาที่เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของ
ผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการ
ปฏิบัติงานจริง

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 5 ขอ

เกณฑประเมิน : 5 คะแนน

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 5 ขอ

เกณฑประเมิน : 5 คะแนน

เปาหมายของปนี้ : 5 ขอ

ผลการดําเนินงาน R บรรลุเปาหมาย

เปาหมายปตอไป : 5 ขอ

เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
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ü

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ
ของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
ในป การศึกษา 2555 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุว รรณภูมิ โดยคณะกรรมการจัดการ
ความรู ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่ 991/2555 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการการ
จั ด การความรู (7.2-1.1) ได พิจ ารณาทบทวนรายงานผลการดํา เนิน งานตามแผนการจัด การความรูข อง
มหาวิ ทยาลั ย และการดํ า เนิน การจั ดการความรูของหนว ยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย ที่ไดดําเนิน การในป
การศึกษา 2554 ในภาพรวม เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 (7.2-1.2) ประกอบกับพิจารณาประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงคและกลยุทธตางๆ มาจัดทําแผนการจัดการความรูประจําปการศึกษา 2555 (7.2-1.3) โดยมีการ
กําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรู เนนการจัดการความรูที่ครอบคลุมพันธกิจทั้ง 5 ดาน
ของมหาวิ ท ยาลั ย คื อ 1) ด า นผลิ ต บั ณฑิ ต 2) ด า นการวิ จั ย 3) การบริ การวิ ช าการด านวิ ทยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี 4) สืบสานศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม และ 5) การเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานพรอม
ทั้งเสนอตออธิการบดี เพื่อพิจารณาและไดรับอนุมัติแผนการจัดการความรูประจําปการศึกษา 2555
2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการ
วิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
ตามแผนการจัดการความรูประจําปการศึกษา 2555 มีการกําหนดกลุมเปาหมายของการจัดการ
ความรูอยางชัดเจนโดยครอบคลุมพันธกิจทั้ง 5 ดาน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาความรูและทักษะที่ครอบคลุมทั้งดาน
ผูบริหาร นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (7.2-2.1)
3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit
knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากร
กลุมเปาหมายที่กําหนด
หน ว ยงานภายในมหาวิ ทยาลั ยมีการแบ งปน และแลกเปลี่ย นเรีย นรูจ ากความรู ทักษะของผู มี
ประสบการณ ตรงเพื่ อค น หาแนวปฏิ บั ติที่ ดี และเผยแพร ไปสู บุคลากรกลุ มเป าหมายโดยจั ด กิจ กรรมและ
โครงการการจัดความรูเพื่อใหบุคลากรมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณและองคความรูทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ตัวอยางเชน
ดานผลิตบัณฑิต
1. เรื่ อง “การจัดทํ า รายละเอีย ดของรายวิชา (มคอ.3) ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ” จัดโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ภายใตโครงการพัฒนา
ศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2556 (7.2-3.1)
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2. เรื่อง“การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ตาม TQF ” โดยการประชุมคณะกรรมการ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2555 (7.2-3.2)
ดานวิจัย
1. โครงการเสวนา เรื่อง "เขียนขอเสนอโครงการวิจัยอยางไรใหไดรับการสนับสนุนจาก วช." จัด
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อวันศุกรที่ 15 มี.ค. 2556 (7.2-3.3)
2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย กิจกรรมการวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติเพื่อการวิจัย ดวยโปรแกรม SPSS จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม
2555 (7.2-3.4)
ดานบริการวิชาการ
1. โครงการบริการวิชาการดานการซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตร
รวมกับมูลนิธิพระดาบส จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา (7.2-3.5)
ดานบริหารจัดการ
1. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานสารบรรณ" ใหกับ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2555 จัดโดยกองกลาง (7.2-3.6)
2. โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานดานแผนการเงินและงบประมาณ บัญชี พัสดุ ตาม
ระเบียบกองคลัง มทร.สุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2556 จัดโดยวิทยาลัยการจัดการ
เพื่อแลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (7.2-3.7)
3. มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู เ กี่ ย วกั บ “ความรู ในการเพิ่ ม สมรรถนะการปฏิ บั ติ ง าน” ภายใต
โครงการพั ฒ นาบุ คลากรหนว ยงานสายสนั บ สนุน เมื่ อวัน ที่ 13-15 พฤษภาคม 2556 ซึ่ ง
กลุมเปาหมาย คือ บุคลากรสายสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งความรูที่ไดเปนแนวปฏิบัติที่
ดีของแตละหนวยงาน (7.2-3.8)
4. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูผานระบบบริหารจัดการความรู
(KMS) ของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานในดานตางๆ (7.2-3.9)
4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลง
เรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณ
อักษร (explicit knowledge)
ในปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดรวบรวมความรูตามประเด็น
ความรูที่ไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากหนวยงานตางๆ เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปน
ระบบโดยเผยแพร อ อกมาเป น ลายลั กษณ อักษร และจัดทําเอกสารเพื่ อเผยแพร องค ค วามรู และใช ในการ
ปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เปนเอกสาร หนังสือ คูมือ พรอมทั้งเผยแพรในชองทางการ
สื่อสารตางๆ เชน
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ดานผลิตบัณฑิต
1. เอกสารเรื่องการจัดทํารายละเอียดวิชา (มคอ.3) (7.2-4.1)
2. เว็บไซตเผยแพรคูมือการจัดทํารายละเอียดวิชา (มคอ.3) ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (7.2-4.2)
ดานวิจัย
1. คูมือการจัดทําขอเสนอการวิจัย เพื่อเสนอขอรับงบประมาณ (7.2-4.3)
2. คูมือการการวิเคราะหขอมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยดวยโปรแกรม SPSS (7.2-4.4)
3. เว็บไซตเผยแพรความรูดานการวิจัย (7.2-4.5)
ดานบริการวิชาการ
1. รายงานการประชุมถอดบทเรียน โครงการการใหบริการทางวิชาการแกสังคมดานการซอมแซม
และการบํารุงรักษาเครื่องมือ และเครื่องจักรกลเกษตรรวมกับมูลนิธิพระดาบส (7.2-4.6)
2. เว็บไซตเผยแพรความรูดานบริการวิชาการ (7.2-4.7)
ดานบริหารจัดการ
1.
2.
3.
4.

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การจัดทําหนังสือราชการ (7.2-4.8)
คูมือและตัวอยางการจัดทําหนังสือราชการ (7.2-4.9)
แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับคูมือการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (7.2-4.10)
เว็บไซตเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับคูมือการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(7.2-4.11)
5. แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับความรูในการเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงาน (7.2-4.12)
6. เว็บไซตเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดีหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย (7.2-4.13)
นอกจากนี้ ยังมีช องทางการเผยแพรความรู ซึ่งเปน แหลงรวบรวมความรูของหนว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัยและเปนชองทางสําหรับการแลกเปลี่ยนความรูเพิ่มเติม ดังนี้
1. เว็บไซตการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย (7.2-4.14)
2. ระบบบริหารจัดการความรู (KMS) ของมหาวิทยาลัย (7.2-4.15)
3. เว็บไซตการจัดการความรูของหนวยงานคณะและสายสนับสนุน (7.2-4.16 - 7.2-4.24)
5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่เปน
ลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit
knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดสงตัวแทนเขารวมโครงการประชุมสัมมนาเครือขายการ
จัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล “การบูรณาการความรูสูประชาคมอาเซียน”เพื่อแลกเปลี่ยน
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แนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง
รวมทั้งสถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (7.2-5.1)
มหาวิทยาลัย ไดมีการนําความรูที่ไดมีการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมา
ที่เปนลายลักษณอักษร และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการ
ปฏิบัติงานจริง
ดานผลิตบัณฑิต
1. หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3) อยางตอเนื่องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) (7.2-5.2 ถึง
7.2-5.3)
ดานบริหารจัดการ
1. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ มีการจัดทําหนังสือราชการที่เปนไปในแนวทางเดียวกันโดยยึดหลัก
แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง การจัดทําหนังสือราชการ (7.2-5.4 ถึง 7.2-5.5)
2. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ ใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสเพื่อการดําเนินงานดานเอกสาร
ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลารวมถึงทรัพยากรที่เกี่ยวของอื่นๆ (7.2-5.6
ถึง 7.2–5.7)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

7.2-1.1

คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่ 991/2555 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ
การจัดการความรู

7.2-1.2

รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรูครั้งที่ 3/2555 วันที่ 19 กันยายน
2555

7.2-1.3

แผนการจัดการความรูประจําปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

7.2-2.1

เอกสารหลักฐานเหมือน 7.2-1.3

7.2-3.1

เอกสารโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร จัดโดยคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

7.2-3.2

เอกสารการประชุมระดมความคิดเห็นคณะกรรมการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

7.2-3.3

เอกสารโครงการเสวนา เรื่อง "เขียนขอเสนอโครงการวิจัยอยางไรใหไดรับการสนับสนุนจาก
วช." จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
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หมายเลข
7.2-3.4

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย กิจกรรมการวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย ดวยโปรแกรม SPSS จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา

7.2-3.5

เอกสารโครงการบริการวิชาการดานการซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกล
การเกษตรรวมกับมูลนิธิพระดาบส จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา

7.2-3.6

เอกสารโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานสารบรรณ"
จัดโดยกองกลาง

7.2-3.7

เอกสารโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานดานแผนการเงินและงบประมาณ บัญชี
พัสดุ ตามระเบียบกองคลัง มทร.สุวรรณภูมิ จัดโดยวิทยาลัยการจัดการ

7.2-3.8

รายงานสรุปโครงการพัฒนาบุคลากรหนวยงานสายสนับสนุน

7.2-3.9

ระบบบริหารจัดการความรู (KMS) ของมหาวิทยาลัย

7.2-4.1

เอกสารเรื่องการจัดทํารายละเอียดวิชา (มคอ.3)

7.2-4.2

เว็บไซตสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

7.2-4.3

คูมือการจัดทําขอเสนอการวิจัย เพื่อเสนอขอรับงบประมาณ

7.2-4.4

คูมือการการวิเคราะหขอมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยดวยโปรแกรม SPSS

7.2-4.5

เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา

7.2-4.6

รายงานการประชุมถอดบทเรียน โครงการการใหบริการทางวิชาการแกสังคมดานการ
ซอมแซมและการบํารุงรักษาเครื่องมือ และเครื่องจักรกลเกษตรรวมกับมูลนิธิพระดาบส

7.2-4.7

เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา

7.2-4.8

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การจัดทําหนังสือราชการ

7.2-4.9

คูมือและตัวอยางการจัดทําหนังสือราชการ

7.2-4.10

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับคูมือการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

7.2-4.11

เว็บไซตการจัดการความรูวิทยาลัยการจัดการ

7.2-4.12

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับความรูในการเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงาน

7.2-4.13

เว็บไซตเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดีหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย

7.2-4.14

เว็บไซตการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย

7.2-4.15

ระบบบริหารจัดการความรู (KMS) ของมหาวิทยาลัย

7.2-4.16

เว็บไซตการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

7.2-4.17

เว็บไซตระบบบริหารจัดการความรูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

7.2-4.18

เว็บไซตการจัดการความรู คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

7.2-4.19

เว็บไซตการจัดการความรูหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย

7.2-5.1

รายงานการเขารวมโครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล “การบูรณาการความรูสูประชาคมอาเซียน”

7.2-5.2

โครงการติดตามและสรุปผลหลักสูตรรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(TQF : HEd)

7.2-5.3

รายงานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6/2555

7.2-5.4

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การจัดทําหนังสือราชการ

7.2-5.5

คูมือและตัวอยางการจัดทําหนังสือราชการ

7.2-5.6

คูมือการใชงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

7.2-5.7

Print out ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
เกณฑการประเมิน : สกอ.7.3
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

1 ขอ

2 ขอ

3 ขอ

4 ขอ

ครบ 5 ขอ

ขอ

มีการ

เกณฑมาตรฐาน

ดําเนินการ

1

มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)

2

มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
โดยอยางนอยตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ

P
P

และการเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
3

มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ

4

มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ

5

มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 5 ขอ

เกณฑประเมิน: 5 คะแนน

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 5 ขอ

เกณฑประเมิน: 5 คะแนน

เปาหมายของปนี้ : 5 ขอ

ผลการดําเนินงาน R บรรลุเปาหมาย

เปาหมายปตอไป : 5 ขอ

เกณฑประเมิน: 5 คะแนน
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P
P
P

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (information system plan)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดจัดทําแผนระบบสารสนเทศ(ฉบับปรับปรุง)(7.31.1) ที่สอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2555 – 2559 (7.3-1.2)และ
แผนที่ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (7.3-1.3) โดยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนระบบสารสนเทศใหมีหนาที่ในการวางแผนออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
(7.3-1.4)
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยครอบคลุมการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดดําเนินการจัดวางระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจโดยเปนระบบสารสนเทศที่ใหผูบริหารสามารถใชในการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยไดอยางครบถวน ทั้งดานการเรียนการสอน การวิจัย การเงิน การบริหาร จัดการดาน
อื่นๆ รวมทั้งเปนขอมูลเพื่อใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาดังตารางความสัมพันธ (7.3-2.1)
อาทิเชน
2.1 ระบบทะเบียนนักศึกษาและระบบ LMS เปนระบบที่ใชในงานประกันคุณภาพดานการจัดการ
เรี ย นการสอน เช น หลั กสู ตร การวั ดผลการศึกษาและสัมฤทธิผ ลทางการเรีย นของนักศึกษา ระบบกลไก
การจัดการเรียนการสอน 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 ระบบเพื่อการบริ หารจั ดการ MIS เปนระบบที่ใชรวบรวมรายงานที่จําเปนตอการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยในดานตางๆ (7.3-2.6)
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดทําการประเมิ นความพึงพอใจของผูใช ระบบ
สารสนเทศ ปการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยกําหนดวัตถุประสงคการประเมินและกลุมเปาหมายไวอยางชัดเจน
ปรากฏผลการประเมินดังนี้
3.1 Website มหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจ เฉลี่ย 3.72
3.2 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส มีความพึงพอใจ เฉลี่ย 3.66
3.3 ระบบ Webmail มีความพึงพอใจ เฉลี่ย 3.79
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3.4 ระบบแจงซอมออนไลน มีความพึงพอใจ เฉลี่ย 3.66
3.5 ระบบสารสนเทศ FIS มีความพึงพอใจ เฉลี่ย 4.02
3.6 ระบบบริหารงานบุคคล (HRD) มีความพึงพอใจ เฉลี่ย 3.76
3.7 ระบบบริหารจัดการความรู (KMS) มีความพึงพอใจ เฉลี่ย 3.95
3.8 ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสืบคน มีความพึงพอใจ เฉลี่ย 3.75
3.9 ระบบหองสมุดออนไลน มีความพึงพอใจ เฉลี่ย 3.76
3.10 ระบบการเรียนการสอนผานระบบเครือขาย (LMS) มีความพึงพอใจ เฉลี่ย 3.76
3.11 ระบบไดอารีออนไลน Blog มีความพึงพอใจ เฉลี่ย 3.84
3.12 ระบบงานทะเบียนและประมวลผล มีความพึงพอใจ เฉลี่ย 3.76
3.13 การใหบริการระบบเครือขาย มีความพึงพอใจ เฉลี่ย 3.85
3.14 การใหบริการระบบเครือขายไรสาย มีความพึงพอใจ เฉลี่ย 3.68
3.15 การใหบริการระบบโทรศัพทผานเครือขาย (VoIP) มีความพึงพอใจ เฉลี่ย 3.97
(7.3-3.1)
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดมีการนําผลประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ
มาทําการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยนําเสนอเขาวาระการประชุมของงาน
บริการสารสนเทศจํานวน 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 2 เมษายน 2556 แจงผลการประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศวา
อยูในระดับพึงพอใจมากและกําหนด ระบบที่ตองทําการพัฒนาปรับปรุงแกไข 3 ระบบไดแก ระบบทะเบียน
และประมวลผล,ระบบบริหารงานบุคคล, ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ในสวนของระบบสารสนเทศที่ยังมีปญหาในการทํางานอยู (7.3-4.1)
ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 8 เมษายน 2556 แจงผลการปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบวาระบบที่
ไดรับการปรับปรุงและบํารุงรักษาอยูในระดับใด พรอมทั้งรายงานการปรับปรุงแกไขตอที่ประชุม (7.3-4.2 –
7.3-4.3)
5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการจัดสงขอมูลผานระบบเครือขายของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด การรายงานฐานขอมูล
ทั้ง 5 ไดแก ฐานขอมูลนักศึกษา ฐานขอมูลบุคลากร ฐานขอมูลหลักสูตร ฐานขอมูลการเงิน และฐานขอมูล
ภาวะการมี งานทํ า ผ า นเว็ บ ไซต www.data.mua.go.th

และ www.job.mua.go.th

แก สํ านั กงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (7.3-5.1)
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

7.3-1.1

แผนระบบสารสนเทศ

7.3-1.2

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2555 – 2559

7.3-1.3

แผนที่ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

7.3-1.4

หนังสือแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนระบบสารสนเทศ

7.3-2.1

ตารางแสดงความสัมพันธระหวางระบบสารสนเทศและงานประกันคุณภาพ

7.3-2.2

ระบบทะเบียนนักศึกษาและระบบ LMS

7.3-2.3

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

7.3-2.4

ระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสืบคนและระบบ FIS

7.3-2.5

ระบบงบประมาณ

7.3-2.6

ระบบเพื่อการบริหารจัดการ MIS

7.3-3.1

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบผานเว็บไซต

7.3-4.1

รายงานผลการประชุมงานบริการสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 2 เมษายน 2556

7.3-4.2

รายงานผลการประชุมงานบริการสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 8 เมษายน 2556

7.3-4.3

รายงานการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศเดือน เมษายน พ.ศ.2556

7.3-5.1

การรายงานฐานขอมูลแกคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

1 ขอ

2 ขอ

3 หรือ 4 ขอ

5 ขอ

6 ขอ
มีการ

ขอ

เกณฑมาตรฐาน

1

มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการหรื อ คณะทํา งานบริ ห ารความเสี่ย ง โดยมีผู บ ริห าร
ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการ
มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสียหายอยางนอย
3 ดาน ตามบริบทของมหาวิทยาลัย ตัวอยางเชน
ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงินงบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารสถานที่)
ความเสี่ยงดานนโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธของมหาวิทยาลัย

2

ดําเนินการ

ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน

ü

ü

ความเสี่ยงดานการปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ
ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล
ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
3
4
5
6

มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยงที่ได
จากการวิเคราะหในขอ 2
มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผน
มีการติ ดตามและประเมิ น ผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภาเพื่อ
พิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง
มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผน
หรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 5 ขอ

เกณฑประเมิน : 4 คะแนน

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 6 ขอ

เกณฑประเมิน : 5 คะแนน

เปาหมายของปนี้ : 6 ขอ

ผลการดําเนินงาน R บรรลุเปาหมาย

เปาหมายปตอไป : 6 ขอ

เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
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ü
ü
ü
ü

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
ในป พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยไดพิจารณาทบทวน การกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินการดาน
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จากสํานักงานตรวจสอบภายใน เปนสํานักคุณภาพการศึกษา
และไดปรับเปลี่ยนรอบระยะเวลาการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงจากปการศึกษาไปเปนปงบประมาณ
เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 ที่มหาวิทยาลัยตองรายงานผลการประเมินการควบคุม
ภายในตอคณะกรรมการการตรวจเงินแผนดิน และสํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามรอบปงบประมาณ ทั้งนี้
การปรั บ เปลี่ ย นรอบระยะเวลาดํ า เนิ น การดั ง กล า วเริ่ ม ตั้ ง แต ป ง บประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ต.ค. 54 30 ก.ย. 55) เปนตนไป โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
1) มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
2 ชุดดังนี้
1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ตามคําสั่งที่ 1128/2555 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 (7.4-1.1) ซึ่งเปนคณะกรรมการระดับ
นโยบายประกอบดวย อธิการบดี เปนประธาน รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดีทุกคณะ ผูอํานวยการ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูอํานวยการ
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ผู ช ว ยอธิ ก ารบดี (นายพงศ วิ ท ย วุ ฒิ วิ ริ ย ะ) เป น กรรมการและเลขานุ ก าร และ
ผูอํานวยการสํานักคุณภาพการศึกษาเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ มีหนาที่
1) กําหนดนโยบายและแนวทางในการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน
2) พิจารณาอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัย
3) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
4) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาและรับขอแนะนํา
5) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอสํานักงานการ
การตรวจเงินแผนดินและหนวยราชการที่เกี่ยวของ
1.2 คณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ตามคําสั่งที่ 1128/2555 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 (7.4-1.1) ซึ่งเปนคณะกรรมการ
ระดั บ ดํ า เนิ น งานประกอบดว ย

ผู ช ว ยอธิ การบดี (นายพงศ วิ ทย วุ ฒิวิ ริ ย ะ) เป น ประธาน รองคณบดี
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(ด า นบริห าร) ทุ ก คณะ รองผู อํ า นวยสํ า นั ก ส งเสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น (กลุ ม งานบริ ห ารและแผน)
รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ดานบริหาร) รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา (ดานบริหาร) ผูอํานวยการทุกหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักคุณภาพการศึกษา
เปนกรรมการและเลขานุการ มีหนาที่
ระบุปจจัยเสี่ยง กําหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยง จัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหและ
ประเมินความเสี่ยง จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประชาสัมพันธแผนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งติดตาม
ความก า วหน า ของการดํ า เนิ น การและรายงานสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย งของ
มหาวิทยาลัยตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมหาวิทยาลัย
2) มหาวิทยาลัยไดดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการที่กําหนดไวในคูมือการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (7.4-2.1) โดยใชแนวทางตามกรอบ
งานบริหารความเสี่ยงระดับองคกร (Enterprise Risk Management Integrated Framework :
COSO-ERM) ของ COSO ประกอบดวย 7 ขั้นตอน คือ
1. การกําหนดวัตถุประสงค
2. การวิเคราะหความเสี่ยง
3. การประเมินความเสี่ยง
4. การประเมินมาตรการการควบคุม
5. การบริหาร/การจัดการความเสี่ยง
6. การรายงาน
7. การติดตามผลและทบทวน
มหาวิทยาลัยไดมอบใหทุกหนวยงานดําเนินการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงของหนวยงานที่อาจจะ
กอใหเกิดความเสียหายตอมหาวิทยาลัย รวม 5 ดาน ดังนี้
1. ความเสี่ยงดานนโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธของมหาวิทยาลัย
2. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน
3. ความเสีย่ งดานการปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ
4. ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล
5. ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
รายละเอียดตามเอกสารแบบการระบุความเสี่ย ง ปจจัย เสี่ยง ประเมิน ความเสี่ยง วิเคราะหร ะดับ
ความเสี่ยง จัดลําดับความเสี่ยง และประเมินมาตรการควบคุม (แบบ บส.1) (7.4-2.2)
3) มหาวิทยาลัยไดดําเนินการประเมินความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงในขอ 2
ทําการประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ตามเกณฑการประเมินไว 5 ระดับ และประเมิน
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ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ตามเกณฑการประเมินไว 5 ระดับ เชนเดียวกัน โดย
นําผลจากการประเมินความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง มาทําการ
จัดลําดับความเสี่ยง รายละเอียดตามเอกสาร แบบการระบุความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง วิเคราะห
ระดับความเสี่ยง จัดลําดับความเสี่ยง และประเมินมาตรการควบคุม ดังหนังสือกองคลัง ที่ ศธ 0585.03/1381
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 (แบบ บส.1) (7.4-3.1)
4). มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยนําความเสี่ยงที่มีผลประเมินความเสี่ยงอยูใน
ระดับสูง และสูงมาก มากําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง กําหนดเสร็จ โครงการ งบประมาณ ผูกํากับติดตาม
และผูรับผิดชอบ และไดดําเนินการปรับแกแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามมติที่ประชุม และ
ไดรับความเห็นชอบ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุ ว รรณภู มิ ในการประชุ มครั้ ง ที่ 1/2556 เมื่ อ วัน ที่ 25 มกราคม 2556 รายละเอี ย ดตามเอกสารรายงาน
การประชุมฯ ระเบียบวาระที่ 3.2 แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 (7.4 -4.1)
2. คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุมฯ ระเบียบวาระที่ 2.2
แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2556
(7.4 -4.2)
3. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 13
มีนาคม 2556 รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุมฯ ระเบียบวาระที่ 4.1.2 พิจารณาอนุมัติ แผน
บริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (7.4 -4.3)
และมหาวิทยาลัยไดนําผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ยังไมบรรลุ
วัตถุประสงคมาดําเนิ นการตอในแผนบริห ารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 และความเสี่ยงที่ยังไม
สามารถประเมินผลการดําเนินงานได เนื่องจากเปาหมายของการดําเนินงานตองใชระยะเวลาในการดําเนินงาน
มากกวา 1 ป จึงจะบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งสวนใหญเปนความเสี่ยงดานนโยบาย ยุทธศาสตร แล กลยุทธของ
มหาวิทยาลัย
สาระสํ า คั ญ ของแผนบริ ห ารความเสี่ ย งมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 มีดังนี้ (7.4-4.4)
1. ความเสี่ยงที่ดําเนินการจํานวน 17 เรื่อง ประกอบดวย
1.1 ความเสี่ยงดานนโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธของมหาวิทยาลัย

จํานวน 5 เรื่อง

1.2 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน

จํานวน 6 เรื่อง
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1.3 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ จํานวน 3 เรื่อง
1.4 ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล

จํานวน 1 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. 2556 สําหรับการดําเนินการแกไข/ลด/ควบคุมความ
เสี่ยง ทั้งสิ้น 5,710,430 บาท จําแนกเปน
3.1 ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร กลยุทธ และนโยบายของมหาวิทยาลัย จํานวน 3,862,940 บาท
3.2 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน

จํานวน 823,490 บาท

3.3 ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

จํานวน 5,000 บาท

3.4 ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล

จํานวน - บาท

3.5 ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก

จํานวน 1,019,000 บาท

5). มหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ดังนี้
5.1 ติดตามใหหนวยงานรายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (ปย.1)
และรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของผลการดําเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยการแกไข/ลด/ควบคุมความเสี่ยง ทุกรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน (7.4-5.1)
5.2 จั ดทํ ารายงานเกี่ ย วกั บ การควบคุมภายใน ประจํ าป งบประมาณ 2555 ตามระเบีย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 สงรายงาน
เกี่ ย วกั บ ระบบการควบคุ ม ภายใน ต อ คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ น ดิ น ผู กํ า กั บ ดู แ ล และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอยางนอยปละ 1 ครั้ง ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปงบประมาณ สําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คื อภายในวั น ที่ 31 ธัน วาคม 2555

(7.4-5.2) และไดจัดทํารายงานผลการ

ดํ า เนิ น งานตามแผนการปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม ภายใน ตามระเบี ย บข อ ที่ 6 ของงวดก อ น ตามแบบปอ.1
รายงานตอ คตง. และ แบบปอ.1 ปอ.2 และ ปอ.3 ณ วั น ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2555 ต อ ปลั ดกระทรวง
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ศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 (7.4-5.3) โดยผานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของมหาวิ ท ยาลั ย ผลการสอบทานพบว า การประเมิน ผลการควบคุ มภายในเป น ไปตามวิ ธี ก ารที่ กํ า หนด
ระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน ตามแบบ ปส. ของ
สํานักงานตรวจสอบภายใน (7.4-5.4) และไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในของงวดก อ น (ป ง บประมาณ พ.ศ. 2555) รอบ 6 เดื อ น ณ วั น ที่ 31 มี น าคม 2556 ไปยั ง
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 แลวนั้น (7.4-5.5)
5.3 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 รายละเอียดตามเอกสารรายงาน
การประชุ ม ฯ ระเบี ย บวาระที่ 3.1 รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 (7.4-4.1) คณะกรรมการตรวจสอบประจํ า
มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุว รรณภู มิ ในการประชุ มครั้ งที่ 1/2556 เมื่ อวั น ที่ 28 มกราคม 2556
รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุมฯ ระเบียบวาระที่ 2.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ ย ง มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ป ง บประมาณ พ.ศ. 2555 (7.4-4.2) และ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556
รายละเอี ย ดตามเอกสารรายงานการประชุ ม ฯ ระเบี ย บวาระที่ 4.1.1 พิ จ ารณาผลการดํ า เนิ น งานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (7.4-4.3)
ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง พบวามีการดําเนินงานบรรลุตามแผนการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น
15 เรื่อง การดําเนินงานยังไมบรรลุวัตถุประสงค จํานวน 5 เรื่อง และยังไมสามารถประเมินผลการดําเนินงาน
จํานวน 7 เรื่อง (7.4-5.6) เพื่อนําผลการดําเนินงานมาวิเคราะห และเปนแนวทางในการจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงในปถัดไป
6) มหาวิทยาลัยมีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือ
วิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป โดยเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภูมิ ครั้ง ที่ 2/2556 เมื่ อวัน ที่ 16 พฤษภาคม 2556 (7.4-6.1)
มีสาระสําคัญตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ตามระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ 2/2556 ในระเบียบวาระที่ 1.3 วัตถุประสงคของการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และระเบียบวาระที่ 4.1 กรอบแนวทางในการดําเนินงานการจัดทํา
แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ป งบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ เพื่อ ให
คณะกรรมการรั บ ทราบวั ต ถุ ป ระสงค แ ละกรอบแนวทางในการดํ า เนิ น งานการบริ ห ารความเสี่ ย งของ
มหาวิทยาลัยตอไป (7.4-6.2) และไดเชิญคณบดี และรองคณบดี ที่รับผิดชอบงานดานวิชาการ และผูเกี่ยวของ
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รวมประชุมจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในความเสี่ยงดานนโยบาย ยุทธศาสตร
กลยุทธมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 (7.4-6.3) และ (7.4-6.4)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

7.4-1.1

คําสั่งที่ 1128/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555

7.4-2.1

คูมือการบริหารความเสี่ยงและการความคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ปรับปรุง 25 มกราคม 2555

7.4-2.2

แบบ บส.1 การระบุความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง วิเคราะหระดับ
ความเสี่ยง จัดลําดับความเสี่ยง และประเมินมาตรการควบคุม

7.4-3.1

หนังสือกองคลัง ที่ ศธ 0585.03/1381 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556
เรื่อง ขอสงแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ฉบับทบทวน

7.4-4.1

รายการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ครั้งที่ 1/2556เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556

7.4-4.2

รายการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556

7.4-4.3

มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556
รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุมฯ ระเบียบวาระที่ 4.1.2 พิจารณา
อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

7.4-4.4

แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556

7.4-5.1

หนังสือสํานักคุณภาพการศึกษา ศธ 0585.23/ว84 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2556
เรื่อง ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(รอบ 6 เดือน)

7.4-5.2

หนังสือ ศธ 0585.23/3871 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2555
เรื่อง ขอสงรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบขอที่ 6

7.4-5.3

หนังสือ ศธ 0585.23/3870 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2555
เรื่อง ขอสงรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
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7.4-5.4

หนังสือสํานักงานตรวจสอบภายใน ที่ ศธ 0585.18/271 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2555 เรื่อง
ขอสงรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน
(แบบ ปส.)

7.4-5.5

หนังสือ มทรส. ที่ ศธ 0585.23/926 ลงวันที่ 9 เมษายน 2556 เรื่อง ขอสงรายงานผล
การดําเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน

7.4-5.6

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2555

7.4-6.1

หนังสือ มทรส. ที่ ศธ 0585.23/ว1006 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 เรื่อง ขอเชิญประ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และหนังสือ มทรส. ที่ ศธ
0585.23/993 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 เรื่อง ขอเชิญประคณะกรรมการดําเนินงาน
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

7.4-6.2

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2556

7.4-6.3

หนังสือ มทรส. ที่ ศธ 0585.23/ว1233 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2556
เรื่อง เชิญประชุม

7.4-6.4

หลักฐานการลงชื่อผูเขารวมโครงการประชุมจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

สรุปผลการประเมินตอนเอง: องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนการประเมิน
7.1
7 ขอ
7 ขอ
5
7.2
5 ขอ
5 ขอ
5
7.3
5 ขอ
5 ขอ
5
7.4
6 ขอ
6 ขอ
5
คาเฉลี่ยจากการประเมิน 4 ตัวบงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
20 / 4 = 5 คะแนน
ระดับดีมาก
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องคประกอบที่ 8 การเงินและการงบประมาณ
องคประกอบที่ 8 การเงินและการงบประมาณ (การคิดรอบป : ใชปงบประมาณสําหรับทุกตัวบงชี้ขององคประกอบที่ 8)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

1 ขอ

2 หรือ 3 ขอ

4 หรือ 5 ขอ

6 ขอ

7 ขอ

เกณฑมาตรฐาน :
ขอ

มีการ

เกณฑมาตรฐาน

ดําเนินการ

1

มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน

2

มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวาง
แผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได

3

มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและ
การพัฒนาสถาบันและบุคลากร

4

มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบัน
อยางนอยปละ 2 ครั้ง

5

มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะ
ทางการและความมั่นคงของสถาบันอยางตอเนื่อง

6

P
P
P
P

มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงิน
ใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด

7

P

P

ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูล
จากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 7 ขอ

เกณฑประเมิน : 5 คะแนน

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 7 ขอ

เกณฑประเมิน : 5 คะแนน

เปาหมายของปนี้ : 7 ขอ

ผลการดําเนินงาน R บรรลุเปาหมาย

เปาหมายปตอไป : 7 ขอ

เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
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P

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีแผนกลยุทธทางการเงิน (เอกสารหมายเลข 8.1-1.1) ที่
แสดงใหเห็นถึงแหลงที่มาของรายไดและการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการ ดานการเรียนการสอน
ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ และดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดําเนินการประมาณการรายรับจาก
เงินงบประมาณแผนดินและเงิน งบประมาณเงิน รายได นํามาจัดสรรเงิน งบประมาณใหส อดคลองกับแผน
กลยุทธของมหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติราชการประจําปในแตละพันธกิจ โดยมีแหลงของรายได ดังนี้
1. งบประมาณแผนดินที่ไดรับจัดสรรจากรัฐบาลประจําปงบประมาณ
2. งบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน คําสั่งที่ 88/2556 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน ลงวันที่ 31 มกราคม 2556 เพื่อดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ
ทางการเงินที่สอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป (พ.ศ.25552559) (เอกสารหมายเลข 8.1-1.2)
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
2.1 มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการจัดหาแหลงเงินทุน เพื่อนําไปจัดสรรในการบริหาร
จั ด การ ด า นการจั ด การเรี ย นการสอน การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการ และทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า รายรั บ และรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ 2555 เป น จํ า นวน 873,802,800 บาท
จากแหลงเงินทุนที่ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณแผนดิน และเงินงบประมาณเงินรายได (เอกสารหมายเลข
8.1-2.1) ดังนี้
รายรับ
873,802,800 บาท
1. เงินงบประมาณแผนดิน
687,607,200 บาท
2. เงินงบประมาณเงินรายได
186,195,600 บาท
มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําประมาณการรายรับจากเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายไดทุกแหลง
เงิน เพื่อนําขอมูลมาจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย และ
แผนปฏิบัติราชการในแตละพันธกิจ นํารายรับและรายจายประจําปงบประมาณ 2555 ผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน
2554 ระเบียบวาระที่ 3 ขอ 3.1 พิจารณากลั่นกรองงบประมาณรายรับและรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2555 (เอกสารหมายเลข 8.1-2.2) และนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ระเบียบวาระที่ 3.1 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายรับ
และรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 (เอกสารหมายเลข 8.1-2.3)
2.2 มีหลักเกณฑการใชจายงบประมาณจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ดังนี้
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มหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑการใชจายเงินรายไดรายละเอียดตามเอกสารคูมือการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 หนาที่ 13 (เอกสารหมายเลข 8.1-2.4)
1. การจั ด การศึ ก ษาภาคปกติ ตั้ ง คา ใช จ ายหน ว ยงาน : งบกลางของหน ว ยงาน:สมทบ
มหาวิทยาลัย :สมทบคาไฟฟา : สมทบกองทุนวิจัย คิดเปน 35:10:45:5:5
2.
การจัดการศึกษาภาคสมทบ ตั้งคาใชจายหนวยงาน : งบกลางของหนวยงาน:สมทบ
มหาวิทยาลัย :สมทบคาไฟฟา : สมทบกองทุนวิจัย คิดเปน 55:10:25:5:5
3. การจัดการศึกษาสหกิจศึกษา ตั้งคาใชจายหนวยงาน : สมทบมหาวิทยาลัย: สมทบกองทุน
สหกิจศึกษา คิดเปน 64:20:16
4. การศึกษาวิทยาลัยการจัดการ ตั้งคาใชจายหนวยงาน : งบกลาง : สมทบมหาวิทยาลัย คิดเปน
70:20:10
5. โครงการงานฟารม ตั้งคาใชจายหนวยงาน : งบกลาง คิดเปน 90:10
6. โครงการหอพักสวัสดิการฯ ตั้งคาใชจายหนวยงาน : งบกลาง คิดเปน 70:30
7. การบริการวิชาการ งบกลาง คิดเปน 100
8. รายไดจาการลงทุน และจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย งบกลาง คิดเปน 100
9. รายไดอื่น ๆ งบกลาง คิดเปน 100
2.3 มีการวางแผนการใชจายเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
มหาวิทยาลัยมีแผนปฏิบัติการประจําป 2555 ที่มีความสอดคลองในแตละพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ และดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อใชในการ
บริ ห ารงบประมาณและกํา กั บ ติ ดตามการเบิกจายงบประมาณแผน ดิน งบประมาณเงิน รายได (เอกสาร
หมายเลข 8.1-2.5) ที่ มี ค วามสอดคล อ งกั บ แผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ
ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 (เอกสารหมายเลข 8.1-2.6)
3. มี งบประมาณประจํ า ป ที่ส อดคล องกั บแผนปฏิบัติการในแตละพัน ธกิจ และการพัฒนาสถาบัน และ
บุคลากร
มหาวิทยาลัยมีงบประมาณประจําป 2555 จากแหลงเงินงบประมาณแผนดิน (เอกสารหมายเลข
8.1-3.1) และงบประมาณเงินรายได (เอกสารหมายเลข 8.1-3.2) ที่มีความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการใน
แตละพันธกิจของมหาวิทยาลัย
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพ
2. วิจัยและพัฒนาสรางนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความตองการของสังคม
3. บริการวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
4. สืบสานศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
5. บริหารจัดการที่ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล
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4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยางนอยปละ 2 ครั้ง
มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารจั ด ทํ า รายงานทางการเงิ น อย า งเป น ระบบ เป น ประจํ า และรายงานต อ คณะ
กรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกและผูบริหาร
ของมหาวิทยาลัย ตามคําสั่งที่ 109/2554 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2554 (เอกสารหมายเลข 8.1-4.1)
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการบริหารการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 (เอกสารหมายเลข 8.1-4.2)
4.1 จัดทํารายงานทางการเงินและรายงานตอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินมหาวิทยาลัย
จากการประชุม ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ระเบียบวาระที่ 1 ขอ 1.2.2 รายงาน
งบการเงินประจําเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2554 ปงบประมาณ 2555 (เอกสารหมายเลข 8.1-4.3) และ
รายงานทางการเงินประจําปงบประมาณ 2555 จากการประชุม ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม
2555 ระเบียบวาระที่ 1 ขอที่ 1.2.3 รายงานการเงินประจําปงบประมาณ 2555 (เอกสารหมายเลข
8.1-4.4)
4.2 นํารายงานทางการเงินเสนอตอสภามหาวิทยาลัยอยางเปนระบบตามรูปแบบของกรมบัญชีกลาง
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 ระเบียบวาระที่ 1.2.5 รายงาน
งบการเงินประจําเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2554 (เอกสารหมายเลข 8.1-4.5) และครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่
9 มกราคม 2556 ระเบียบวาระที่ 1.2.4 รายงานงบการเงินประจําป 2555 (เอกสารหมายเลข 8.1-4.6)
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการและความมั่นคง
ของสถาบันอยางตอเนื่อง
กองคลั ง มหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุว รรณภูมิ ไดจัดทํารายงานสรุปขอมูล ทางการเงิน ใน
รูปแบบของ Powerpoint เพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย และนําเสนอตอ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อที่มหาวิทยาลัยสามารถนําขอมูลไปใชในการวิเคราะหรายไดและคาใชจาย และวิเคราะห
สถานะทางการเงินและความมั่นคงของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพยสินมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 ระเบีย บวาระที่ 1
ข อที่ 1.2.2 รายงานงบการเงิ น ประเดื อน กัน ยายน 255 ขอที่ 1.2.3 รายงานงบการเงิน ประจํา ป
งบประมาณ 2555 (เอกสารหมายเลข 8.1-5.1-4.4)
6. มหาวิทยาลัยมีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
6.1 มหาวิทยาลัยมีห นวยงานตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตามคําสั่งที่ 191/2554 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2554 (เอกสารหมายเลข
8.1-6.1) และมี ก ารประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 1-4/2555
(เอกสารหมายเลข 8.1-6.2)
6.2 มีสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบภายนอกเขาตรวจสอบติดตามการใชเงินใหเปนไป
ตามระเบียบ (เอกสารหมายเลข 8.1-6.3)
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7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมายโดยมีการตั้งคณะกรรมการติดตาม
ผลการดําเนินงานและเรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 คําสั่งที่
720/2555 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2555 (เอกสารหมายเลข 8.1-7.1) ทําหนาที่ติดตามและเรงรัดการใช
จายเงินใหเปนไปตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย มีการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานและ
เรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณประจําป รายงานการประชุม ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555
(เอกสารหมายเลข 8.1-7.2) และเอกสารผลการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ.2555
(เอกสารหมายเลข 8.1-7.3) นํ า รายงานทางการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 นํ าเสนอต อสภา
มหาวิทยาลัยรับทราบ ไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
1/2556 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 ระเบียบวาระที่ 1.2.4 (เอกสารหมายเลข 8.1-4.6-5.1)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
8.1-1.1 แผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป
(พ.ศ.2555-2559)
8.1-1.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรณภูมิ ที่ 88/2556 ลงวันที่ 31 มกราคม 2556
8.1-2.1 รายรับและรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
8.1-2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 9/2554 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554
8.1-2.3 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 10/2554
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554
8.1-2.4 คูมือการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
8.1-2.5 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
8.1-2.6 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555-2559)
8.1-3.1 เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
8.1-3.2 เอกสารจัดสรรงบประมาณเงินรายไดประจําป พ.ศ.2555
8.1-4.1 คําสั่ง ที่ 109/2554 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพยสินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
8.1-4.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารการเงินและทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
8.1-4.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2555
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หมายเลข
8.1-4.4
8.1-4.5
8.1-4.6
8.1-5.1
8.1-6.1
8.1-6.2
8.1-6.3
8.1-7.1

8.1-7.2

8.1-7.3

รายการเอกสารหลักฐาน
วันที่ 13 มีนาคม 2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2555
วันที่ 27 ธันวาคม 2555
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 14 มีนาคม 2555
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 9 มกราคม 2556
รายงานสถานะทางการเงินในรูปแบบของ Powerpoint
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คําสั่งที่ 191/2554 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1-4/2555
หนังสือสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ ตผ 0041.1 อย/015 ลงวันที่
18 มกราคม 2556
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานและเรงรัดติดตามการใชจายเงิน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 คําสั่งที่ 720/2555 ลงวันที่ 20
มีนาคม 2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานและเรงรัดติดตามการใชจายเงิน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 11
กันยายน 2555
ผลการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555

สรุปผลการประเมินตอนเอง: องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
8.1
7 ขอ
7 ขอ
คาเฉลี่ยจากการประเมิน 1 ตัวบงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คะแนนการประเมิน
5
5 / 1 = 5 คะแนน
ระดับดีมาก
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
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) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถาบัน
มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางานและสงผลใหมี
การพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9
องคประกอบคุณภาพ
มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษา
ผูใชบัณฑิตและผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน
มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันและ
มีกิจกรรมรวมกัน

2
3
4

5
6
7
8
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มีการ
ดําเนินการ

ü
ü
ü

ü

ü
ü
ü
ü

ขอ

เกณฑมาตรฐาน

มีการ
ดําเนินการ

9

มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น
ü
และเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน
ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 8 ขอ
เกณฑประเมิน : 4 คะแนน
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 9 ขอ
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
เปาหมายของปนี้ :9 ขอ
ผลการดําเนินงาน Q ไมบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป : 9 ขอ
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1. ในปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกหนวยงาน
ตั้งแตระดับสาขาวิชา ระดับคณะวิชา ระดับสถาบัน และหนวยงานสายสนับสนุน โดยมีสํานักคุณภาพการศึกษา
เป น หน ว ยงานที่ ทํ า หน า ที่ ดูแล ประสานงาน และสนับ สนุน การดําเนิ น งานประกัน คุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย (9.1-1.1)
ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามระบบที่
กําหนดไว ในคู มือการประกั น คุ ณภาพการศึกษา (ฉบับปรับ ปรุง) ประจําปการศึกษา 2554 (9.1-1.2) ที่
ประกอบด ว ย ตั ว บ ง ชี้ และเกณฑ ก ารประเมิ น ตามคู มื อการประกั น คุณ ภาพการศึ กษาภายในสถานศึก ษา
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2553 และคู มื อ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ฉบั บ
สถานศึกษา (พ.ศ. 2554-2558) และตัวบงชี้อัตลักษณของหาวิทยาลัย และคูมือตัวบงชี้และเกณฑการปะกัน
คุณภาพภายใน สําหรับหนวยงานสนับสนุน (9.1-1.3) โดยกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินที่สอดคลองกับ
ภารกิจหลักของแตละหนวยงานเพื่อใหมั่นใจวามหาวิทยาลัยมีระบบการประกันคุณภาพในทุกหนวยงานที่
เกี่ยวของกับคุณภาพการจัดการศึกษา รวมทั้งไดจัดทําคูมือมาตรฐาน 5 ส+3 (9.1-1.4) ที่เปนกิจกรรมพื้นฐานที่
นําไปสูการปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินงาน โดยคูมือดังกลาวไดมีการ
เผยแพรผานทางเว็บไซตของสํานักคุณภาพการศึกษา (http://qa.rmutsb.ac.th/) (9.1-1.5)
มหาวิ ทยาลั ย มี ค ณะกรรมการประกั น คุ ณภาพการศึ กษา ตามคํ าสั่ งแต งตั้ งที่ 1129/2555
(9.1-1.6) คณะกรรมการประกอบดวยอธิการบดี เปนประธาน รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ
สถาบัน ผูอํานวยการสํานัก เปนกรรมการ ทําหนาที่เปนผูขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ
นโยบาย และมีคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวยผูชวยอธิการบดีดานวิชาการ เปน
ประธาน รองคณบดี รองผูอํานวยการสถาบัน รองผูอํานวยการสํานัก และผูอํานวยการกองเปนกรรมการ ทําหนาที่
ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับปฏิบัติการ มีการจัดทําปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจําปการศึกษา 2555 (9.1-1.7) มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อติดตามผลการดําเนินการอยางตอเนื่อง ดังสรุปรายงานการประชุม
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คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาและคณะกรรมการดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ครั้ ง
ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 (9.1-1.8)
มหาวิ ทยาลั ย ได ดํา เนิ น การประกัน คุณภาพการศึ กษาตามระบบที่ไดว างไว โดยมีการจัดสรร
งบประมาณประจําปสําหรับดําเนินการ รวมถึงงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังเอกสารแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ 2556 (9.1-1.9) และมีการติดตามผลการใชจายงบประมาณการดําเนินการ
โครงการ/กิ จ กรรม ดั ง สรุ ป ผลการติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานและการใช จ า ยงบประมาณ ประจํ า ป
พ.ศ. 2556 เสนอตอผูบริหารและคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง (9.1-1.10-9.1-1.11)
2. มหาวิทยาลัย มีการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา (9.1-2.1) ดังนโยบายคุณภาพใน
แผนการประกันคุณภาพการศึกษา (หนา 2-3) ที่ไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 30 ตุลาคม 2555 (9.1-2.2) ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่
1/2556 วัน ที่ 16 มกราคม 2556 (9.1-2.3) และที่ ป ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2556 วั นที่ 13
กุมภาพันธ 2556 (9.1-2.4) และไดแจงใหบุคลากรของทุกหนวยงานและผูมีสวนไดเสียทราบ ทั้งในเว็บไซด
สํานักคุณภาพการศึกษา (9.1-2.5) และจัดสงในรูปเอกสารใหหนวยงานภายใน (9.1-2.6)
3. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดตัวบงชี้อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมจํานวน 3 ตัวบงชี้ โดยกําหนดไว
ในองคประกอบที่ 10 ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) ประจําปการศึกษา 2554
(9.1-1.2)หนา 152-154 ดังนี้
ตัวบงชี้ที่ 10.1 ระบบกลไกพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใหเปนบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ (Hands on)
ตั ว บ งชี้ ที่ 10.2 กระบวนการจั ดการเรีย นการสอน ใชทักษะที่มีเทคโนโลยีเปน ฐาน (Technology
Based Education – Training)
ตัวบงชี้ที่ 10.3 มีระบบและกลไกการสรางความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional-Oriented) ใหกับ
นักศึกษา
ทั้งนี้ไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม
2555 ตามที่ปรากฏในแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2554 (9.1-2.1)
4. มหาวิ ทยาลั ย มี ก ารดํ า เนิ น งานตามระบบประกั น คุ ณภาพที่กํ า หนดไว ใ นคู มื อ ประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา ของมหาวิทยาลัย โดยมีการกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน เพื่อใชในการควบคุมคุณภาพ ใน
ทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต ร ะดั บ สาขาวิ ช า ระดั บ คณะวิ ช า/หน ว ยงานเที ย บเท า และระดั บ สถาบั น ดั ง KPIMAPPING ประจําปการศึกษา 2555 (9.1-4.1) และกําหนดใหมีการติดตามผลการดําเนินงานในระดับคณะ
วิชา/หนวยงานเทียบเทา ในรอบ 9 เดือน ตามคําสั่งที่ 357/2556 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน และรายงานผลการ
ประเมินตอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง (9.1-4.2)
มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มีหนาที่รับผิดชอบใน
การรวบรวมขอมูล วิเคราะหผลการดําเนินงาน ซึ่งในคําสั่งดังกลาวประกอบดวยคณะกรรมการจัดทํารายงาน
ประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับปฏิบัติ ประจําปการศึกษา 2555 ระดับ
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สถาบัน (9.1-1.7) มีหนาที่ จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง และในการจัดทําแผนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ไดกําหนดคาเปาหมายตามตัวบงชี้ และผูรับผิดชอบรายตัวบงชี้
(9.1-4.3) โดยกําหนดรหัสผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานผลผานระบบ CHE QA online (9.1-4.4) และ
รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2554 บนระบบ CHE QA online (9.1-4.5)
ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในรอบปการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยไดรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน (9.1-4.6) และไดรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ 4/2555 วันที่ 14 กันยายน 2555 (9.1-4.7) ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2555 วันที่
31 ตุ ล าคม 2555 (9.1-4.8) และเสนอต อสภามหาวิทยาลั ย ในการประชุมครั้งที่ 10/2555 วั น ที่ 19
พฤศจิกายน 2555 (9.1-4.9) และไดนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากกรรมการตรวจประเมินและ
คณะกรรมการชุดตางๆ ของมหาวิทยาลัยมาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (9.1-2.1) ซึ่งสอดคลองกับ
ยุทธศาสตร ของมหาวิ ทยาลั ย และเสนอต อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ในการประชุมครั้งที่
5/2555 วันที่ 30 ตุลาคม 2555 (9.1-2.2) รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 16 มกราคม
2556 (9.1-2.3) และที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 13
กุมภาพันธ 2556 (9.1-2.4) เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพสอดคลองตามเกณฑการประเมินคุณภาพของ สกอ.
และ สมศ.
5. มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ ซึ่งสงผลใหเกิดการพัฒนาคุณภาพตามตัวบงชี้
และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2554 ที่เสนอในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในครั้งที่ 4/2555 วันที่ 14
กันยายน 2555 (9.1-4.7) ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2555 วันที่ 31 ตุลาคม 2555 (9.1-4.8) และเสนอ
ตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2555 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 (9.1-4.9) และไดนําผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2554 ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินและ
ขอเสนอแนะจากผูบริหารและสภามหาวิทยาลัยมาทําการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) กําหนด
แนวทางในการพั ฒ นา (TOWSmatrix)
และจั ด ทํ า แผนงานโครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย (9.1-2.1 หนา 5-28)
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
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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)
ทั้งนี้เพื่อรองรับ การใหบริการกับหนว ยงานภายในมหาวิทยาลัย เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ โดยมีการเขาถึงขอมูลในสวนงานที่เกี่ยวของดวยระบบรักษาความปลอดภัย
ของขอมูล (9.1-6.1)
นอกจากนี้ การรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยไดรายงานผลการประเมินตนเอง บนระบบ
CHE QA Online และเผยแพรผลการประเมินตนเอง และผลการตรวจประเมิน ในเว็บไซดของมหาวิทยาลัย
(9.1-1.5)
7. มหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหผู มีสวนไดเสีย ไดแก บุคลากร อาจารย นักศึกษา ผูใชบัณฑิต และ
ผูใชบริการ มีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในฐานะผูกําหนดแนวทางในการประกันคุณภาพ
การศึ กษา ตามคํ า สั่ งแต งตั้ ง ที่ 1129/2556 เรื่อง แต งตั้ง คณะกรรมการประกัน คุ ณภาพการศึกษา (9.11.6) แตงตั้งนายกองคการนักศึกษา อุปนายกสโมสรนักศึกษา และผูแทนอาจารยจากคณะตาง ๆ เขารวมเปน
กรรมการ และในฐานะผูใหขอมูลยอนกลับ ไดแก การใหขอเสนอแนะเพื่อใชในการปรับปรุงการใหบริการ
เชน การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน (9.1-7.1) การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ
การจัดการเรียนการสอนและการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา
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2555 (9.1-7.2) การประเมิ น ความพึ งพอใจของบคุล ากรที่มี ตอ การบริ ห ารจั ดการของมหาวิท ยาลัย และ
หนวยงานที่สังกัดมหาวิทยาลัยฯ (9.1-7และการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (9.1-7.4)รวมทั้งสงเสริม
ใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (9.1-7.5-9.17.10) นอกจากนี้ยังแตงตั้งคณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมีสวนรวมในการประเมินผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ตามคําสั่งที่ 357/2556 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน (9.1-4.2)
8. มหาวิทยาลัยมีเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา 1 เครือขาย ไดแก
8.1 เครือขายความรวมมือทางวิชาการดานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล 3 แหง (9.1-8.1) ประกอบดวย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ในปการศึกษา 2555 มีกิจกรรมรวมกันระหวางเครือขาย ดังนี้
8.1 โครงการพัฒนาเครือขายและแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป
การศึกษา 2555 “การแลกเปลี่ยนเรียนรูศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” (9.1-8.2)
8.2 มหาวิทยาลัยไดสงตัวแทนเขารวมโครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล “การบูรณาการความรูสูประชาคมอาเซียน” ระหวางวันที่ 7-8 กุมภาพันธ
2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร (9.1-8.3) มีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการให
ความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 11 กิจกรรม คือ
1) ระบบและกลไกการสรางความเชี่ยวชาญวิชาชีพ
2) กระบวนการเรียนการสอนใชทักษะที่มีเทคโนโลยีเปนพื้นฐาน (Technology Based
Education-Training)
3) ระบบและกลไกการสรางความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented) ใหกับ
นักศึกษา
4) ระบบกลไกพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on)
5) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
6) การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนเชิงพาณิชย
7) การบริการวิชาการแกสังคมแบบมีสวนรวม
8) การบริหารจัดการดาน IT (สายสนับสนุนวิชาการ)
9) การพัฒนากระบวนการทํางานประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
10) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
11) การประชุมการจัดทําตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
9. มหาวิทยาลัยโดยผูบริหารและคณาจารย ไดรับเชิญเปนวิทยากรใหความรูเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกหนวยงานภายในและภายนอก (9.1-9.1)
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มหาวิทยาลัยไดมีการนําความรูที่ไดมาจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษษที่ผาน
มาที่เปนลายลักษณอักษร และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชใน
การปฏิบัติงานจริง เชน เอกสารการอบรมการบริหารงานสัญญา (9.1-9.2)
มหาวิ ท ยาลั ย โดยสํ า นั ก คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มี ง านวิ จั ย ด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่
หนวยงานพัฒนาขึ้นและเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน โดยไดนําเสนอผลงานในรูปแบบ
โปสเตอร ในการประชุมวิชาการวิจัย สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 “จามจุรี
วิชาการ : 100 ป วิศวฯ จุฬาฯ 2556” ระหวางวันที่ 2 – 4 เมษายน 2556 ณ โรงแรมพลูแมน คิงเพาเวอร
กรุงเทพฯ หัวของานวิจัย “การศึกษาความรูและทัศนคติของบุคลากรที่มีตอการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ” (9.1-9.3)
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 1129/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
9.1-1.7 ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําป
การศึกษา 2555
9.1-1.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2556 วันที่ มีนาคม 2556
9.1-1.9 เอกสารการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
9.1-1.10 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
9.1-1.11 รายงานการประชุมเรงรัดติดตามผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ครั้งที่
1/2556
9.1-2.1 นโยบายคุณภาพ
9.1-2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 30 ตุลาคม 2555 ระเบียบวาระที่ 3.2 (หนา
5)
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หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
9.1-2.3 รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 16 มกราคม 2556
9.1-2.4 มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 13
กุมภาพันธ 2556
9.1-2.5 http://qa.rmutsb.ac.th/ การเผยแพรแผนประกันคุณคุณภาพการศึกษา
9.1-2.6 บันทึกขอความ แจงแผนการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ประจําปการศึกษา 2555 ให
หนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ
9.1-4.1 KPI-MAPPING ประจําปการศึกษา 2555
9.1-4.2 คําสั่งที่ 357/2556 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน
9.1-4.3 เปาหมายตัวบงชี้ และผูรับผิดชอบรายตัวบงชี้ ประจําปการศึกา 2555
9.1-4.4 รหัสผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานผลผานระบบ CHE QA online
9.1-4.5 หนาเว็บไซต การเขาระบบ CHE QA online
9.1-4.6 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปการศึกษา 2554
9.1-4.7 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 14
กันยายน 2555
9.1-4.8 รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2555 วันที่ 31 ตุลาคม 2555
9.1-4.9 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2555 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555
9.1-6.1 ระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
9.1-7.1 ระบบทะเบียนและประมวลผล http://reg.rmutsb.ac.th นักศึกษาประเมินการจัดการ
เรียนการสอนทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา
9.1-7.2 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนและการ
บริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2555
9.1-7.3 สรุปผลความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปการศึกษา 2555
9.1-7.4 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิต รุนปการศึกษา 2554
9.1-7.5 โครงการสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
9.1-7.6 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองคการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา
9.1-7.7 โครงการอบรมผูนํานักศึกษา (สโมสรนักศึกษาและองคการนักศึกษา)
9.1-7.8 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาชมรม
9.1-7.9 โครงการสัมมนาเครือขายประกันคุณภาพการศึกษาและโครงการ 9 ราชมงคลรวมใจสืบสาน
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หมายเลข
9.1-7.10
9.1-8.1

9.1-8.2

9.1-8.3

รายการเอกสารหลักฐาน
วัฒนธรรม
โครงการสัมมนาสภานักศึกษาสัมพันธ 9 ราชมงคล ครั้งที่ 3
บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการดานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 3 แหง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)
โครงการพัฒนาเครือขายและแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป
การศึกษา 2555 หัวขอ “การแลกเปลี่ยนเรียนรูศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา”
สรุปโครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
“การบูรณาการความรูสูประชาคมอาเซียน” อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2556

9.1-9.1
9.1-9.2
9.1-9.3
9.1-9.4

หนังสือเชิญเปนวิทยากร
เอกสารการอบรมการบริหารสัญญา
งานวิจัย “การศึกษาความรูและทัศนคติของบุคลากรที่มีตอการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลสุวรรณภูมิ”
เอกสารการประชุมวิชาการวิจัยหนวยงานสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน ใน
สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5

สรุปผลการประเมินตอนเอง: องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนการประเมิน
9.1
9 ขอ
9 ขอ
5
คาเฉลี่ยจากการประเมิน 1 ตัวบงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
5 / 1 = 5 คะแนน
ระดับดี
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องคประกอบที่ 97 องคประกอบตามอัตลักษณ มทร.สุวรรณภูมิ
องคประกอบที่ 98 ตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
องคประกอบที่ 99 สถานศึกษา 3 D (ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม)
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องคประกอบที่ 97 อัตลักษณมหาวิทยาลัย
ตัวบงชี้ที่ 10.1 ระบบและกลไกพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใหเปนบัณฑิต
นักปฏิบัติ(Hands-on)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (ตัวบงชี้ มทรส.)
คําอธิบายตัวบงชี้ : คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้นไดถาสถานศึกษามีระบบและกลไกพัฒนานักศึกษาที่
สอดคลองกับพันธกิจและเปาหมาย ตามอัตลักษณมหาวิทยาลัยของสถาบัน ใหเปนบัณฑิต
นักปฏิบัติ(Hands-on) มีการพัฒนาตามสาขาวิชาชีพ
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีระบบและกลไกการการดําเนินงานดานสหกิจศึกษา
2. มีการพัฒนาอาจารยผูสอนโดยเพิ่มประสบการณตรงในสถานประกอบการ
3. มีกระบวนการการจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักการของ WIL เปนแนวทางในการพัฒนา
4. มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานในกิจกรรมที่ดําเนินการอยางเปนระบบและมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง
5. 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
ขอ

เกณฑมาตรฐาน

มีการ
ดําเนินการ

1

มีระบบและกลไกในการดําเนินการดานสหกิจศึกษา

ü

2

มีการพัฒนาอาจารยผูสอนโดยเพิ่มประสบการณตรงในสถานประกอบการ

ü

3
4
5

มีกระบวนการจัดการการเรียนการสอนโดยใชหลักของ WIL เปนแนวทาง
ในการพัฒนา
มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานในกิจกรรมที่ดําเนินการอยางเปนระบบ
และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
มีผลลัพธที่เกิดจากการดําเนินการจนเปนแนวปฏิบัติที่ดีเปนที่ยอมรับหรือไดรับ
การยกยอง
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ü
ü
ü

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

เกณฑประเมิน : 4
เกณฑประเมิน : 5
ผลการดําเนินงาน
เกณฑประเมิน : 5

คะแนน
คะแนน
R ไมบรรลุเปาหมาย
คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิทยาลัยมีการจัดการแผนการเรียนใหทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (10.1.1-01) แผนการเรียน
รายวิชาสหกิจศึกษาในหลักสูตรของทุกสาขาวิชา (10.1.1-02) ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพและการ
ดําเนิ น งานสหกิ จ ศึ กษา (10.1.1-03) และมอบหมายใหแตล ะคณะไปดําเนินการการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการตามสายวิชาที่เรียนเพื่อสรางประสบการณฝกทักษะการทํางานจริงมีการดําเนินงานตามหลักสูตร
โครงการสหกิจศึกษา โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการ (10.1.1-04) มีระบบและกลไกในการผลักดันใหบัณฑิต
นักปฏิบัติ โดยมีนโยบายสงเสริมการดําเนินงานสหกิจศึกษาและฝกงาน มีคูมือสหกิจศึกษาจากสํานักสหกิจ
ศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานคณะตางๆ นํานักศึกษาออกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการตาม
สายวิชาที่เรียนเพื่อสรางประสบการณฝกทักษะการทํางานจริง (10.1.1-05) โดยกอนออกสหกิจ มหาวิทยาลัย
ไดมีการจัดฝกอบรมเพื่อเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
ดานตางๆ ใหกับนักศึกษา โดยสํานักสหกิจศึกษา
รวมกับคณะดําเนินการจัดฝกอบรบเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา และมีการแตงตั้งคณะกรรมการโครงการ
อบรมเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา (10.1.1-06) (10.1.1-07) (10.1.1-08) (10.1.1-09) (10.1.1-10)
2. มหาวิทยาลัยไดเขาเยี่ยมชมสถานประกอบการตางๆ ที่ไดเขารวมโครงการสรางความรวมมือ สราง
ความสัมพันธกับสถานประกอบการ โดยนําอาจารยเขาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานประกอบการ(10.1.2-01)
(10.1.2-02)(10.1.2-03) และยังมีความรวมมือทางดานวิชาการโครงการ CISCO ACADEMY กับบริษัท CISCO
สงอาจารยเขารวมอบรมเชิงลึกกับบริษัท ซึ่งสงผลใหอาจารยเกิดการเรียนรูจากการทํางานจริง รวมถึงไดนํา
ความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาดูงานมาปรับใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการเรียนการสอนของ
คณะฯ (10.1.2-04)
3. มหาวิทยาลัยมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยประยุกตใชหลักการของ WIL เปนแนวทางใน
การพัฒนารายวิชาสหกิจศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาในรายวิชาอื่นๆ(10.1.3-01) เชน การจัดการเรียน
การสอน เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีศักยภาพเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ พรอมเขาสูโลกอาชีพอยางมีคุณภาพ เชน
สาขาวิชาการตลาด ไดพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด - การจัดการธุรกิจคาปลีก โดยทําความรวมมือกับ
บริ ษั ท เจริ ญ โภคภั ณ ฑ จํ า กั ด จั ด การเรี ย นการสอนเชิ ง บู ร ณาการกั บ การทํ างาน (Work Integrated
Learning) (10.1.3-02) และทุ ก หลั ก สู ต รมี แ ผนการเรี ย นรายวิ ช าสหกิ จ ศึ ก ษา ฝ ก งาน เพื่ อ สร า งเสริ ม
ประสบการณการทํางานที่ตรงกับสาขาวิชาที่นักศึกษาเรียนในสถานประกอบการจริง เปนระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา (10.1.3-03)
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4. มหาวิทยาลัย มี การติ ดตามผลในการดําเนิน งานทางดานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่มีการ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกลาว มีการแตงตั้งอาจารยนิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาและ
ประเมินหนว ยงานที่นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจ ฯ โดยอาจารยนิเทศจะออกนิเทศเพื่อประเมิน จํานวน 3
ครั้ง (10.1.4-01) และเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในแตละภาคการศึกษา จัดใหมีการรายงานพัฒนาการผูเรียนที่
สะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองและการปฏิบัติจริงของผูเรียนเปนรายบุคคลหลังจบ
หลักสูตร โดยจัดใหนักศึกษาทุกคนมีการรายงานผลการจัดทําโครงงานรายวิชาสหกิจศึกษาตอคณะกรรมการ
เพื่อคัดเลือกตัวแทนมานําเสนอในวันปจฉิมนิเทศโครงการสหกิจศึกษา (10.1.4-02) และมีการนําขอเสนอแนะ
ของสถานประกอบการมาพิ จ ารณา เพื่ อนํ า ขอมูล ที่ไ ดไปปรับ ปรุง พัฒ นาการดํ าเนิน งานดานสหกิจ ตอไป
(10.1.4-03) และการรายงานผลการประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตางๆ (10.1.4-04) (10.1.4-05) (10.1.406) (10.1.4-07)
5. นักศึกษาที่ผานการเขารวมโครงการสหกิจศึกษาเปนที่ยอมรับในสถานประกอบการ และไดรับการ
ยกยองจากสถานประกอบการ วาเปนนักศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการไดเปน
อยางดี บริษัทโดยพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจและขอคิดเห็นที่มีตอนักศึกษาและ
คณะบริหารธุรกิจฯ ตัวอยางผลงานโครงการสหกิจศึกษา ไดรับรางวัลชนะเลิศในงานวันสหกิจศึกษาเครือขาย
ภาคกลางตอนบน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชัน
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
10.1-1.1
10.1-1.2
10.1-1.3
10.1-1.4
10.1-1.5
10.1-1.6
10.1-1.7
10.1-1.8
10.1-1.9
10.1-1.10
10.1-2.1
10.1-2.2
10.1-2.3
10.1-2.4

รายการเอกสารหลักฐาน
หลักสูตรรายวิชาสหกิจศึกษา
แผนการเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา
มาตรฐานการประกันคุณภาพและการดําเนินงานสหกิจศึกษา
โครงการสหกิจศึกษา และคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
คูมือสหกิจศึกษา
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1 ป 55
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 2 ป 55
ภาพกิจกรรม
โครงการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาภาคเรียนที่ 1 ป 55
โครงการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาภาคเรียนที่ 2 ป 55
ดูงานบริษัท เจริญโภคภัณฑ จํากัด
สรางความรวมมือ ความสัมพันธกับสถานประกอบการ ณ นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี
ดูงานบริษัท โตชิบา คอนซูเมอร โปรดักส (ประเทศไทย) จํากัด
ความรวมมือดานวิชาการกับบริษัท CISCO
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หมายเลข
10.1-3.1
10.1-3.2
10.1-3.3
10.1-4.1
10.1-4.2
10.1-4.3
10.1-4.4
10.1-4.5
10.1-4.6
10.1-4.7
10.1-5.1
10.1-5.2
10.1-5.3

รายการเอกสารหลักฐาน
กระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษา
แผนการเรียน
การจัดการเชิงบูรณาการกับการทํางาน
แบบประเมินผลนักศึกษา
ปจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา
ผลการประเมินจากสถานประกอบการ
ผลการประเมินอาจารย
ผลการประเมินปฐมนิเทศ
ผลการประเมินโครงการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาภาคเรียนที่ 1 ป 2555
ผลการประเมินโครงการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาภาคเรียนที่ 2 ป 2555
ผลงานรับรางวัลนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ระดับเครือขาย
ผลงานรับรางวัลนักศึกษา คณะศิลปศาสตร
หนังสือขอบคุณจากสถานประกอบการเกี่ยวกับผลงานที่นักศึกษาทําใหสถาน
ประกอบการ

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
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

มีการ
ดําเนินการ

ติดตามและประเมินผลกิจกรรมที่ไดดําเนินการอยางเปนระบบและมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง ทําใหนักศึกษามีการพัฒนาการเรียนรูทักษะวิชาชีพ

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

ü
ü
ü
ü
ü

เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน R บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิทยาลัยมีการนํา Technology Base มาใชสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษาเขาถึง
แหลงความรู และยังเปนการสนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยไดคนควาหาความรูดวย
ตัวเอง โดยเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนการสอนประกอบดวย
1.1 ระบบ Learning Management System (LMS) (10.2-1.1)
1.2 e-Book เผยแพรผานระบบเครือขาย (10.2-1.2)
1.3 ระบบการศึกษาทางไกลผานระบบเครือขาย (NTU) (10.2-1.3)
2. ในรายวิชาการเรียนภาคปฏิบัติไดมีการทดสอบนักศึกษาใหเห็นถึงความสามารถการประยุกตใช
ความรู เครื่องมือ อุปกรณในแตละสาขาวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง มหาวิทยาลัยมีรายวิชาที่นําระบบ
การเรียนรูระดับสากล คือ Cisco Academyมาใชฝกทักษะใหกับนักศึกษา และมีการทดสอบมาตรฐานตาม
เกณฑที่ Cisco Academy กําหนด ซึ่งถานักศึกษาสอบผานเกณฑดังกลาวก็จะไดรับ Certificate เพื่อเปนการ
รับรองมาตรฐาน (10.2-2.1) และตัวอยางรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยใชเนื้อหาจาก cisco academy
(10.2-2.2)
3. มหาวิทยาลัยไดนํานักศึกษาที่มีความรูทางเทคโนโลยี ออกไปเผยแพรและแลกเปลี่ยนความรูกับ
ชุมชนสังคมภายใตการใหคําแนะนําของอาจารยผูสอน (10.2-3.1)
4. มหาวิทยาลัยไดคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถ ใหนําความรูที่ไดรับจากเทคโนโลยีที่เรียนจัดทํา
โครงงานเพื่อเขารวมการแขงขันหุนยนต ในระดับชาติ (10.2-4.1)
5. มหาวิทยาลัยมีการติดตามผลและประเมินผลกิจกรรมที่ไดดําเนินการอยางเปนระบบและมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง ทําใหนักศึกษามีการพัฒนาการเรียนรูทักษะวิชาชีพ (10.2-5.1, 10.2-5.1, 10.2-5.3)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
10.2-1.1
จํานวนสื่ออิเล็กทรอนิกสที่เผยแพรผานระบบ LMS_rmutsb
10.2-1.2
จํานวนการจัดทํา e-Book เผยแพรผานระบบเครือขาย
10.2-1.3
จํานวนผูใชบริการการศึกษาทางไกลผานระบบเครือขาย (NTU)
10.2-2.1
เอกสารข อ ตกลงระหว า งมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าขมงคล สุ ว รรณภู มิ กั บ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการจัดตั้ง cisco academy
10.2-2.2
ตัวอยาง มคอ.3 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยใชเนื้อหาจาก cisco academy
10.2-3.1
ตัวอยางกิจการการนํานักศึกษาไปแลกเปลี่ยนความรูทางเทคโนโลยีที่นักศึกษาไดรับ
10.2-4.1
ภาพถายการเขารวมการแขงขันหุนยนตระดับชาติ
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หมายเลข
10.2-5.1
10.2-5.2
10.2-5.3

รายการเอกสารหลักฐาน
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทางการเกษตร
โครงการแขงขันทักษะวิชาการทางการเกษตร
โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพสูงภายใตระบบการจัดการที่ดีและ
เหมาะสม

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
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

มีการ
ดําเนินการ

1

มี ร ะบบและกลไกในการพั ฒ นาแนวทางการสรางความเชี่ย วชาญในวิช าชี พ
มีการนําสูการปฏิบัติและมีผลลัพธชัดเจน

ü

2

มีแผนพัฒนาความเชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพ

ü

3

มีการจัดสรรทรัพยากรในการสรางความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพตามแผนที่ได
ü
กําหนดไว
4 มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพและสงเสริม
ü
ความเปนคนดีของสังคม
5 มีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินการอยางเปนระบบและมีการ
ü
พัฒนาอยางตอเนื่อง
ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 4 ขอ
เกณฑประเมิน : 4 คะแนน
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 5 ขอ
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
เปาหมายของปนี้ : 5 ขอ
ผลการดําเนินงาน R บรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป : 5 ขอ
เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิทยาลัย ไดมีแนวทางการสรางความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพ ไดจัดทําประกาศมหาวิทยาลัย
(10.1.3-1.1) และกําหนดใหมีหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เปนหลักสูตรสหกิจศึกษา มีหนวยกิตจํานวน 6 หนวย
กิต (10.1.3-1.2) ที่เนนการเรียนภาคปฏิบัติและการออกไปฝกประสบการณวิชาชีพสหกิจศึกษา ตามหลักสูตร
ที่ผานการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ในการฝกประสบการณวิชาชีพสหกิจศึกษา
ซึ่งมุงเนนใหนักศึกษาปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ และฝกฝนใหนักศึกษาคิดวิเคราะหเชิงระบบจัดทํา
ขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับสถานประกอบการในรูปแบบโครงงานสหกิจศึกษา(ผลงานวิจัย) (10.1.3-1.3)โดย
มีผูบริหารของสถานประกอบการและอาจารยที่ปรึกษาเปนกลไกในการดําเนินงาน
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2. มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหสํานักสหกิจศึกษา จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป ดานการสรางความ
เชี่ยวชาญวิชาชีพคณาจารยและนักศึกษา(10.1.3-2.1) และทุกปการศึกษามหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาความ
เชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพโดยการจัดฝกอบรมใหกับนักศึกษา การจัดกิจกรรมใหความรูงานดานตางๆ เพื่อสราง
ความเชี่ยวชาญกอนออกไปสหกิจของนักศึกษา โดยจัดอบรมโครงการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา และ
หนวยงานภายใน รวมทั้งสรางความเชี่ยวชาญใหกับคณาจารยอาจารยนิเทศ (10.1.3-2.2
3. ทุกป การศึ กษามหาวิทยาลั ยมีการจัดสรรงบประมาณใหสํานักสหกิจศึกษา พัฒนาบุคลากร จั ด
กิจกรรมใหความรูงานดานตางๆ ตามแผนงานที่ไดวางไวในขอที่ 2 เชน การศึกษาดูงานของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยในปการศึกษา 2555 ศึกษาดูงาน ณ บริษัท โตชิบา คอนซูเมอร โปรดักส เพื่อสรางความรู
ความเขาใจกับสถานประกอบการ(10.1.3-3.1)
4. ทุกปการศึกษามหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมใหความรูงานดานตางๆ เพื่อสรางความเชี่ยวชาญดาน
วิชาชีพ และกิจกรรมที่สนับสนุนสรางความเชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพ โดยจัดโครงการตางๆ ใหกับคณาจารย
และนักศึกษาออกบริการวิชาการสูชุมชน เชน โครงการพระดาบสสัญจร (10.1.3-4.1) และการพัฒนาความ
เชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพใหกับนักศึกษา เชน โครงการบมเพาะและเตรียมความพรอมบุคลากรเพื่อปอนสู
อุตสาหกรรม (10.1.3-4.2)
5. ทุกปการศึกษามหาวิทยาลัยมีการดําเนินการติดตามผลการดําเนินงาน การพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ทางดานวิชาชีพ โดยคณะที่ดําเนินการสรุปรายงานเชน คณะวิศวกรรมศาสตรฯ (10.1.3-5.1) เสนอผาน
สํานักสหกิจศึกษาเพื่อรายงานผูบริหารมหาวิทยาลัยตอไป
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
10.3-1.1
ประกาศสรางความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพ
10.3-1.2
หลักสูตรสหกิจศึกษา
10.3-1.3
ผลงานวิจัยของนักศึกษา
10.3-2.1
แผนพัฒนาความเชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพ
10.3-2.2
การอบรมคณาจารยนิเทศ
10.3-3.1
โครงการสรางความสัมพันธอันดีและศึกษาดูงาน บริษัท โตซิบา คอนซูเมอร โปรดักส
10.3-4.1
โครงการพระดาบสสัญจร
10.3-4.2
โครงการบมเพาะและเตรียมความพรอมบุคลากรเพื่อปอนสูอุตสาหกรรม
10.3-5.1
รายงานผลการดําเนินงานสหกิจศึกษา
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แหลงขอมูลและวิธีการจัดเก็บขอมูล :
แหลงขอมูล
: สํานักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ
ขอบเขตขอมูลที่จัดเก็บ
: ในรอบปการศึกษาที่จัดเก็บขอมูล(1 มิ.ย. – 31 พ.ค. ของปถัดไป)
เครื่องมือการจัดเก็บขอมูล
: เอกสาร โครงการ กิจกรรม
วิธีการจัดเก็บขอมูล
: การติดตามงานและการสรุปผลการทํางาน
ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล
: ปการศึกษาละ 1 ครั้ง
สรุปผลการประเมินตอนเอง: องคประกอบที่ 97 อัตลักษณมหาวิทยาลัย
ตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนงาน
10.1
5 ขอ
5 ขอ
10.2
5 ขอ
5 ขอ
10.3
5 ขอ
5 ขอ
คาเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คะแนนการประเมิน
5
5
5
15 / 3 = 5 คะแนน
ระดับดีมาก
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องคประกอบที่ 98 ตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ตัวบงชี้ที่ 4.1.3 รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดาน
ภาษาตางประเทศ (ตัวชี้วัดที่ 3 กพร.)
เกณฑการประเมิน
จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศที่กําหนด
จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบทั้งหมด

เกณฑการประเมิน
ระดับ 1
ระดับ 2
40
50
หมายเหตุ: น้ําหนักรอยละ 5

ระดับ 3
60

x 100

ระดับ 4
80

ระดับ 5
100

เกณฑมาตรฐาน: เชิงปริมาณ
ขอมูลพื้นฐาน

จํานวน(คน)

จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาจีนกลาง

156

จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาอังกฤษ

11,523

จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาจีนกลางที่
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

137

จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษที่
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

7,707

จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาตางประเทศทั้งหมด

11,679

จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถภาษาตางประเทศ
(ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

7,844

เทากับรอยละ 67.16 เทียบระดับคะแนนเต็ม 5 = 3
ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 70.91
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 67.16
เปาหมายของปนี้ : ระดับ 5
เปาหมายปตอไป : ระดับ 5

เกณฑการประเมิน : ระดับ 4
เกณฑการประเมิน : ระดับ 3
ผลการดําเนินงาน Q ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑการประเมิน : ระดับ 4
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
4.13.-1

รายการเอกสารหลักฐาน
รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดาน
ภาษาตางประเทศ ปการศึกษา 2555 มทร.สุวรรณภูมิ

4.13-2

ขอมูลการสอบภาษาตางประเทศ

สรุปผลการประเมินตอนเอง: องคประกอบที่ 98 ตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนงาน
คะแนนการประเมิน
4.1.3
ระดับ 5
ระดับ 3
3
คาเฉลี่ยจากการประเมิน 1 ตัวบงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
3 / 1 = 3 คะแนน
ระดับดี
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องคประกอบที่ 99 สถานศึกษา 3 D (ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม)
ตัวบงชี้ที่ 12.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3 D)
เกณฑการประเมิน มทรส.
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

ขอ

เกณฑมาตรฐาน

1

วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และสงเสริม

ดําเนินการ

สนับสนุนทั้งทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล
2

จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรมและดาน

P
P

ภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด
3

พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีองคความรูและทักษะการ

P

ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อยางมีคุณภาพ
4

ใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี

P

(3D)
5

กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมสงเสริมใหการดําเนินงาน

P

เปนไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D)
ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 5 ขอ

เกณฑประเมิน : 5 คะแนน

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 5 ขอ

เกณฑประเมิน : 5 คะแนน

เปาหมายของปนี้ : 5 ขอ

ผลการดําเนินงาน R บรรลุเปาหมาย

เปาหมายปตอไป : 5 ขอ

เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิทยาลัยไดมีการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา3 ดี (3D) และ
ส งเสริ มสนั บ สนุ น ทั้ งทรั พยากรสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกและบุคคล และมหาวิท ยาลัย ไดทํ าหนั งสื อแจ งทุ ก
หนวยงานที่เกี่ยวของใหดําเนินการตามนโยบายสถานศึกษา3 ดี (3D)(12.1-1.1 หนังสือแจงทุกหนวยงานที่
เกี่ยวของใหดําเนินการตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) โดยมีรายละเอียดดังนี้
-จัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาสถานศึกษา ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) (12.11.2)
-จัดทําแผนการดําเนินงาน/แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา
3ดี(3D)(12.1-1.3)
2. มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรมและดาน
ภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดตามนโยบาย 3 ดี ดังนี้
2.1 ดานประชาธิปไตย (Democracy) มีความตระหนัก เห็นความสําคัญ ศรัทธา และเชื่อมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้งรังเกียจการทุจริต และ ตอตานการ
ซื้อสิทธิขายเสียง
- มีการจัดทําการเลือกตั้งนายกองคการนักศึกษา(12.1-2.1)
- มีการจัดทําการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา(12.1-2.2)
2.2 ดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด (Drug – Free) รูจักหลีกเลี่ยงหางไกลจากยาเสพติด
-มีการจัดทําโครงการรณรงคตอตานยาเสพติด วันเขาพรรษา (12.1-2.3)
-มีการจัดทําโครงการการแขงขันกีฬาภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ (12.1-2.4)
-มีการจัดทําโครงการศิลปะศาสตรพรอมพรัก รวมรักกีฬาไทย หางไกลยาเสพติด (12.1-2.5)
-มีการจัดทําโครงการกีฬาสุวรรณภูมิเกมส ครั้งที่ 7 (12.1-2.6)
-มีการจัดทําโครงการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกและมหกรรม
(12.1-2.7)
-มีการจัดทําโครงการกีฬาราชมงคลแหงประเทศไทย (12.1-2.8)
2.3 ดานคุณธรรมจริยธรรมและความเปนไทย (Decency) มีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม
รูผิดชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย และยึดถือปฏิบัติอยูในวิถีชีวิต
- มีการจัดทําโครงการ " คุณธรรมนําชีวิตสมาธิ-ภาวนา เจริญพระชนมพรรษามหาราชา มหา
ราชินี" (12.1-2.9)
- มีการจัดทําโครงการศึกษามรดกโลกกรุงศรีอยุธยา (12.1-2.10)
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- มีการจัดทําโครงการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น (12.1-2.11)
- มีการจัดทําโครงการเขาคายคุณธรรมจริยธรรม (12.1-2.12)
- มีการจัดทําโครงการอบรมสอนแทรกคุณธรรมจริยธรรม (12.1-2.13)
3.มหาวิ ทยาลั ย มี ก ารพั ฒ นาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหมีองคความรูและทักษะการ
ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาอยางมีคุณภาพ
-มหาวิทยาลัยไดจัดทําโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานดานกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปการศึกษา 2555 (12.1-3.1)
-มีการจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ(12.13.2)
-มี การจั ดทํ า โครงการเครื อข ายการประกัน คุณภาพการศึก ษาของบุคลากรและนักศึกษา
ระหวางคณะ (12.1-3.3)
-มีการจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรหนวยงานสนับสนุน ป 2555 (12.1-3.4)
4. มหาวิทยาลัยใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี
- มหาวิทยาลัยไดเขารวมสงเสริมเอกลักษณทองถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (12.1-4.1
โครงการสงเสริมเอกลักษณทองถิ่นและรวมสืบสานประเพณีสงกรานต)
5. มหาวิทยาลัยมีการกํากับ ติดตาม ใหสถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมสงเสริมใหการดําเนินงาน
เปนไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D)
- สรุปผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 (12.1-5.1)
- รายงานการประชุมฯ (12.1-5.2)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

12.1.-1.1

หนังสือแจงทุกหนวยงานที่เกี่ยวของใหดําเนินการตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี(3D)

12.1-1.2

แผนยุทธศาสตรตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี

12.1-1.3

แผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาสถานศึกษา ตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)

12.1-2.1

การเลือกตั้งนายกองคการนักศึกษา
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หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

12.1-2.2

การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ

12.1-2.3

โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด (วันเขาพรรษา)

12.1-2.4

โครงการการแขงขันกีฬาภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

12.1-2.5

โครงการศิลปศาสตรพรอมพรัก รวมรักษกีฬาไทย หางไกลยาเสพติด

12.1-2.6

โครงการกีฬาสุวรรณภูมิเกมส ครั้งที่ 7

12.1-2.7

โครงการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือก และมหกรรม

12.1-2.8

โครงการกีฬาราชมงคลแหงประเทศไทย

12.1-2.9

โครงการ "คุณธรรมนําชีวิตสมาธิ-ภาวนา เจริญพระชนมพรรษามหาราชา มหาราชินี"

12.1-2.10

โครงการศึกษามรดโลกกรุงศรีอยุธยา

12.1-2.11

โครงการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น

12.1-2.12

โครงการเขาคายคุณธรรมจริยธรรม

12.1-2.13

โครงการอบรมสอนแทรกคุณธรรมจริยธรรม

12.1-3.1.

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานดานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปการศึกษา 2555

12.1-3.2.

โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ

12.1-3.3

โครงการสรางเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรและนักศึกษาฯ

12.1-4.1

โครงการสงเสริมเอกลักษณทองถิ่น และโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต

12.1-5.1

สรุปผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555

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

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

4 ขอ

ครบ 5 ขอ

จํานวน 3 ดาน

ขอมูลพื้นฐาน

จํานวนกิจกรรม

จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมประชาธิปไตย

4

จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม

19

จริยธรรมและความเปนไทย
จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยา

4

เสพติดทุกชนิด

ขอ
1

เกณฑมาตรฐาน

มีการ
ดําเนินการ

จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 D ดานการสงเสริม
ประชาธิปไตย

2

จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม
จริยธรรมและความเปนไทย

3

จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยา
เสพติดทุกชนิด

4

มีการติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม และรายงานผลตอผูบริหารสถาบัน

5

มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากผูบริหารสถาบัน ไปใชในการ
ปรับปรุงกิจกรรมดาน 3 D
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P
P
P
P
P

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 5 ขอ

เกณฑประเมิน : 5 คะแนน

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 5 ขอ

เกณฑประเมิน : 5 คะแนน

เปาหมายของปนี้ : 5 ขอ

ผลการดําเนินงาน R บรรลุเปาหมาย

เปาหมายปตอไป : 5 ขอ

เกณฑประเมิน : 5 คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 D ดานการสงเสริมประชาธิปไตย
มหาวิทยาลัยมีความตระหนัก เห็นความสําคัญ ศรัทธา และเชื่อมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข รวมทั้งรังเกีย จการทุจริต และตอตานการซื้อสิทธิขายเสีย ง จึงไดจัด
โครงการตางๆ ดังนี้
- มีการจัดทําการเลือกตั้งนายกองคการนักศึกษา (12.2-1.1)
- มีการจัดทําการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา (12.2-1.2)
2. จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความ
เปนไทย มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการตาง ๆ เพื่อสนับสนุน ดังนี้
- มีการจัดทําโครงการ “คุณธรรมนําชีวิตสมาธิ – ภาวนา เจริญพระชนมพรรษามหาราชา
มหาราชินี” (12.2-2.1)
- มีการจัดทําโครงการศึกษามรดกโลกกรุงศรีอยุธยา (12.2-2.2)
- มีการจัดทําโครงการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น (12.2-2.3)
- มีการจัดทําโครงการเขาคายคุณธรรมจริยธรรม (12.2-2.4)
- มีการจัดทําโครงการอบรมสอนแทรกคุณธรรมจริยธรรม (12.2-2.5)
3. จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด
โดยมหาวิทยาลัยไดจัดโครงการตาง ๆ เพื่อสนับสนุน ดังนี้
- มีการจัดทําโครงการรณรงคตอตานยาเสพติด วันเขาพรรษา (12.2-3.1)
- มีการจัดทําโครงการการแขงขันกีฬาภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ (12.2-3.2)
- มีการจัดทําโครงการศิลปะศาสตรพรอมพรัก รวมรักกีฬาไทย หางไกลยาเสพติด(12.2-3.3)
- มีการจัดทําโครงการกีฬาสุวรรณภูมิเกมส ครั้งที่ 7 (12.2-3.4)
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4. มหาวิทยาลัยไดดําเนินติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม และรายงานผลตอผูบริหารทุก
กิจกรรม
- สรุปผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 และการจัดทําบทสรุปการจัด
โครงการ(12.2-4.1)
5. มหาวิทยาลัยไดนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากผูบริหารสถาบัน ไปใชในการปรับปรุง
กิจกรรมดาน 3 D โดยจัดใหมีการประชุมเพื่อประประเมินผลการจัดโครงการและนําไปปรับปรุงในการจัด
โครงการครั้งตอไป
- แผนการดําเนินงานฯ และรายงานการประชุมฯ (12.2-5.1)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

12.2.-1.1

การเลือกตั้งนายกองคการนักศึกษา

12.2-1.2

การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ

12.2-2.1

โครงการ “คุณธรรมนําชีวิตสมาธิ – ภาวนา เจริญพระชนมพรรษามหาราชามหาราชินี”

12.2-2.2

โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษา

12.2-2.3

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต

12.2-2.4

โครงการเขาคายคุณธรรมจริยธรรม

12.2-2.5

โครงการอบรมสอนแทรกคุณธรรมจริยธรรม

12.2-2.6

โครงการหนังสือธรรมะสําหรับเยาวชน

12.2-2.7

โครงการสงเสริมเอกลักษณทองถิ่น

12.2-2.8

โครงการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น

12.2-2.9

โครงการแหลงเรียนรู “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

12.2-2.10

โครงการศึกษามรดกโลกกรุงศรีอยุธยา

12.2-2.11

โครงการเรียนรูพิธีกรรมเกี่ยวกับขาวและการทํานา

12.2-3.1

โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด (วันเขาพรรษา)

12.2-3.2

โครงการการแขงขันกีฬาภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

12.2-3.3

โครงการศิลปศาสตรพรอมพรัก รวมรักษกีฬาไทย หางไกลยาเสพติด

12.2-3.4

โครงการกีฬาสุวรรณภูมิเกมส ครั้ง 7
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หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

12.2-3.5

โครงการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือก และมหกรรม

12.2-3.6

โครงการกีฬาราชมงคลแหงประเทศไทย

12.2-4.1

สรุปผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 และการจัดทําบทสรุปการจัด
โครงการ (12.2-4.1)

12.2-5.1

แผนการดําเนินงานฯ และรายงานการประชุมฯ

สรุปผลการประเมินตอนเอง: สถานศึกษา 3 D (ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม)
ตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนงาน
คะแนนการประเมิน
12.1
5 ขอ
5 ขอ
5
12.2
5 ขอ
5 ขอ
5
คาเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
10 / 2 = 5 คะแนน
ระดับดีมาก
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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 74.12
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : รอยละ 79.35

เกณฑประเมิน : 3.71 คะแนน
เกณฑประเมิน : 3.97 คะแนน

เปาหมายของปนี้ : รอยละ 80

ผลการดําเนินงาน Q ไมบรรลุเปาหมาย

เปาหมายปตอไป : รอยละ 80

เกณฑประเมิน : 4 คะแนน
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ตาราง แสดงขอมูลบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป จําแนกตามคณะ/
สาขาวิชา
สําเร็จ

สําเร็จ

สําเร็จ

การศึกษา

การศึกษา

การศึกษา

ปการศึกษา

ปการศึกษา ปการศึกษา

2552

2553

2554

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด

2,319

2,289

2,397

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา

2,301

2,018

2,284

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา

1,644

1,445

1,515

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ

84

75

64

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขาศึกษา

141

78

191

-

-

64

121

16

5

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท

-

-

2

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร

-

-

32

67.778

74.12

79.35

3.389

3.71

3.97

(ไมรวมผูประกอบอาชีพอิสระ)

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา

รอยละของบัณฑิตที่ไดทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป x 100
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด

แปลงคารอยละเปนคะแนน
รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป x 5
รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิไดมีการสํารวจการมีงานทําของบัณฑิตปการศึกษา 2555
โดยทําการแจกแบบสํารวจในวันซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี โดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปการศึกษา 2554 เขารับพระราชทานปริญญา
บัตรจํานวน 2,284 คน จากบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 2,397 คน คิดเปนรอยละ 95.29 ซึ่งจํานวน
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ=1579/จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบ
สํารวจ =1990) เทากับรอยละ 79.35 เมื่อเทียบรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน ดังนั้น คะแนนจึงเทากับ
3.967
ที่มาการคํานวณ: ระบบ CHE QA ONLINE ปการศึกษา 2555 (Server สกอ.)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

สมศ.1-1.1 รายงานผลการวิเคราะหขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ปการศึกษา 2554
สมศ.1-1.2 สรุปผลการวิเคราะหตัวบงชี้ สมศ. 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป ปการศึกษา 2554
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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 ตองครอบคลุมอยางนอย 5 ดาน
คือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช

ผลการประเมินตนเองปที่แลว: คาเฉลี่ย 3.96

เกณฑประเมิน : 3.96 คะแนน

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้: คาเฉลี่ย 3.96

เกณฑประเมิน : 3.96 คะแนน

เปาหมายของปนี้ : คาเฉลี่ย 4.00

ผลการดําเนินงาน Q ไมบรรลุเปาหมาย

เปาหมายปตอไป : คาเฉลี่ย 4.00

เกณฑประเมิน : 4 คะแนน
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จํานวนยืนยันของ

ขอมูลพื้นฐาน

สถาบัน

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2)

2,397

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2)

4.00

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2)

0.00

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท
เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)

500
3.96
2.00
4.39
0.00
0.00
3.96

ที่มาการคํานวณ: ระบบ CHE QA ONLINE ปการศึกษา 2555 (Server สกอ.)

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
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ตารางที่ 1 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ปการศึกษา 2554
ขอมูล

คอ.

ทอ.

บท.

วท.

วส.

ศศ.

ปริญญา
ตรี

1. จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา
2. จํานวนผูใช
บัณฑิตทีไ่ ดรบั การ
ประเมิน (จํานวน
ผูตอบ
แบบสอบถาม)

166

152

1448

159

317

155

2,397

38

36

293

34

66

33

500

3. รอยละ

22.89

23.68

20.23

21.38

20.82

21.29

4. คะแนนคุณภาพ
3.92 4.26
3.97 3.90
เฉลี่ย
5. คะแนนคุณภาพ 148.78 153.50 1161.81 132.48
รวม

3.88

3.82

ปริญญา ปริญญา ปริญญา
วจ.
โท
เอก
ตรี โท
และเอก
4
4
2,401
2

2

-

502

20.86 50.00

50.00

-

20.91
3.96

3.96

4.39

4.39

-

255.76 126.08 1,978.41

8.79

8.79

- 1,987.20

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
ในปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดสํารวจคุณภาพของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี และปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF: HEd) คือ 1) ดาน
คุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และเปน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดเพิ่มเติม คือ 6) คุณลักษณะบัณฑิตตาม อัตลักษณ
มหาวิทยาลัย โดยทําการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง / ผูใชบัณฑิต เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2554
ในหนวยงาน / สถานประกอบการ และเพื่อเปนการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหสอดคลอง
กั บ ความต อ งการของตลาดแรงงานและสั ง คม ซึ่ ง เป น ส ว นสํ า คั ญ ในการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศโดยรวมตอไป

รายการเอกสารหลักฐาน:
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หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

สมศ.2-01 หนังสือสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่ ศธ 0585.17/ว1261 ลงวันที่ 22
พฤษภาคม 2556 เรื่อง ขอสงผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ สมศ. ที่ 2 และ 16.2
สมศ.2-01 แบบสอบถามความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ รุนปการศึกษา 2554
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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
2. แปลงคารอยละของคาถวงน้ําหนัก ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได
=รอยละของคาถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท x 5
รอยละของคาถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 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 37.50

เกณฑประเมิน : 5 คะแนน

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้: รอยละ 50

เกณฑประเมิน : 5 คะแนน

เปาหมายของปนี้ : รอยละ 25

ผลการดําเนินงาน R บรรลุเปาหมาย

เปาหมายปตอไป : รอยละ 25

เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
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จํานวนและรายชื่อวิทยานิพนธระดับปริญญาโท ตามปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษา 2555
ป
ลําดับ
ชื่อเจาของ
ชื่อบทความ
การศึกษา ที่
บทความ
2555
1
ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอ
ตรง ปนอําคา
กระบวนการเปลี่ยนแปลงใน
องคกร กรณีศึกษา: บจก. โอกิ
ดาตา แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศ
ไทย)
2555
2
อิทธิพลของกลยุทธพาณิชย
กานนิศา เจียมเจิด
อิเล็กทรอนิกส ที่มีตอผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสรานคาออนไลน
ในประเทศไทย
2555
3
การสื่อสารการตลาดกับการรับรู จันทรธร จันทรใหญ
ในตราสินคาของผูบริโภค
กรณีศึกษา กาแฟสําเร็จรูป มอค
โคนา นิคมอุตสาหกรรม
นวนคร จ.ปทุมธานี
2555
4
ประสิทธิผลของการสื่อสาร
นารีรัตน แกว
การตลาดเชิงบูรณาการของ
ประเพณี
สถาบันการเงิน กรณีศึกษา:
สินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนตรใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2555
5
การประยุกตใชระบบการผลิต
ยุทธนา บุญวัง
แบบลีนและซิกซ ซิกมา เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตในวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม : กรณีศึกษา
บจก.เพิ่มพูนพัฒนาอุตสาหกรรม
2555
6
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
วรศักดิ์ เงินงาม
จัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม
2555

7

2555

8

การมุงเนนการทํางานเปนทีม
สงผลตอประสิทธิภาพการทํางาน
เปนทีมของพนักงานในธุรกิจ
ขนาดยอมประเภทผลิตภัณฑ
โลหะประดิษฐในภาคกลาง
การศึกษาความเปนไปไดของการ
ประยุกตใชระบบตนทุนฐาน

ปที่ตีพิมพ

ชื่อวารสาร

คาน้ําหนัก

2553

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1
วิทยาลัยการจัดการ มทร.
สุวรรณภูมิ

0.5

คาถวง
น้ําหนัก
0.5

2555

การประชุมสัมมนาทาง
วิชาการระดับชาติ ของ มทร.
ราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 5
วันที่ 14-16 พ.ค.2555

0.5

0.5

2555

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ดานการบริหารจัดการ ครั้งที่
4 วันที่ 25-26 พ.ค. 55 ณ ม.
สงขลานครินทร อ.หาดใหญ
จ.สงขลา
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ดานการบริหารจัดการ ครั้งที่
4 วันที่ 25-26 พ.ค. 55 ณ ม.
สงขลานครินทร อ.หาดใหญ
จ.สงขลา
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ดานการบริหารจัดการ ครั้งที่
4 วันที่ 25-26 พ.ค.55 ณ ม.
สงขลานครินทร อ.หาดใหญ
จ.สงขลา
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ดานการบริหารจัดการ ครั้งที่
4 วันที่ 25-26 พ.ค.55 ณ ม.
สงขลานครินทร อ.หาดใหญ
จ.สงขลา
การประชุมวิชาการ
“วิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2”
ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

การประชุมวิชาการ
“วิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2”

0.5

0.5

2555

2555

2555

วารีรัตน กิจเจริญ
วงศ

2555

สุกัญญา กระแส
รญาณ

2555
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ป
ลําดับ
การศึกษา ที่

ชื่อบทความ
กิจกรรมในการคํานวณตนทุน
การผลิตแมพิมพที่ใชในการผลิต
ชิ้นสวนยานยนตร กรณีศึกษา
บจก.ไทยมารูจูน
ความผูกพันตอองคการของ
บุคลากร หนวยงานศูนยพัฒนา
สังคมในเขตภาคเหนือ

2555

9

2555

10

2555

11

2555

12

คุณภาพการใหบริการที่สงผลตอ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มา
ใชบริการในเทศบาลตําบลสาม
กอ อําเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การเพิ่มศักยภาพการแขงขันทาง
การตลาดใหกับรานคาวัสดุ
กอสราง กรณีศึกษา
อําเภอพระนครศรีอยุธยา
ปจจัยที่สงผลตอการมีภาวะ
หนี้สินของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ชื่อเจาของ
บทความ

คาน้ําหนัก

คาถวง
น้ําหนัก

การประชุมสัมมนาทาง
วิชาการระดับชาติ ของ มท
ร.ตะวันออก ครั้งที่ 5 วันที่
14-16 พ.ค. 2555
การประชุมสัมมนาทาง
วิชาการระดับชาติ ของ มท
ร.ตะวันออก ครั้งที่ 5 วันที่
14-16 พ.ค. 2555

0.5

0.5

0.5

0.5

ปที่ตีพิมพ

ชื่อวารสาร
ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

ธวัช มโนนุเมธากุล

2555

นุชจรินทร ทรงขจร

2555

กัลยฐิตา มาทวม

2555

การประชุมเสนอผลงานวิจยั
ระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ
ครั้งที่ 24 ม.กรุงเทพ

0.5

0.5

อัจฉรา ลักษณ
สมบูรณ

2555

การประชุมสัมมนาทาง
วิชาการระดับชาติ ของ มท
ร.ตะวันออก ครั้งที่ 5 วันที่
14-16 พ.ค.2555

0.5

0.5

รวม

6.00

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเทากับ
6.00/จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดเทากับ 12) = รอยละ 50 เมื่อเทียบคารอยละ 25
เทากับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนนเทากับ 5.000
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

สมศ.3-1.1

รายชื่อนักศึกษาที่ไดรับการอนุมัติการศึกษา ปการศึกษา 2555 จํานวน 12 คน

สมศ.3-1.2

ผลงานที่ไดรับการตีพิมพและใบรับรองการเผยแพรผลงาน ป 2555

ตัวบงชี้ที่ สมศ.ที่ 4 ผลงานของผลสําเร็จการศึกษาระดับปริญยาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
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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
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(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลที่ 1 หรือ 2
(Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล ISI หรือ Scopus
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

เกณฑประเมิน : 0.54 คะแนน

รอยละ 0.39

เกณฑประเมิน : 0.20 คะแนน

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 7.49

เกณฑประเมิน : 1.87 คะแนน

กลุมสาขาวิชามนุษศาสตรและสังคมศาสตร รอยละ 3.17

เกณฑประเมิน : 1.59 คะแนน

เปาหมายของปนี้ : รอยละ 5

ผลการดําเนินงาน R บรรลุเปาหมาย
¨ ไมบรรลุเปาหมาย

เปาหมายปตอไป : รอยละ 5

เกณฑประเมิน : 1.25 คะแนน
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ตารางที่ 5.1 แสดงขอมูลจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด (ตามปปฏิทิน ยอนหลัง
3 ป จนถึงปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน)
ป 2553

ป 2554

ป2555

อาจารยประจํา

573

562.5

566.5

นักวิจัยประจํา

2

2

2

รวมอาจารยและนักวิจัย

575

564.5

568.5

รวม

ประจํา
ตารางที่ 5.2 จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติ (ตามปปฏิทิน ยอนหลัง 3 ป
จนถึงปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน)
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ป

ลําดับที่

ชื่อบทความ

ชื่อเจาของ

ปที่

บทความ

ตีพิมพ

ชื่อวารสาร

คาน้ําหนัก

น้ําหนัก

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1

Inkjet printing of
chemiresistive

ดร.พนิดา หลอ
วงษตระกูล

2555

NIP28 – 28th

0.25

Internationa

sensors for the

l

detection of volatile

Conference

organic compounds

on Digital
Printing
Technologie
s ก.ย.2555

2

A Point-of-Care and
Routine Clinical

ดร.พนิดา หลอ
วงษตระกูล

2555

คาถวง

The 2012

0.25

Biomedical

Instrument based on

Engineering

Artificial Nose: Study

Internationa

of Volatile Emission

l
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ป

ลําดับที่

ชื่อบทความ

ชื่อเจาของ

ปที่

บทความ

ตีพิมพ

from Axillary Skin

ชื่อวารสาร

คาน้ําหนัก

น้ําหนัก

Conference
(BMEiCON2012) 5-7 ธ.ค.
2555

3

Health Status
Monitoring by

ดร.พนิดา หลอ
วงษตระกูล

2555

The 2012

0.25

Biomedical

Discrimination of

Engineering

Exhaled Breath with

Internationa

an Electronic Nose

l
Conference
(BMEiCON2012) 5-7 ธ.ค.
2555

4

The Applied
Geographic

ผศ.ดวงฤดี ศุภ

2555

ติมัสโร

10th Eco-

0.25

Energy and

Information System

Materails

and The Relation of

Science and

Mollusk with Water

Engineering

Quality in Ayutthaya

Symposiam,

Province,Thailand

Ubon
ratchathani,
5-8 ธ.ค.2555

5

The Global Stability

ดร.รุจิรา คงนุย

2555

คาถวง

World

Using Lyapunov

Academy of

Function

Science,

0.25

Engineering
and
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ป

ลําดับที่

ชื่อบทความ

ชื่อเจาของ

ปที่

บทความ

ตีพิมพ

ชื่อวารสาร

คาน้ําหนัก

น้ําหนัก

Technology
72 2012, 6-7 ธ.ค.
2555

6

7

The Integrated

ดร.รุจิรา คงนุย

2555

World

Studies of Infectious

Academy of

Disease Using

Science,

Mathematical

Engineering

Modeling and

and

Computer

Technology

Simulation"

72 2012, 6-7 ธ.ค.

Local Stability of

0.25

2555
ดร.รุจิรา คงนุย

2555

World

Equilibria:

Academy of

Leptospirosis

Science,

0.25

Engineering
and
Technology
66 2012 ,11-12
มิ.ย.2555

8

2555

The Comparison of

Pimpan

Outlier Detection in

Amphanth

of the

Multiple linear

ong

World

Regression

Proceedings

0.25

Congress on
Engineering
2012 Vol I ,4-6
ก.ค.2555

9

Knowledge

Suwut

Management System Tumthong

2555

คาถวง

ACTIS 2012,

0.25

Sep'2012
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ป

ลําดับที่

10
11

ชื่อบทความ

ชื่อเจาของ

ปที่

บทความ

ตีพิมพ

Usisng Cop Web

and Pradit

Technique in

Songsangy

RMUTSB.

os

การศึกษาการกําจัดฟนอลในน้าํ

ชื่นสุมณ ยิ้มถิน

2555

ชื่อวารสาร

วารสารสิ่งแวดลอม
ศึกษา-สสศท ปที่

มะเดื่อ และกะลามะพราว

4, ก.ค.-ธ.ค.2556

Jeerasak

Technology Project

Phumchar

Evaluation Systems

oen,

2555

คาถวง
น้ําหนัก

โดยนถานกัมมันตที่เตรียมจากไม

Information

คาน้ําหนัก

ACTIS 2013,

0.25

0.25

เม.ย.2556

Luxsanun
Ploywattha
nawong
12

ระบบตรวจจับผูบ ุกรุกและสง

ตะวัน ขุนอาสา

สัญญาณแจงเตือนดวยเทคนิค
การประมวลผลภาพ

และ อภิชาติ โชค
เหรียญสุขชัย

2555

รายงานสืบ

0.25

เนื่องจากการ
ประชุมพะเยาวิจยั ,
17-18 มกราคม
2556

ป

ลําดับที่

ชื่อบทความ

ชื่อเจาของ
บทความ

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร

คาน้ําหนัก

The 1st

0.25

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

13

Improving the
Pasteurized Goat

ผศ.ทศพร นาม
โฮง

2555

Internationa

Milk Plant in Pra

l

Nakorn Sri

Symposium

Ayutthaya District ,

on Local

Ayutthaya Province

Wisdom
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คาถวง
น้ําหนัก

ป

ลําดับที่

ชื่อบทความ

ชื่อเจาของ

ปที่

บทความ

ตีพิมพ

ชื่อวารสาร

คาน้ําหนัก

น้ําหนัก

to meet the Ministy

and

of Public Health

Improving

Regulation

Quality of
Life, Chiang
mai,
Thailand ,811 ส.ค.55

14

Farmer Field School
of Wacy Corn

รศ.ระวีวรรณ
สุวรรณศร

2555

The 1st

0.25

International

Symposium

Production

on Local
Wisdom
and
Improving
Quality of
Life, Chiang
mai,
Thailand ,811 ส.ค.55

15

การลดตนทุนการผลิตขาวโดยใช ผศ.ฉวีวรรณ บุญ
เทคโนโลยีปุยสั่งตัด

เรือง

2555

คาถวง

The 1st

0.25

Internationa
l
Symposium
on Local
Wisdom
and
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ป

ลําดับที่

ชื่อบทความ

ชื่อเจาของ

ปที่

บทความ

ตีพิมพ

ชื่อวารสาร

คาน้ําหนัก

น้ําหนัก

Improving
Quality of
Life, Chiang
mai,
Thailand ,811 ส.ค.55
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

16

การประเมินคุณภาพหลักสูตร
รายวิชา “126-42-17” การฝก

ผศ.ดร.เทพนาริ
นทร ประพันธ

ประสบการณงานอุตสาหกรรม

พัฒน

2555

ประชุมวิชาการ
ระดับชาติพะเยา

0.25

วิจัย ครั้งที่ 2

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

“นักวิจยั กับการ
พัฒนาประเทศ”,
17-18 ม.ค.56

17

NGV. Using to by
Alternative Energy in

รศ.สมศักดิ์
ประเสริฐสุข

2555

2nd

0.25

Internationa

Metal Malting

l
Conference
On Machine
Design and
Manufacturi
ng
Engineering,
30 เม.ย.-2 พ.ค.
56

18

The Effects of
Models and Factors
on the Needs of

ผศ.ดร.เทพนาริ
นทร ประพันธ
พัฒน

Personnel in the

2555

คาถวง

Vanice

0.25

November
2012 Poser
Presentatio
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ป

ลําดับที่

ชื่อบทความ

ชื่อเจาของ

ปที่

บทความ

ตีพิมพ

ชื่อวารสาร

คาน้ําหนัก

น้ําหนัก

Autonomous of

n ICSM 2012

Rajamangala

:

University of

Internationa

Technology

l

Suvarnabhumi

Conference

Nonthaburi Centre

on Strategic
Mangement,
14-16 พ.ย.55

19

The PTS Method
with Iterated Local

นายกรุง ลือ
วัฒนา

2555

ICEAST 2012

0.25

วาที่รอยตรีชยั ยง
ศิริพรมงคลชัย

2555

The 1st

0.25

Search for PAPR
Reduction in OFDM
– WLAN Sysyems

20

การใชกาซแอลพีจีทดแทนน้ํามัน
ดีเซลในเครื่องยนตเล็กเพื่อ
การเกษตร

คาถวง

Internationa
l
Symposium
on Local
Wisdom
and
Improving
Quality of
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ป

ลําดับที่

ชื่อบทความ

ชื่อเจาของ

ปที่

บทความ

ตีพิมพ

ชื่อวารสาร

คาน้ําหนัก

คาถวง
น้ําหนัก

Life, Chiang
mai,
Thailand ,811 ส.ค.55
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ถดถอยรวมกับตรรกศาสตร

นายสัตถาภูมิ
ไทยพานิช
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การประชุมวิชาการ
ระดับประเทศดาน

คลุมเครือเพื่อพยากรณ การพน

เทคโนโลยี
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สารสนเทศ
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(National
Conference
on
Information
Technology
: NCIT) ครั้งที่
5, 26 – 27 ก.พ.
2556
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การวิเคราะหและออกแบบระบบ
แจงซอมวัสดุ ครุภัณฑออนไลน

นางสาววรนุช
จันทรโอ
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การประชุมวิชาการ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ศูนย

วิชาการ ราชมงคล

และสัมมนา
สุรินทรวิชาการ

สุพรรณบุรี)

ครั้งที่ 5 “วิจยั และ
พัฒนา เทคโนโลยี
เกษตรอินทรียสู
อาเซียน”, 21-22
มี.ค. 2556
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นายสิทธิวรรต
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รอบรู

คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่
2
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รวงษ
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นายสิทธิวรรต
รอบรู

ทางคอมพิวเตอรกราฟก

นายวุฒิพงษ
เขื่อนดิน
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มี.ค. 2556

26

การวิเคราะหและออกแบบระบบ

นายวุฒิพงษ

สารสนเทศเพื่อการจัดการหอพัก

เขื่อนดิน
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

นายบารมี โอ

การวิเคราะหความเสี่ยงการเกิด
โรคของกลุมผูสูงอายุ

สธีรกุล
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นายบารมี โอ
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สารสนเทศสําหรับธุรกิจอาหาร
พานิช
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และเครื่องดื่ม

ชื่อวารสาร

คาน้ําหนัก

น้ําหนัก
การประชุมวิชาการ
และนําเสนอ
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ผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 1
และสัมมนา
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สุรินทรวิชาการ
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การพัฒนาระบบสารสนเทศงาน

นายสัตถาภูมิ

บัญชีสําหรับวัด

ไทยพานิช
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การประชุมวิชาการ
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การพัฒนาระบบติดตามการ

อ.วรนุช จันทร

นิเทศสหกิจศึกษาผานเครือขาย

โอ

อินเทอรเน็ต
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คาถวง

การประชุมวิชาการ
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คุณภาพการใหบริการหลักและ

อ.จันทรเพ็ญ

คุณภาพการใหบริการเชิงสัมพันธ
ที่มีผลตอคุณคาของลูกคาที่เขา

วรรณารักษ

2555

การประชุมวิชาการ

0.25

และนําเสนอ
ผลงานวิจัย

มาใชบริการรานเสริมสวยอุยซา

ระดับชาติ ครั้งที่ 1

ลอน จังหวัด สุพรรณบุรี

และสัมมนา
วิชาการ ราชมงคล
สุรินทรวิชาการ
ครั้งที่ 5 “วิจยั และ
พัฒนา เทคโนโลยี
เกษตรอินทรียสู
อาเซียน”, 21-22
มี.ค. 2556

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

33

ระบบแจงเตือนเหตุขัดของแบบ

รศ.นภัทร วัจน

อัตโนมัติสําหรับระบบผลิตไฟฟา
ดวยเซลลแสงอาทิตย

เทพินทร

2555

วิชาการและวิจัย

0.25

มทร.พระนคร ปที่
6 ฉบับที่ 2 เดือน
กันยายน 2555
หนา 50

34

Application of
PSCAD/EMTDC

ผศ.ดร.ปรีชา สา
คะรังค

2555

Burapha

0.25

University

Program in High

Internationa

Voltage Engineering

l

Education

Confenrenc
e 2012,9-11
ก.ค.55

35

A Phase-shifted
Carrier-Based PWM

นายไชยยันต
บุญมี

Technique for

2555

คาถวง

EPE-PEMC
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2012 ECCE
Europe ,2-8

หนา | 241
รายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ปการศึกษา 2555

ป

ลําดับที่

ชื่อบทความ

ชื่อเจาของ

ปที่

บทความ

ตีพิมพ

ชื่อวารสาร

คาน้ําหนัก

น้ําหนัก
ก.ย.55

Cascaded H-bridge
Inveters Application
in Standalone PV
System
36

การวิเคราะหและการออกแบบ

นายยุทธนา

ตัวควบคุมพีไอแบบกําหนดเกน

กันทะพะเยา

2555

EECON35, 12-

0.25

14 ธ.ค.55

ดวยฟซซีสําหรับควบคุมวงจร
แปลงผันไฟฟากระแสสลับเปน
กระแสตรง

37

การออกแบบตัวควบคุมดวยวิธี
รูทโลคัสสําหรับชุดทดลองระบบ

ผศ.ดร.ปรีชา สา
คะรังค

2555

38

นายเฉลียว เกตุ
แกว

2555

การออกแบบเครื่องตรวจสอบ

นายปฏิวัติ บุญ

2555

แรงดันไฟฟาเหนี่ยวนําจากระบบ

มา

การวางแผนบํารุงรักษาระบบ
ไฟฟาสําหรับอุตสาหกรรมโรงสี

0.25

EENET2013,2

0.25

7-29 มี.ค.56

ขาว

39

EENET2013,2
7-29 มี.ค.56

ยกตัวดวยสนามแมเหล็ก

EENET2013,2

0.25

7-29 มี.ค.56

จําหนายไฟฟาขนาด 115kV ที่มี
ผลกระทบตอระบบจํานายไฟฟา
ขนาด 22kV

40

การเปรียบเทียบอุปกรณปองกัน
เสิรจสําหรับโทรศัพทของผูใช

ผศ.ดร.ประมุข
อุณหเลขกะ

2555

การศึกษาแบบจําลองกับดัก

ผศ.ดร.ประมุข

2555

ฟาผาในระบบจําหนาย 22 kV

อุณหเลขกะ

การปรับแสงสวางของโคมหลอด

ผศ.เฉลิมพล

แอลอีดีโดยควบคุมอัตโนมัติ

เรืองพัฒนาวิวัฒน

พัฒนาระบบเฝามองพฤติกรรม
และการสั่งการทํางานดวยระบบ

ผศ.วารุณี ศรี
สงคราม

EENET2013,2

0.25

7-29 มี.ค.56

บริหารเนื่องจากการเกิดฟอลต
และแรงดันเสิรจฟาผาในระบบ
22 กิโลโวลต

41
42
43

ออนไลนของชุดผลิตไบโอดีเซล

EENET2013,2

0.25

7-29 มี.ค.56
2555

EENET2013,2

0.25

7-29 มี.ค.56
2555

คาถวง

EENET2013,2
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Pulse Width
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ขนาดเล็ก
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EENET2013,2
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Modulation สําหรับ
มอเตอรชนิด Flux

Concentration
Interior PM
45
46

แนวทางการปองกันการทุจริต
เพื่อสงเสริมการเรียนการสอน

ผศ.เตือนใจ
อาชีวะพนิช

2555

การใชอุปกรณความปลอดภัย
สวนบุคคลสําหรับคนงาน

น.ส.อรวรรณ
จันทสุทโธ

2555

INCEE 11,9-
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กอสรางอาคารขนาดใหญในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล

ประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ
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มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก
ครั้งที่ 6 ,15-17
พ.ค.56
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การพัฒนาโปรแกรมเฝาสังเกต

นายปกรณ

สําหรับสถานีวัดสภาวะอากาศ

สมบูรณกิจ
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ประชุมสัมมนาทาง

0.25

วิชาการ

อัตโนมัติแบบเคลื่อนที่

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
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Comparison Study of
Solar PV Cell

ดร.ปรีชา สาคะ
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ISEEC 2012
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IEECON

0.25

รังค

Modeling with
Applications
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Centralized Control
System for Parallel-
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กันทะยะเยา
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Connected AC/DC
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Experiential Elearning for ESL

8

9

ผศ.แจมจันทร
บุญโญปกรณ

Internationa
l Journal of

Learners ‘English

Art &

Speaking

Sciences

Improvement in

(IJAS), USA ,

Thailand

30 พ.ย.-10 ธ.ค.
55

การศึกษาสมรรถนะหลักของ

ผศ.ธิดา ฤทธา

การประชุมสัมมนา

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ภัย

ทางวิชาการ

เพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลป
ศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลย

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประเทศ

มงคลตะวันออก

ไทย

ครั้งที่ 6, 15-17
พ.ค.56

การศึกษาการปรากฏของคํา

0.25

เนาวรัตน อิททร

การประชุมสัมมนา

0.25

0.25
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ป

ลําดับ

ชื่อบทความ

ที่
ปรากฏรวมในหนังสือนวนิยาย

ชื่อเจาของ

ปที่

บทความ

ตีพิมพ

ประสิทธิ

ภาษาอังกฤษ

ชื่อวารสาร

คา

คาถวง

น้ําหนัก

น้ําหนัก

ทางวิชาการ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก
ครั้งที่ 6, 15-17
พ.ค.56

10

ปจจัยที่มีผลตอการเรียนการสอน สุภาวดี เผือกฝก

การประชุมสัมมนา

0.25

ทางวิชาการ
มหาวิทยาลัย

วิชา Information for

Education ของนักศึกษา

เทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก
ครั้งที่ 6, 15-17
พ.ค.56

11

ปจจัยที่มีผลตอการเรียนการสอน

ชัยรัตน เมฆโต

วิชา Business Law ของ

การประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ

0.25

มหาวิทยาลัย

นักศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยสุพรรณบุรี

ครั้งที่ 6, 15-17
พ.ค.56

12

ศึกษาการเขียนคําขวัญตําบล
บานเกาะ อําเภอ

บุญสมหญิง
พลเมืองดี

พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

การประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ

0.25

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก
ครั้งที่ 6, 15-17
พ.ค.56

13

การพัฒนาศักยภาพทางการ

ธารนี นวัสนธี

การประชุมสัมมนา

ทองเที่ยวโดยชุมชน แบบภูมิ

ทางวิชาการ

ปญญาทองถิ่น กรณีศึกษา โฮมส
เตยไทรนอย อําเภอบางบาล

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มงคลตะวันออก

0.25

ครั้งที่ 6, 15-17
พ.ค.56
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ป

ลําดับ

ชื่อบทความ

ที่
14

ชื่อเจาของ

ปที่

บทความ

ตีพิมพ

ชื่อวารสาร

แนวทางการจัดการ

ฐาปกรณ

การประชุมสัมมนา

สภาพแวดลอมของแหลง
ทองเที่ยว กรณีศึกษา ตลาดรอย

ทองคํานุช

ทางวิชาการ
มหาวิทยาลัย

ป อําเภอสามชุก จังหวัด

เทคโนโลยีราช

สุพรรณบุรี

มงคลตะวันออก
ครั้งที่ 6, 15-17

คา

คาถวง

น้ําหนัก

น้ําหนัก

0.25

พ.ค.56

15

การใชกิจรรมการเรียนรูแบบ 4

MAT เพื่อพัฒนาการคิดเชิง

สายหยุด อุไร
สกุล

การประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ

0.25

มหาวิทยาลัย

ระบบ

เทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก
ครั้งที่ 6, 15-17
พ.ค.56

16

การศึกษาปจจัยที่สงผลตอ

อําไพวรรณ ทัพ

การประชุมสัมมนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

เปนไทย

ทางวิชาการ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี

มงคลตะวันออก

0.25

ครั้งที่ 6, 15-17
พ.ค.56

17

เปรียบเทียบรูปแบบการเขียนบท

นันทวดี วงษ

การประชุมสัมมนา

นําบทความวิจัยของนักวิจัยชาว
ไทยที่ตีพิมพในวารสารระดับ

เสถียร

ทางวิชาการ
มหาวิทยาลัย

นานาชาติในประเทศและ

เทคโนโลยีราช

ตางประเทศ

มงคลตะวันออก
ครั้งที่ 6, 15-17

0.25

พ.ค.56

18

การศึกษาสภาพปญหาการ

ขวัญชนก นัยจ

การประชุมวิชาการ

จัดการเรียนการสอนอานอยางมี
วิจารณญาณของครูภาษาไทยใน

รัญ

ระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราช

ระดับมัธยมศึกษา สังกัด

ภัฎกลุมศรีอยุธยา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัด

ครังที่ 3, 14-15
ก.พ.56

0.25
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ป

ลําดับ

ชื่อบทความ

ที่

ชื่อเจาของ

ปที่

บทความ

ตีพิมพ

ชื่อวารสาร

คา

คาถวง

น้ําหนัก

น้ําหนัก

พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยการจัดการ

19

ผศ.ดร.วสุธิดา
นุริตมนต

The relationship
among

Internationa

0.25

l Academy

organizational

of Business

Commitment Self-

and

Efficacy and Business

Economics,8

Performance

-10 มิ.ย.55
วิทยาลัยการจัดการ

1

ทัศนคติของผูใชโทรศัพทมือถือที่

ผศ.ดร.กิตติพงษ

วารสารวิชาการ

มีตอขอความสั้น(SMS)เชิง

โสภณธรรมภาณ

มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย ปที่

พาณิชย

0.5

32 ฉบับที่ 4 ต.ค.ธ.ค.55 หนา 1-14

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2

การพัฒนาดัชนีบงชี้ในการ
เสริมสรางศักยภาพทางการ

นางสาวโกศล
จิตวิรัตน

วารสารสมาคม
นักวิจยั ปที่ 18

แขงขันของผูประกอบการ

ฉบับที่ 1 ม.ค.-

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมภายใตการเปลี่ยนแปลง

เม.ย.56

0.5

พลวัต
รวม

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

29
5.75

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รอยละของคาถวงน้ําหนักของงานวิจยั หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร

=

ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยั ประจําทั้งหมด

x 100

29 x 100
387
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7.49

ป

ลําดับ

ชื่อบทความ

ที่

ชื่อเจาของ

ปที่

บทความ

ตีพิมพ

ชื่อวารสาร

คา

คาถวง

น้ําหนัก

น้ําหนัก

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รอยละของคาถวงน้ําหนักของงานวิจยั หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร

=

ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร

x 100

5.75 x 100

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยั ประจําทั้งหมด

181.5

3.17

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แปลงคารอยละของคาถวงน้ําหนัก ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได

= รอยละของคาถวงน้ําหนักของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร

x5

รอยละของคาถวงน้ําหนักของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

7.49 x 5
20

1.87

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
แปลงคารอยละของคาถวงน้ําหนัก ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได

= รอยละของคาถวงน้ําหนักของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร
รอยละของคาถวงน้ําหนักของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

x5

3.17 x 5
10

1.59

รวม 2 กลุม

6.11

คะแนนเฉลี่ย

1.73

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
มหาวิทยาลัยมีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการและวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวนทั้งสิ้น
98 เรื่อง โดยจําแนกเปน การเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ จํานวน 79 เรื่อง ตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล ISI หรือ Scopus หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานขอมูล การจัดอันดับวารสาร SJR จํานวน 11 เรื่อง และตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI
จํานวน 8 เรื่อง
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

5-01

รายงานผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ
หนา | 258

รายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ปการศึกษา 2555

ตัวบงชี้ที่ สมศ.ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
เกณฑการประเมิน สมศ.
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณรอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
= ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน x 100
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
2. แปลงคารอยละ ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได
= รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

x5

รอยละของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
ผลการประเมินตนเองปที่แลว: รอยละ 0.696

เกณฑประเมิน : 0.174 คะแนน

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้: รอยละ 8.97

เกณฑประเมิน : 2.24 คะแนน

เปาหมายของปนี้ : รอยละ 5

ผลการดําเนินงาน þ บรรลุเปาหมาย
¨ ไมบรรลุเปาหมาย

เปาหมายปตอไป : รอยละ 5

เกณฑประเมิน : 1.25 คะแนน

ตารางที่ 6.1 แสดงขอมูลจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด (ตามปปฏิทิน ยอนหลัง
3 ป จนถึงปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน)
ป2553

ป 2554

ป 2555

อาจารยประจํา

573

562.5

568.5

นักวิจัยประจํา

2

2

2

รวมอาจารยและนักวิจัย

575

564.5

570.5

รวม

ประจํา
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ตารางที่ 6.2 จํานวนและรายชื่อผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน (ตามปปฏิทิน
ยอนหลัง 3 ป จนถึงปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน)
ป

ลําดับ
ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจาของผลงาน

ปที่

หนวยงานที่

นําไปใช

นําไปใช

ประโยชน

ประโยชน

15 มี.ค.55

หางหุนสวนจํากัด

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

255

1

นางสาววราภรณ นาคใหม

ดําเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ในจังหวัดสุพรรณบุรี

5
2555

อิทธิพลการเรียนรูของผูประกอบการตอผลการ

2

เอ็น เอส ดีไวซ
เทคโนโลยี
ผศ.รวงทอง ประเสริฐ

คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัทใน

2 พ.ย. 55

บริษัท พีเอสเค
จํากัด

สวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

255

3

4

หางหุนสวนจํากัด
หวังกู แอนดปา
ทราเวล

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกสถานที่

อ.กิตติยา ปญญาเยาว

11 ส.ค. 55

บริษัท อยุธยา
อินเตอรเซอรวิส
จํากัด

5

5
255

29 ต.ค. 55

ทองเที่ยวจากเว็บไซด

5
255

ผศ.วิทยา ประพิณ

นักทองเที่ยว ที่มาทองเที่ยว จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

5
255

การรับรูสารสนเทศเกี่ยวกับอยุธยาของของ

สวนประสมทางการตลาดที่มอี ิทธิพลตอ

อ.นันทพร หวยแกว

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเชาหอพักอาศัยราย

และคณะ

24 เม.ย. 56

หอพักอภิชญาญ
พัส

เดือนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี
6

5

ปจจัยที่มอี ิทธิพลตอการใชสมุนไพรแทนการใช

อ.นันทพร หวยแกว

สารเคมีในการปลูกขาวของชาวนาในเขต อําเภอ
คายบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี และอําเภอไทรนอย

และคณะ

11 มี.ค. 56

สํานักงานเกษตร
อําเภอคาย
บางระจัน

จังหวัดนนทบุรี

255

7

สํานักงานบัญชี
เฟองทอง

การวิเคราะหอุปสงคของปจจัยการผลิตออย
โรงงานในจังหวัดสุพรรณบุรี

อ.เพียงทิพย ศรีบุญเรือง

15 มี.ค. 56

โรงงานน้ําตาล
สุพรรณบุรี

9

ความเขาใจและความคิดเห็นในการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานสําหรับกิจการที่ไมมีสวนได

ผศ.สุรชัย เอมอักษร

18 มี.ค. 56

หางหุนสวนจํากัด
พี แอนดเอส

5
255

9 มี.ค 56

8

5
255

ผศ.พรทิพย เทพสุวรรณ

สํานักงานบัญชีขนาดเล็กในจังหวัดสุพรรณบุรี

5
255

ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ

เสีย สาธารณะของผูทําบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี
10

เศรษฐกิจการผลิตแกนตะวันในจังหวัดสระบุรี

ออดิท
ผศ.ชสนา หยกสหชาติ

14 พ.ค. 56
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สหกรณผูปลูก
พืชผักผลไม

ป

ลําดับ
ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจาของผลงาน

ปที่

หนวยงานที่

นําไปใช

นําไปใช

ประโยชน

ประโยชน
สระบุรี จํากัด

5
255

11

การศึกษาดานการพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑ
ขาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ผศ.บุญสง วงษฤทธิ์

20 เม.ย. 56

รานชัยกรคาขาว

12

ศึกษาความพรอมและความตองการของ

อ.วิทยา นามเสาร

15 พ.ค. 56

บริษัทศูนย

ผูประกอบการในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่

และคณะ

5
255
5
255

มีตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การศึกษาศักยภาพทางการตลาดของผลิตภัณฑ
ขาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ผศ.บุญสง วงษฤทธิ์

15 เม.ย. 56

รานศรีวัฒนาคา
ขาว

14

การพัฒนาเว็บไซตระบบสารสนเทศ ผลงานวิจัย

อ.มงคล ณ ลําพูน และคณะ

19 พ.ค. 56

มหาวิทยาลัย

5
255

15

16

5
255

17

เทคโนโลยีราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

มงคล
รัตนโกสินทร

พฤติกรรมการใชจายเงินของนักศึกษา

นายปราชญ พวงเงิน

24 ม.ค. 56

โรงเรียนบางไทร

การรับรู ความเขาใจและสภาพการใชงานบริการ

วิทยา
อ.ศศินันท ศาสตรสาระ

17 พ.ค. 56

สํานักงาน

ของผูประกันตนตอระบบประกันสังคม

ประกันสังคม

กรณีศึกษาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
อ.สุมาลี บุญนุช

การจําหนายสินคา OTOP ของกลุมชุมชนใน

17 พ.ค. 56

พัฒนาการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใชชองทางการคา

5
255

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และ
ทัศนคติที่มีตอการออม

5
255

จํากัด

13

5
255

เทคโนโลยีไฮเทค

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-commerce)
18

5

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในการสอนวิชา
สัมมนาการบัญชีการเงินเพื่อการเพิ่มศักยภาพ

ผศ.ศิริมา แกวเกิด

12 พ.ค. 56

สถาบันเทคโนโลยี
แหงอโยธยา

การพัฒนาระบบรายงานการเรียนผานเครือขาย

อ.สุมาลี บุญนุช

19 พ.ค. 56

วิทยาลัย

โทรศัพทเคลือ่ นที่ สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาระบบ
สารสนเทศและคอมพิวเตอรธุรกิจคณะบริหารธุรกิจและ

และคณะ

ธุรกิจชุมชนโดยความรวมมือของธุรกิจชุมชน
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

255
5

19

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ

หนา | 261
รายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ปการศึกษา 2555

เทคโนโลยี
บริหารธุรกิจ
อยุธยา

ป
255

ลําดับ
ที่
20

ชื่อเจาของผลงาน

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับงานสอบบัญชีของ

อ.วันเพ็ญ กลิ่นพานิช

หนวยงานที่

นําไปใช

นําไปใช

ประโยชน

ประโยชน

14 พ.ค. 56

สํานักงานสอบ

ผูสอบบัญชีและการเลือกสํานักงานสอบบัญชีของ

5
2555

ชื่อผลงาน

ปที่

บัญชีภูมิและพันธ

ผูใชบริการงานสอบบัญชี
21

ปจจัยที่มอี ิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อเครื่องแบบ
นักศึกษาหญิงภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

อ.นฤพล ออนวิมล

22 พ.ค.
56

ราชมงคลสุวรรณภูมิ

นางละมูล พูล
สวัสดิ์

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พ.ค. 2555 ปจจุบัน

1) สถาบัน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง
(ดร.เชรษฐา รัตน

Thermal Conductivity of the
2555

22

พันธ)

Ternary Compounds: AgMTe2

ดร. เอนก เจริญภักดี

and AgM5Te8 (M= Ga or In)

1 ม.ค.- 31
ธ.ค. 2555

2) ศูนยวิจยั เทอร
โมอิเล็กทริก คณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร (นาย
อาธรณ วรอัด)

Ag8SiTe6: A New Thermoelectric
2555

23

Materail with Low Thermal

ดร. เอนก เจริญภักดี

1 ม.ค.- 31

ศูนยวิจัยเทอรโมอิ

ธ.ค. 2555

เล็กทริก คณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราช

Concuctivity

ภัฏสกลนคร (นาย
อาธรณ วรอัด)
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ป

ลําดับ
ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจาของผลงาน

ปที่

หนวยงานที่

นําไปใช

นําไปใช

ประโยชน

ประโยชน

1 ม.ค.- 31

ศูนยวิจัยเทอรโมอิ

ธ.ค. 2555

เล็กทริก คณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร
(นายทศวรรษ
สีตะวัน)

2555

24

ดร. เอนก เจริญภักดี

Reinvestigation of the
thermoelectric properties of

4 ม.ค.- 31
ธ.ค. 2555

ศูนยวิจัยเทอรโมอิ
เล็กทริก คณะ
วิทยาศาสตรและ

Ag8GeTe6

เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร (นาย
อาธรณ วรอัด)

2555

25

หมูบานปลอดสารพิษเพิ่อสิ่งแวดลอม

นายธนวัตน พงษสุววรณ

2555

อบต. วังยาง อ.ศรี
ประจันต จ.
สุพรรณบุรี

2555

26

คอมพิเตอรชวยสอน วิชา เคมีอินทรียพนื้ ฐาน
เรื่องสเตอริโอเคมี ของนักศึกษาปริญญาตรี

อ.ประนอม สุขเกือ้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

มกราคม มีนาคม

ร.ร.อยุธยา
อนุสรณ

2556

คณะศิลปศาสตร
2555

27

นายธนภูมิ ปองเสงี่ยม

รูปแบบการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยาง

4 ม.ค.2556

ยั่งยืน : กรณีศึกษาเกาะเกิด อําเภอบางปะอิน

ศูนยการเรียนรู
ชุมชนบานวังกะ
จับ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2555

28

การใชชืวิตของวัยรุนที่เสี่ยงตอการรับเชือ้ เอดสใน

ผศ.วาที่รอยโท ธนู ทดแทนคุณ

เขตเมืองของจังหวัดนนทบุรี
2555

29

การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาแผนที่สื่อ

อาจารยวรรษา พรหมศิลป

18 ก.พ.

สาธารณสุข

2556

จังหวัดนนทบุรี

4 มี.ค.56

องคการบริหาร

อิเล็กทรอนิกสเสนทางขอมูลการทองเที่ยว ตําบล

สวนตําบลหันตรา

หันตรา
2555

30

การมีสวนรวมพัฒนาการทองเที่ยวตําบลบานเกาะ

ดร.บุญสมหญิง พลเมืองดี

4 มี.ค.56

องคการบริหาร

อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

สวนตําบลบาน

พระนครศรีอยุธยา

เกาะ
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ป

ลําดับ
ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจาของผลงาน

ปที่

หนวยงานที่

นําไปใช

นําไปใช

ประโยชน

ประโยชน

15 ธ.ค.55

บ.ไพรเมซี่ ซัพ

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
2555

31

การพัฒนาซอฟตแวรระบบวัดแสงอาทิตยและ

รศ.นภัทร วัจนเทพินทร

สภาวะอากาศ

พลาย จํากัด

2555

32

ชุดกําเนินแสงอาทิตยเทียมสําหรับการทดลองใน
หองปฏิบัติการ

รศ.นภัทร วัจนเทพินทร

31 ม.ค.56

โรงเรียนสาธิตคริส
เตียนวิทยา

2555

33

วิเคราหการสึกหรอของแมพิมพตัดที่ใชกับเหล็ก

นายสัญญา คําจริง

20 ก.ย.55

บ.เจ-เทค พลัส

แผนสแตนเลส
2555

34

จํากัด

การศึกษาอิทธิพลในการตัดเฉือนเพื่อลดครีบ โดย

นายเสนห กลิ่นบุนนาค

25 ก.ย.55

บ. บี พี เอ็น ทูลส

ใชไฟไนตเอมิเมนต
2555

35

วิสชั่น จํากัด

การศึกษาความสามารถในการลากขึ้นรูปถวย

นายญาณพินจิ วชิรสุรงค

25 ส.ค.55

สี่เหลี่ยมโดยใชไฟไนตเอมิเมนต
2555

36

บ. เอส อี ซี เอ็นจิ
เนียริ่ง แอนด
ควิปเมนท จํากัด

ปจจัยที่มอี ิทธิพลตอการเลือกหอพักของนักศึกษา

นส.อรวรรณ จันทสุทโธ

1 พ.ย.55

หอพักหญิงช

มทร.สุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี

นัดดา

2555

37

การวิเคราะหปจ จัยที่มีผลตอการลดเวลาของรอบ
การผลิตในการฉีดแผนปายชื่อ

นายธานิท ออนปรางค

20 ธ.ค.55

บ. แอล เอ็ม ซี
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

2555

38

พัมนาสื่อการสอนแมพิมพฉีดพลาสติกใน

นายธานิท ออนปรางค

12 มิ.ย.55

บ.ทอปเทร็นด

ระดับอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรม
2555

39

แมนูแฟคเจอริ่ง
จํากัด

การรักษาเอกลักษณของสถาปตยกรรมทองถิ่น

นายสมชาย ธีรภาพสกุลวงศ

3 ธ.ค.55

สนง.ทรัพยากร

และสิ่งแวดลอมเพื่อการทองเที่ยว จ.นครปฐม

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จ.
นครปฐม

2555

40

การศึกษาศักยภาพระบบบึงประดิษฐจาก

น.ส.สิริลักษณ บัวทอง

24 มิ.ย.55

ทาจีน รีสอรท

น.ส.สิริลักษณ บัวทอง

21 ก.ย.55

หจก.วาสยศ

คอนกรีตพรุนในการบําบัดน้าํ เสียชุมชน
2555

41

การศึกษาศักยภาพในการผลิตบล็อคทางเทาจาก
ตะกอนจุลินทรียในระบบผลิตน้ําประปา

2555

42

รูปแบบเรือนพื้นบาน คลองออม นนทบุรี

นายคมกริช หมายสุข

21 ก.ย.55

หจก.โคราชอิน
ทีเรียโฮม

2555

43

การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต

นายประวิทย ตฤณรัชตเมธี

16 ม.ค.56

บ.เรียมเจริญ
ทรัพยเอเซีย

ไมโครเวฟโดยใชโปรแกรม Arena
2555

44

จํากัด

การศึกษาแนวทางในการอนุรักษและพัฒนา

นางภัทราวดี ศิริวรรณ

30 ม.ค.56

ชุมชน ต.ละหาร

สถาปตยกรรมพื้นถิ่นเรือนไทยมุสลิม จ.นนทบุรี
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จ.นนทบุรี

ป
2555

ลําดับ
ที่
45

ชื่อผลงาน

ชื่อเจาของผลงาน

การสรางโมเดลแมพิมพดวยเทคโนโลยีตน แบบ

นายประวิทย ตฤณรัชตเมธี

ปที่

หนวยงานที่

นําไปใช

นําไปใช

ประโยชน

ประโยชน

24 ม.ค.56

บ.แอพพลิเคด
จํากัด

2555

46

การพัฒนาศักยภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟา

นายอานนท พวงชิงงาม

10 ม.ค.56

บ.พี เอส เพาเวรอ

ประสิทธิภาพสูงเพื่อผลิตพลังงานทดแทนใน
ชนบท
2555

47

แมเนสเมนท
จํากัด

การพัฒนาชุดผลิตไบโอดีเซลขนาดเล็กและระบบ

ผศ.วารุณี ศรีสงคราม

3ม.ค.56

บ.แซจจิเทท

สื่อการทํางานระยะไกลดวยระบบออนไลน
2555

48

(ประเทศไทย)
จํากัด

บัลลาสตอิเล็กทรอนิกสสําหรับหลอดไฟฟลูออเรส

ผศ.สรายุธ ทองกุลภัทร

เขตอุตสาหกรรม

เซสตชนิดขับนําดวยตัวเองภาคเดียว คาความ
เพี้ยนฮารมอนิกรวมต่าํ ที่มีประสิทธิภาพสูง
2555

49

ซอฟตแวร
ประเทศไทย

การปรับปรุงคาตัวประกอบกําลังไฟฟา และคา

ผศ.สรายุธ ทองกุลภัทร

โรงแรมไวทอินน

ความเพี้ยนกระแสอินพุตรวมต่ําสําหรับวงจรจุด
หลอดฟลูออเรสเซนต T5
วิทยาลัยการจัดการ
2555

50

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตองานเทศกาล

วิทยาลัยการจัดการ

10 ก.ค.55

สมาคมวัฒนธรรม

ตรุษจีนกรุงเกาอยุธยามหามงคล ครั้งที่ 6 ป

ไทยจีนกรุงเกา

2555
2555

51

Strategic Customer Relationship

วิทยาลัยการจัดการ

Management Capabilities and

28 ธ.ค.55

ธนาคารออมสิน
สาขาบางปะอิน

Market Performance : An
Empirical Study of Health
Service Institute in Thailand
รวม

51

รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

=

ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

x 100

8.97

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
แปลงคารอยละ ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได

=

รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

x5

รอยละของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
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2.24

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
ในปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน โดยมีการรับรอง
การใชประโยชนจากหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ มีหลักฐานเชิงประจักษหรือการรับรอง/การตรวจรับงาน
โดยหนวยงานภายนอกสถานศึกษา มีรายละเอียดการใชประโยชนตามแนวทางตอไปนี้
1. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ
2. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย
3. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย
4. การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค
โดยมีงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน จํานวน 51 ชิ้น คิดเปนรอยละของงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคที่ใชประโยชน 8.97 คาคะแนนที่ได 2.24
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
6-01

รายการเอกสารหลักฐาน
หนังสือรับรองการนําผลงานไปใชประโยชน
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ตัวบงชี้ที่ สมศ.ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
เกณฑการประเมิน สมศ.
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณรอยละของคาถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ
= ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ x 100
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
2. แปลงคารอยละของคาถวงน้ําหนัก ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได
= รอยละของคาถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ

x5

รอยละของคาถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
เกณฑการประเมิน : กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการดังนี้
คาน้ําหนัก

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ

0.25

บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ

0.50

บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ

0.75

ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอานโดยผูทรงคุณวุฒิ

1.00

ตําราหรือหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการ
ขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผูทรงคุณวุฒิตรวจอาน
ตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ

ผลการประเมินตนเองปที่แลว: รอยละ 4.985

เกณฑประเมิน : ......... คะแนน

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้: รอยละ 10.37

เกณฑประเมิน : 5 คะแนน

เปาหมายของปนี้ : รอยละ 2

ผลการดําเนินงาน þ บรรลุเปาหมาย
¨ ไมบรรลุเปาหมาย

เปาหมายปตอไป : รอยละ 2

เกณฑประเมิน : 1 คะแนน
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ตารางที่ 7.1 แสดงขอมูลจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด (ตามปปฏิทิน ยอนหลัง
3 ป จนถึงปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน)
ป2553

ป 2554

ป 2555

อาจารยประจํา

573

562.5

566.5

นักวิจัยประจํา

2

2

2

รวมอาจารยและนักวิจัย

575

564.5

568.5

รวม

ประจํา
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง
ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ แสดงใหเห็นถึงสมรรถนะในการศึกษา คนควา วิเคราะห
วิจั ย และการปฏิบั ติจ ริ งและไดนํ า ไปใช ในการแกปญ หาหรือพัฒ นางานในหนาที่จ นเกิดผลดีตอการพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาและเปนประโยชนตอความกาวหนาทางวิชา ในปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัย มีบทความ
วิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ จํานวน 2 ชิ้น ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผาน
ตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด จํานวน 72 ชิ้น ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทาง
วิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง
มีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 4 ชิ้น รวมทั้งสิ้น 78 ชิ้น คิดเปน
รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับรับรองคุณภาพ รอยละ 10.38 คาคะแนนที่ได 5
จํานวนชิ้น
ลําดับ น้ําหนัก

ระดับคุณภาพ

(ปการศึกษา)

รวม ผลถวงน้ําหนัก

2555
1

0.25

2

0.50

3

0.75

บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ

-

-

-

บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับ

2

2

1

72

72

54

นานาชาติ
ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑโดย
ผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด
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ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและ

4

4

4

ผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ
4

1.00

แลว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง
มีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑ
การขอตําแหนงทางวิชาการ
รวม

59

รอยละของคาถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ

10.38

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ x 100
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
5

คารอยละของคาถวงน้ําหนัก ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได
รอยละของคาถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ

x5

รอยละของคาถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

7-01

ขอมูลผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ ป 2555
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ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 8 การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนหรือการวิจัย
เกณฑการประเมิน สมศ.
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน
สูตรการคํานวณ
1. = จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
x 100
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด
ผลการประเมินตนเองปที่แลว : รอยละ 91.66

เกณฑประเมิน : ..5.... คะแนน

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :

เกณฑประเมิน : ..1.40... คะแนน

เปาหมายของปนี้ : รอยละ 30

ผลการดําเนินงาน R บรรลุเปาหมาย
o ไมบรรลุเปาหมาย

เปาหมายปตอไป : รอยละ 30

เกณฑประเมิน : ...5.. คะแนน

ตาราง แสดงขอมูลรอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
หรือการวิจัย
คณะ
คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม

เทคโนโลยีการเก
ษตรและ
อุตสาหกรรม
เกษตร

จํา
นวน
โครงการ

รอยละ

คณะ
บริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะ
คณะ
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

วิศวกรรมศาส
ตรและ
สถาปตยกรรม

คณะศิลป
ศาสตร

วิทยาลัยการ
จัดการ

รวมทั้งสิ้น

ศาสตร

จํา

รอย

จํา

รอย

จํา

รอย

จํา

รอย

จํา

รอย

จํา

รอย

จํา

รอย

นวน

ละ

นวน

ละ

นวน

ละ

นวน

ละ

นวน

ละ

นวน

ละ

นวน

ละ

6

100

13

100

8

100

14

100

23

100

6

100

1

100

71

100

1

16.67

-

-

1

12.50

-

-

-

-

1

16.6
7

-

-

3

4.23

บริการ
วิชาการ
ทั้งสิ้น
จํานวน
โครงการที่
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นํามาใช
พัฒนา
เฉพาะการ
เรียนการ
สอน
จํานวน
โครงการที่

-

-

3

23.0
8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

4.23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นํามาใช
พัฒนา
เฉพาะการ
วิจัย
จํานวน
โครงการที่
นํามาใชใน
การพัฒนา
ทั้งการเรียน
การสอนและ
การวิจัย

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/การวิจัย เทากับ
6 x 100
= 8.45
71
กําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน ดังนั้นจึงคิดเปน 1.40 คะแนน
โครงการบริ การวิ ช าการทั้ ง หมด 71 โครงการ มี โ ครงการ/กิจ กรรมบริก ารวิช าการที่นํ ามาใช
พัฒนาการเรียนการสอนคิดเปนรอยละ 4.23 โครงการบริการวิชาการ/กิจกรรมที่ที่นํามาใชพัฒนาการวิจัย
คิดเปนรอยละ 4.23 และโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใชในการพัฒนาทั้งการเรียนการสอนและการ
วิจัย คิดเปนรอยละ - ซึ่งดําเนินการโดยคณะตางๆ ดังนี้
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
8-01

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

8-02

เอกสารการจัดสรรงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

8-03

การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัยคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน

8-04

การสอนและการวิจัยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
8-05

การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัยคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

8-06

การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

8-07
8-08
8-09

การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัยคณะศิลปศาสตร
การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัยวิทยาลัยการจัดการ
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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

ขอ
1

มีการ

เกณฑมาตรฐาน

ดําเนินการ

มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของ ชุมชนหรือ

ü

องคกร
2

บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80

ü

3

ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง

ü

4

ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดย

ü

คงอัตลักษณของคนในชุมชนและเอกลักษณของคนในชุมชนและเอกลักษณของ
ทองถิ่นอยางตอเนื่องหรือยั่งยืน
5

มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคมหรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 5 ขอ

เกณฑประเมิน : 5 คะแนน

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 5 ขอ

เกณฑประเมิน : 5 คะแนน

เปาหมายของปนี้ : 5 ขอ

ผลการดําเนินงาน R บรรลุเปาหมาย

เปาหมายปตอไป : 5 ขอ

เกณฑประเมิน : 5 คะแนน

ü

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1.มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานโดยมีการแกไขปญหาของสังคมดานตางๆ ผานนโยบาย แผนกลยุทธ
และแผนการดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม โดยเปนสวนหนึ่งของแผนมหาวิทยาลัย โดยในการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม มีการกําหนดนโยบาย แผนกลยุทธเปาประสงคและแผนการดําเนินงานบริการ
วิช าการไว ในประเด็ นยุ ทธศาสตรที่ 3 การสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรีย นรูตลอดชีวิต และมีการ
ถายทอดแผนดังกลาวลงไปสูหนวยงานทั้ง 6 คณะ 1 วิทยาลัย รวมถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา
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มหาวิทยาลัยนําวงจรคุณภาพ PDCA มาใชในการบริหารงานบริการวิชาการแกชุมชน โดยมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (9-1) และคณะกรรมการดําเนินงานประจําโครงการ โดยมีการ
ดําเนินการจัดโครงการเพื่อสนับสนุนประเด็นดังกลาว ดังนี้
ขั้นตอนการวางแผน (P) (9-2)-(9-5)
·

กําหนดใหมีการสํารวจความตองการของชุมชนแลวนําผลมาวิเคราะห

·

จัดทําแผนการดําเนินโครงการบริการทางวิชาการแกชุมชน
ขั้นตอนการดําเนินการ (D) (9-6)-(9-11)

·

จัดทําโครงการและเสนอขออนุมัติและดําเนินการ โครงการตามแผนที่กําหนด

·

ดําเนินการจัดโครงการ

·

จัดทํารายงานสรุปผลการจัดโครงการเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล (C) (9-12)-(9-13)
·

คณะกรรมการดําเนินงานประจําโครงการติดตามและประเมินผลความสําเร็จตามตัวชี้วัดในแตละ

โครงการ
·

คณะกรรมการประจําคณะมีการประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานและมีการรายงานความกาวหนา

ขั้นตอนการปรับปรุง (A) (9-14)-(9-15)
·

คณะกรรมการดําเนินงานประจําโครงการสรุปปญหาและอุปสรรคและไดนําปญหาและอุปสรรคมาหา

แนวทางแกไขเพื่อนําไปพัฒนาโครงการใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
2. การดํ า เนิ น การโครงการ/กิ จ กรรมมีการประเมิน แผนงานที่กําหนดไว เพื่อใหการดําเนิน งานมี
ประสิทธิภาพตามแผนและสอดคลองวัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรมเปนหลัก มีผลการดําเนินงานบรรลุ
เปาหมายตามแผนเกินกวารอยละ 80 (9-16)-(9-20)
3.

มหาวิ ท ยาลั ย มุ งให การบริ ก ารทางวิช าการแกสัง คมเปน ไปเพื่ อสร า งความสั มพั น ธ ร ะหวา ง

มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคมในลักษณะการเรียนรูรวมกัน ในป 2555 การดําเนินการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยสงผลใหชุมชนหรือองคกรเกิดการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง (9.21)-(9.23) อาทิ
·

องคการบริหารสวนตําบลหันตราไดมีการนําความรูจากการจัดโครงการคลองสวยน้ําใสเพื่อพัฒนาเปน

หมูบานตนแบบการทองเที่ยว 84 หมูบาน สงเสริมใหชาวบานริมคลองในตําบลหันตรารักษาสิ่งแลวลอมเพื่อ
พัฒนาเปนหมูบานทองเที่ยว
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·

โครงการบริการทางวิชาการเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนแบบบูรณาการ ระยะที่ 1 ศูนยนนทบุรี โดย

ตามแผนที่ 1 เปนการดําเนินโครงการเริ่มตนกับชุมชนวัดรวก ในเขตจ.นนทบุรี และไดดําเนินกิจกรรมแลว 2
กิจกรรม คือ โครงการติดตั้งระบบและเดินสายลําโพง เสียงตามสาย โครงการฝกอบรมเทคโนโลยีพลังงาน
แสงอาทิตยเพื่อผลิตไฟฟา
·

โครงการบริการทางวิชาการเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนแบบบูรณาการ ระยะที่ 1 ศูนยสุพรรณบุรี

ตามแผนงานที่ 2 คณะไดดําเนินการพัฒนาชุมชนบานโพแตง ในเขต
จ.พระนครศรีอยุธยา ตอเนื่องจากปที่ผานมา โดยในปงบประมาณ 2556 นี้ไดดําเนินกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ
อบต.โพแตง มี 2 กิจกรรม คือ การเขารวมแกไขเครื่องจักรในการผลิตสินคา OTOP ชุมชนบานโพแตง การ
พั ฒ นาขบวนการผลิ ต เครื่ อ งตั ด กลี บ ดอกไม โดยได มี ก ารดํ า เนิ น การพั ฒ นาชุ ม ชนบ า นโพแตง ในเขต จ.
พระนครศรีอยุธยา ตั้งแตปงบประมาณ2555 ซึ่งเกิดจากชุมชนไดทําหนังสือรองขอความตองการมายังคณะ
ดังนั้น จึง มีผู นํา ชุมชน นายกองค การบริห ารสว นตําบลโพแตง และสมาชิกเขารว มประชุมโครงการและทํา
กิจกรรมรวม และในปงบประมาณ 2556 สมาชิกกลุมเดิมไดดําเนินกิจกรรมและพัฒนางานรวมกันในปจจุบัน
จึงเกิดความตอเนื่องในการดําเนินกิจกรรม
4. โครงการบริการทางวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยสงเสริมใหชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มี
การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยดําเนินโครงการบริการทางวิชาการฯ รวมกับชุมชนดวยการ
บูรณาการการทํางานรวมกับชุมชนและภาคีตางๆ เพื่อรวมวางรากฐานและสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนหรือ
องคกร โดยคงอัตลักษณและวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกรไว โดยในรอบป 2555 มีการดําเนินโครงการ (924)-(9-27) อาทิ
·

นายกองคการบริหารสวนตําบลหันตราไดดําเนินการสานตอโครงการคลองสวยน้ําใสเพื่อพัฒนาเปน

หมูบานตนแบบการทองเที่ยว 84 หมูบาน ดวยการจัดกิจกรรมบานนามอง
ริมคลองสวยงาม และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวในชุมชน
·

กลุมชุมชนบานโพแตง เปนแหลงชุมชนที่มีการผลิตสินคาโอท็อป (OTOP) ชนิดดอกไมประดิษฐ เปนที่

รูจักในกลุมสินคาระดับประเทศ ซึ่งเปนอัตลักษณของคนในชุมชน เพื่อเปนการเสริมสรางการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาความเปนอัตลักษณใหตอเนื่องและยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งผูดําเนินงานการสรางความ
เขมแข็งของชุมชน เพื่อเปนกลไกในการดําเนินงาน กับผูดําเนินงานในกลุมผูนําของชุมชน และมีความตอเนื่อง
ในการดําเนินกิจกรรม เพื่อใหการดําเนินงานเกิดความยั่งยืน ไดจัดทําแผนระยะยาวทั้ง 2 ชุมชน
5. โครงการบริการทางวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยในรอบป 2555 กอใหเกิดผลกระทบที่เปนประโยชน
และสรางคุณคาตอสังคม รวมทั้งผลักดันใหชุมชน/องคกรเกิดความเขมแข็ง (9-28)-(9-30) อาทิ
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·

โครงการคลองสวยน้ําใสเพื่อพัฒนาเปนหมูบานตนแบบการทองเที่ยว 84 หมูบาน ไดสรางประโยชนตอ

ชุมชน ทําใหคนในชุมชนและผูนําชุมชนเห็นแนวทางและเปาหมายในการพัฒนาชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชนชาว
ตําบลหันตราใหเปนแหลงทองเที่ยว
·

อบต.โพแตง ชาวบานกลุม OTOP สามารถมีผลผลิตสินคาที่มากขึ้น เสริมรายไดใหแกคนในชุมชนมาก

ขึ้น
·

ชุมชนบานวัดรวก ผลของการติดตั้งเครื่องระบบและเดินสายลําโพงเสียงตามสาย ชวยใหประชาชนไดรับ

รูขาวสารและทราบความเคลื่อนไหวของคนในชุมชนไดรวดเร็วขึ้น
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

สมศ.9-1

คําสั่ง มทรส.ที่ 257/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ ประจําป 2555

สมศ.9-2

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบาน ชุมชนแบบมีสวนรวม 84 หมูบานเฉลิมพระ
เกียรติ

สมศ.9-3

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร 30 กันยายน 2554

สมศ.9-4

แผนปฏิบัติงานโครงการของคณะศิลปศาสตรปงบประมาณ 2554

สมศ.9-5

สรุปผลโครงการเสียงตามสายชุมชนวัดรวก, สรุปผลโครงการปรับปรุงเครื่องตัดและอัด
กลีบดอกไมประดิษฐจากผาไหม

สมศ.9-.6

โครงการคลองสวยน้ําใสเพื่อพัฒนาเปนหมูบานตนแบบ 84 หมูบาน

สมศ.9-7

โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดตั้งโฮมสเตย

สมศ.9-8

โครงการศึกษาประวัติศาสตรประวัติศาสตรทองถิ่น

สมศ.9.9

โครงการศึกษามรดกโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมศ.9-10

โครงการหลักสูตรทองเที่ยวโดยชุมชน

สมศ.9-11

สรุปผลโครงการเสียงตามสายชุมชนวัดรวก, สรุปผลโครงการปรับปรุงเครื่องตัดและอัด
กลีบดอกไมประดิษฐจากผาไหม

สมศ.9-12

รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะ 30 ม.ค. 56

สมศ.9-13

สรุปผลโครงการเสียงตามสายชุมชนวัดรวก ,สรุปผลโครงการปรับปรุงเครื่องตัดและอัด
กลีบดอกไมประดิษฐจากผาไหม

สมศ.9-14

รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะ 30 ม.ค. 56

สมศ.9-15

รายงานการประชุมของผูบริหารคณะวิศวกรรมศาสตรฯ
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หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

สมศ.9-16

จํานวนผูเขารวมโครงการ

สมศ.9-17

แผนการดําเนินงานการสรางความเขมแข็งฯ

สมศ.9-18

เอกสารการรายงานผลโครงการติดตั้งระบบฯ

สมศ.9-19

เอกสารการรายงานผลโครงการฝกอบรมเทคโนโลยีฯ

สมศ.9-20

เอกสารการรายงานผลโครงการการพัฒนาเครื่องตัดกลีบฯ

สมศ.9-21

ภาพและเอกสารประกอบการจัดโครงการ

สมศ.9-22

หนังสือรองขอการเขาพัฒนาฯ

สมศ.9-23

สรุปรายงานการดําเนินงาน

สมศ.9-24

สรุปรายงานการดําเนินงาน

สมศ.9-25

คําสั่งแตงตั้งผูดําเนินงาน

สมศ.9-26

แผนการพัฒนาระยะยาว ชุมชนบานโพแตง

สมศ.9-27

แผนการพัฒนาระยะยาว ชุมชนวัดรวก

สมศ.9-28

หนังสือรับรองการนําผลงานไปใชประโยชน อบต.หันตรา

สมศ.9-29

หนังสือรับรองจาก นายกองคการบริหารสวนตําบลโพแตง

สมศ.9-30

ผลการดําเนินงานการติดตั้งระบบและเดินสายลําโพงเสียงตามสาย
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ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
เกณฑการประเมิน สมศ.
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ปฏิบัติได

ปฏิบัติได

ปฏิบัติได

ปฏิบัติได

ปฏิบัติได

1 ขอ

2 ขอ

3 ขอ

4 ขอ

5 ขอ

ขอ

มีการ

เกณฑมาตรฐาน

ดําเนินการ

1

มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)

ü

2

บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80

ü

3

มีการดําเนินงานสม่ําเสมออยางตอเนื่อง

ü

4

เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน ภายใน/ภายนอก

ü

5

ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

ü

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 4 ขอ

เกณฑประเมิน : 4 คะแนน

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 5 ขอ

เกณฑประเมิน : 5 คะแนน

เปาหมายของปนี้ : 5 ขอ

ผลการดําเนินงาน R บรรลุเปาหมาย

เปาหมายปตอไป : 5 ขอ

เกณฑประเมิน : 5 คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
มหาวิทยาลัย ฯ มีการดําเนินงานดานสงเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมเปน โดยจัดโครงการ
ราชมงคลสุวรรณภูมิรวมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ ๗ ซึ่งเปนโครงการที่อยูในแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (10-1.1) การดําเนินงานโครงการดังกลาวเปนไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังตอไปนี้
(P) มีการวางแผนการดําเนินงานโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิรวมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
ครั้งที่ 7 (10-1.2) และจัดทําปฏิทินในการดําเนินงาน (10-1.3)
(D) มีการดําเนินงานตามแผนการดําเนินโครงการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่วางไว ดังนี้
1. จัดประชุมคณะกรรมการดานศิล ปวัฒ นธรรมของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจ ารณาจัดสรรงบประมาณ
โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิรวมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ ๗ ไปยังกองบริหารทรัพยากรทั้ง 3 ศูนย และ
คณะทั้ ง 6 คณะ เนื่ อ งจากเป น โครงการที่ จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ สร า งความร ว มมื อ กั น ระหว า งหน ว ยงานภายในของ
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มหาวิทยาลัยในดานงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทรที่ 28 พฤษภาคม 2555 (10-1.) และครั้งที่
2 เมื่อวันจันทรที่ 18 มิถุนายน 2555 (10-1.5)
2.ขออนุมัติดําเนินการโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิรวมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 7 (10-1.6)
3. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิรวมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยครั้ง
ที่ 7 (10-1.7)
4. ประชาสัมพันธโครงการเพื่อเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัย และ
บุคคลภายนอกเขารวมกิจกรรม (10-1.5)
5. ดําเนินงานตามโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิรวมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 4-5
กรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี (10-1.9)
(C) คณะกรรมการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีการประชุมติดตามผลการดําเนินงานที่ไดจัดสรร
ไปยังหนวยงานตางๆ เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2555 ไดใหขอเสนอแนะเพื่อนําผลมาปรับปรุงการดําเนินงานดานการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในปการศึกษา 2556 ดังนี้ (10-1.10)
(A) มหาวิทยาลัยนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิรวมใจสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 8 ที่จะดําเนินการในปการศึกษา 2556 โดยปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมใหเนนดาน
ศิลปวัฒนธรรมภาคกลาง สอดคลองกับสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย (10-1.11)
1. ใหมีการพัฒนารูปแบบและออกแบบกิจกรรมเพื่อไมใหซ้ําซากและแสดงเอกลักษณความเปน
ศิลปวัฒนธรรมไทย และเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมทางภาคกลาง เพิ่มรูปแบบกิจกรรมที่สรางสรรคและแตกตาง
ออกไปจากเดิมมากขึ้น ไมใหซ้ําซาก
2. ใหมีการออกแบบกิจกรรมใหสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา และกิจกรรมของ
นักศึกษาแตละคณะเพิ่มขึ้นเพื่อประโยชนในการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
3. ใหมีการเพิ่มเครือขายและเชิญหนวยงานภายนอกเขารวมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจะชวยสราง
ประโยชนในดานความรวมมือและการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยฯ
มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินงานโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิรวมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ ๗
และไดตั้งเปาหมายในการดําเนินงานตามแผนคือรอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละความรูความ
เขาใจในการเขารวมโครงการเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละเทาใด รอยละที่ไดนําความรูไปใชประโยชนมากนอยเพียงใด
กิจกรรมที่จัดบรรลุวัตถุประสงคของโครงการรอยละเทาใด มีผลการประเมินดังนี้
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1. รอยละความพึง 2. รอยละความรูความ 3. รอยละที่ไดนําความรูไป 4. กิจกรรมที่จัดบรรลุวัตถุประสงคของ
ใชประโยชนมากนอย
โครงการรอยละเทาใด
พอใจในการเขารวม เขาใจในการเขารวม
เพียงใด
โครงการเพิ่มขึ้นจากเดิม
โครงการ
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
85

89.6

85

88

85

87.4

85

85.6

สรุปผลการประเมินทั้ง 4 ขอ ในการเขารวมโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิรวมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ไทยครั้งที่ 7 บรรลุเปาหมายตามแผนประจําป รอยละ 100 (10-2.1)
มหาวิทยาลัย มีการดําเนินงานโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิรวมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 7
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษา บุคลากร และชุมชน ในมหาวิทยาลัยไดมีสวนรวมในกิจกรรมสืบสานและ
สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม อยางสม่ําเสมอและตอเนื่องตั้งแตปการศึกษา 2554-2555
ดังนี้
1. โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิรวมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 7 ป 2555 (10-3.1)
2. โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิรวมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 6 ป 2554 (10-3.2)
และมีแผนการจัดโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิรวมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 8 ในป 2556
อีกดวย (10-3.3)
มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการจัดโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิรวมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 7
ที่เกิ ดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนภายในคือ จากผลการประเมิน และสํารวจความคิดเห็นของผูเขารว ม
โครงการ โดยการจัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานตางๆภายในมหาวิทยาลัย ทําใหเกิดความรูจากการสาธิต พรอมการ
ฝกอบรมใหกับนักศึกษาที่ไดเขามารวมงาน เชน การจัดการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงพรอมหางเครื่องในระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา การแสดงลําตัดการคณะลําตัดแมขวัญจิต ศรีประจันทร การสาธิตและ
อบรมการนวดแผนไทยและนิ ทรรศการการแพทยแผนไทย การสาธิตและอบรมการทําขนมไทยจากดอกโสน
นิทรรศการและการสาธิตขนมไทย 100 ป การฝกอบรมการประดิษฐของที่ระลึกและของชํารวย และการอบรมการ
ทํ า บายศรี และงานใบตอง ฯลฯ โดยกิ จ กรรมตางๆที่ท างมหาวิทยาลัย และหนว ยงานตางๆจัดขึ้น เพื่อเปน การ
เสริมสรางทักษะดานศิลปวัฒนธรรมไทยใหนักศึกษาและบุคลากร นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังขอความรวมมือจาก
หนวยงานภายนอกในการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมเผยแพรการแสดงทางวัฒนธรรม สงผลใหบุคคลภายนอกไดมีสวน
ในการสงเสริมและสืบสาน ทํานุบํารุง และอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดลอมทั้งยังเสริมทักษะเพื่อ
สรางอาชีพและเสริมรายไดใหกับผูเขารวมโครงการ (10-4.1)
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มหาวิทยาลัยไดสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมการประกวด รวมถึงแสดงทักษะความสามารถในดานการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีนักศึกษาและบุคลากรที่เปนตัวแทนในการเขารวมกิจกรรมและสรางชื่อเสียงใหกับ
มหาวิยาลัย ดังนี้
1. นางสาวภัสศร อูทอง นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไดรับรางวัลชมเชย
การประกวดคัดลายมือหัวขอ ทศพิธราชธรรมพรอมทั้งมหาวิทยาลัยไดรับโลรางวัลจากสํานักงานสภาการศึกษา
(10-5.1)
2. นายปยะณัฐ กิตติลักขณา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตรไดรับรางวัล
นักศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย สมัยที่ 35 (10-5.2)
3. นางสาวกชกร จุลศิลป นักศึกษาคณะศิลปศาสตรไดรับรางวัลความประพฤติดี ประจําป พ.ศ. 2556
จากพุทธสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (10-5.3)
4. นางสาวกชกร จุล ศิลป นักศึกษาคณะศิล ปศาสตรไดรับโลและเกียรติบัตรในโครงการเชิดชูคนดี
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนิสิตนักศึกษาอยางยั่งยืนของเครือขายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิต
อุดมคติไทย(10-5.4)
5. มหาวิ ท ยาลั ย ได รั บ รางวั ล ในฐานะองค ก รต น แบบโครงการเครื อ ข า ยองค ก รสุ ข ภาวะ Happy
Workplace อยา งยั่งยื น จั งหวัด พระนครศรีอยุธยา ในฐานะองคกรตนแบบ ป 2555 จากสํานักงานกองทุ น
สนับสนุนสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (10-5.5)
6. มหาวิทยาลัยไดเขารวมการประกวดการจัดโตะหมูบูชาเนื่องในเทศกาล “วิสาขบูชา อยุธยา มหา
พุทธานุภาพ ” ประจําปพุทธศักราช 2556 โดยไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการจัดโตะหมูบูชา
หมู 9 ประเภททีม จากมูลนิธิพระมงคลบพิตร สํานักงานพุทธศาสนาแหงชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (10-5.6)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
สมศ.10-1.1

รายการเอกสารหลักฐาน
แผนการปฏิบัติงานประจําปของงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ประจําป งบประมาณ 2555

สมศ.10-1.2

แผนการดําเนินงานโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิรวมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
ครั้งที่ 7

สมศ.10-1.3

ปฏิทินในการดําเนินงานโครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประจําป 2555

สมศ.10-1.4

รายงานการประชุมโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิรวมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 1/2555
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หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

สมศ.10-1.5

รายงานการประชุมการเตรียมความพรอมการดําเนินงานโครงการราชมงคลสุวรรณ
ภูมิรวมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ ๗ ครั้งที่ 2/2555

สมศ.10-1.6

หนังสือขออนุมัติโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิรวมใจสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 7

สมศ.10-1.7

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการดําเนินโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิ
รวมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 7

สมศ.10-1.8

หนังสือเชิญรวมงานโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิรวมใจสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 7

สมศ.10-1.9

การดําเนินงานโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิรวมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
ครั้งที่ 7

สมศ.10-1.10 รายงานการประชุมติดตามโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิรวมใจสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 7 ครั้งที่ 3/2555
สมศ.10-1.11 รายงานการประชุมสรุปผลการดําเนินโครงการ ราชมงคลสุวรรณภูมิรวมใจสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 8 ครั้งที่ 1/2556
สมศ.10-2.1

สรุปผลการประเมินโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิรวมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
ครั้งที่ 7

สมศ.10-3.1

โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิรวมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 6

สมศ.10-3.2

โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิรวมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 7

สมศ.10-3.3

แผนการจัดโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิรวมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 8

สมศ.10-4.1

โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิรวมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 7

สมศ.10-5.1

รางวัลชมเชยการประกวดคัดลายมือหัวขอ ทศพิธราชธรรมจากสํานักงานสภา
การศึกษา

สมศ.10-5.2

รางวัลนักศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหง
ประเทศไทย สมัยที่ 35

สมศ.10-5.3

รางวัลความประพฤติดี ประจําป พ.ศ. 2556 จากพุทธสมาคมแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ

สมศ.10-5.4

รางวัลโครงการเชิดชูคนดี พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนิสิตนักศึกษาอยางยั่งยืนของ
เครือขายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย
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หมายเลข
สมศ.10-5.5

รายการเอกสารหลักฐาน
รางวัลมหาวิทยาลัยเปนองคกรสุขภาวะ Happy Workplace อยางยั่งยืน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะองคกรตนแบบ ป 2555

สมศ.10-5.6

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการจัดโตะหมูบูชา หมู 9 ประเภททีม
จากมูลนิธิพระมงคลบพิตร สํานักงานพุทธศาสนาแหงชาติ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
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
1
2
3

เกณฑมาตรฐาน

มีการ
ดําเนินการ

การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี
สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตง
อยางมีความสุนทรีย
ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

4

การจัดใหมีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมใหนักศึกษาและ
บุคลากรมีสวนรวมอยางสม่ําเสมอ

5

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไมต่ําวา 3.51
จากคะแนนเต็ม 5

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 5 ขอ

เกณฑประเมิน : 5 คะแนน

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 4 ขอ

เกณฑประเมิน : 4 คะแนน

เปาหมายของปนี้ : 5 ขอ

ผลการดําเนินงาน R บรรลุเปาหมาย

เปาหมายปตอไป : 5 ขอ

เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
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ü
ü
ü
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ไดมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม/โครงการดานตางๆ ที่กอใหเกิดเปน
วัฒนธรรมภายในสถาบันที่ดี ซึ่งมีประโยชนตอสถาบัน บุคลากร นักศึกษาและสังคม เกิดการรวมแรงรวมใจใน
การจัดกิจกรรมมาเปนระยะเวลายาวนานจนกลายเปนธรรมเนียมปฏิบัติที่เกิดขึ้นในองคกรโดยมหาวิทยาลัยฯ
ดําเนินการเปนประจําอยางสม่ําเสมอ ดังนี้
1. กิจกรรมราชมงคลสุวรรณภูมิรวมใจทําบุญตักบาตร เปนการสรางวัฒนธรรมอันดีงามภายในองคกร
และชวยเปดโอกาสใหพุทธศาสนิกชน ผูบริหาร นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ไดมีสวนรวมในการสืบ
ทอดพระพุทธศาสนา โดยการรวมกันทําบุญ ตักบาตร ฟงเทศน ในทุกๆวันพฤหัสที่ 2 ของเดือน นอกจากนี้
ขาวสารอาหารแหงจากการจัดกิจกรรมดังกลาวมหาวิทยาลัยไดนําไปมอบใหกับโรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัด
พระนครศรีอยุ ธยาสรางความสามั คคี ในหมูคณะ เปนแบบอยางใหนักศึกษาและสังคมใหมีความเอื้ออาทร
มีความเมตตาตอกัน (11-1.1)
2. กิจกรรมประเพณีสงกรานต มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมเพื่อสืบทอดประเพณีของไทยและสราง
ความสามั คคีแก บุ คลากรและครอบครั ว นักศึกษาของมหาวิทยาลัย รว มกัน สรงน้ําพระพรอมกับ การเชิญ
ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไดเกษียณอายุราชการไปแลวรวมถึงผูสูงอายุในชุมชน
บริเวณรอบมหาวิทยาลัยใหเกียรติรวมพิธีรดน้ําดําหัวเพื่อขอพรจากผูใหญ (11-1.2)
3. การรวมแตงกายดวยผาไทยในการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรมทุกครั้ง (11-1.3)
4. การจัดทํากิจกรรม 5 ส. โดยบุคลากรในมหาวิทยาลัยไดรวมดําเนินกิจกรรม 5 ส. ในหนวยงานที่ตน
สังกัด(11-1.4) ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดดําเนินกิจกรรม 5 ส.มาอยางตอเนื่องเปน ปที่ 8 และไดปรับเปนกิจกรรม 5
ส. + ๓ โดนเพิ่มกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม สุนทรียภาพ และสุขภาพ เพื่อเปนรากฐานของการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย (11-1.5)
มหาวิทยาลัย คํานึงถึงสิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่ ความสะอาดถูกสุขลักษณะ
ตลอดจนการตกแต ง อาคารสถานที่ ใ ห มี ความสุน ทรี ย เพื่อ ให นัก ศึก ษา คณาจารยแ ละบุ คลากรตลอดจน
ผูรับบริการ ไดรับความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดี โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการดังตอไปนี้
1. ดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่
1.1 มีการจัดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําบริเวณประตูทางเขา-ออกมหาวิทยาลัย
และประจําอาคารทุกอาคาร ตลอด 24 ชั่วโมง (11-2.1)
1.2 มีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงตามอาคารตางๆ (11-2.2) สําหรับใชระงับเหตุกรณีเกิดอัคคีภัย
1.3 มีการกําหนดความปลอดภัยในการใชลิฟท และมีการตรวจสอบบํารุงรักษาตามระยะเวลา
ที่กําหนด (11-2.3)
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2. ดานความปลอดภัยของโรงฝกงานและหองปฏิบัติการ
2.1 มีการกําหนดขอปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาในการเขาฝกปฏิบัติงาน (11-2.4)
2.2 มีระบบการจัดเก็บวัสดุและสารเคมีที่ใชในการฝกทดลองในหองปฏิบัติการ (11-2.5)
รวมถึงการกําจัดสารเคมีและวัสดุที่ใชแลว (11-2.6)
3. ดานความสะอาดถูกสุขลักษณะ
3.1 มีการจัดพนักงานทําความสะอาดประจําอาคารทุกอาคารเพื่อดูและรักษาความสะอาด
หองน้ํา หองเรียน สํานักงาน และบริเวณโดยรอบอาคาร รวมถึงบริเวณโรงอาหาร (11-2.7)
3.2 มีการจัดกิจกรรม 5 ส.+3 และมีการประเมินผลโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง
(11-2.8)
4. ดานความสุนทรีย
มีอาคารสถานที่มีรูปแบบสถาปตยกรรมไทย จะเห็นไดจากประตูทางเขาและ รั้วของมหาวิทยาลัย
รวมถึงอาคารหอประชุม (11-2.9) และมีการตกแตงภายในอาคารตางๆใหมีความสวยงาม (11-2.10)
มหาวิทยาลัยมีการจัดภูมิทัศนภายในมหาวิทยาลัยใหมีความสวยงาม โดยจัดและตกแตงสวนหยอม
ปลูกตนไมเพิ่ม ดูแลรักษาตนไมที่มีอยูเดิม มีการจัดทําปายรณรงคไวตามจุด ตาง ๆ เพื่อใหชวยกันดูแลรักษา
ความสะอาด จั ดตั้ งซุ มไผ ไว ร อบๆพร อ มจั ด ตน ไมป ระดับ เพื่อสร างความสวยงามและใหบ ริการแกทุกคน
(11-3.1)
มหาวิทยาลัยจัดพื้นที่สําหรับการจัดกิจกรรมทางดานศิลปะและวัฒนธรรมที่นักศึกษาและบุคลากรไดมี
สวนรวมในกิจกรรมที่จัดขึ้นเปนประจํา ดังตอไปนี้
1. หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ (11-4.1)
2. สวนปา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (11-4.2)
3. อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร๑๗) ศูนยนนทบุรี เขตเหนือ (11-4.3)
4. เรือนไทย ศูนยวาสุกรี (11-4.4)
มหาวิทยาลัยไดสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร ประจําปการศึกษา 2555 โดยระดับ
ความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับประเด็น 1-4 เทากับ 3.70 คะแนน (11-5.1) ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาเกี่ยวกับประเด็นที่ 1-4 เทากับ 3.80 คะแนน (11-5.2) และระดับความพึงพอใจของบุคลากรและ
นักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็นที่ 1-4 เฉลี่ยเทากับ 3.75 คะแนน
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

สมศ.11-1.1 โครงการฟนฟูสงเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมราชมงคลรวมใจทําบุญตักบาตร
สมศ.11-1.2 โครงการฟนฟูสงเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต
สมศ.11-1.3 ภาพการแตงกายดวยผาไทยเขารวมกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม
สมศ.11-1.4 ภาพกิจกรรม 5ส Big cleaning Day
สมศ.11-1.5 กิจกรรม 5ส Big cleaning Day
สมศ.11-2.1 ภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
สมศ.11-2.2 ภาพเครื่องดับเพลิงที่ติดตั้งตามอาคาร
สมศ.11-2.3 ภาพขอปฏิบัติการใชลิฟท
สมศ.11-2.4 ภาพขอปฏิบัติของนักศึกษาในการเขาฝกปฏิบัติงาน
สมศ.11-2.5 ภาพการจัดเก็บวัสดุและสารเคมี
สมศ.11-2.6 ภาพการกําจัดสารเคมีและวัสดุฝก
สมศ.11-2.7 ภาพการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานทําความสะอาด
สมศ.11-2.8 ภาพการจัดกิจกรรม 5 ส.
สมศ.11-2.9 ภาพประตูทางเขา-ออกมหาวิทยาลัย รั้ว และหอประชุม
สมศ.11-2.10 ภาพการตกแตงภายในอาคาร
สมศ.11-3.1 ภาพภูมิทัศนภายในมหาวิทยาลัย
สมศ.11-4.1 หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิโครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
สมศ.11-4.2 สวนปา โครงการฟนฟูสงเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต
สมศ.11-4.3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 17) ศูนยนนทบุรี เขตเหนือ โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิ
รวมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 7
สมศ.11-4.4 เรือนไทย ศูนยวาสุกรี
สมศ.11-5.1 รายงานผลความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยและ
หนวยงานที่สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ป 2555
สมศ.11-5.2 รายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนการสอนป 2555
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ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน
เกณฑการประเมิน สมศ.
คําอธิบาย
สภาสถาบัน อุ ดมศึ กษาถื อเปน องค กรหลักของสถานศึกษาระดับ อุดมศึกษาที่ตองมีบ ทบาทสําคัญ
ในการกําหนดนโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานตามอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา กําหนดระบบกลไกและ
กระบวนการ ที่ เ ป น รู ป ธรรมในการบริ ห ารจั ด การ เพื่ อ ให เ กิ ด การกํ า กั บ ดู แ ลและขั บ เคลื่ อ นสถานศึ ก 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 กํากับนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบ
3. สภาสถาบันทําตามกฎระเบียบขอบังคับของตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. สภาสถาบันกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา
5. สภาสถาบันดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลครบทั้ง 10 ประเด็น
ผลการประเมินตนเองปที่แลว: คาเฉลี่ย 4.04

เกณฑประเมิน : 4.04 คะแนน

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้: คาเฉลี่ย 4.18

เกณฑประเมิน : 4.18 คะแนน

เปาหมายของปนี้ : คาเฉลี่ย 4.51

ผลการดําเนินงาน Q ไมบรรลุเปาหมาย

เปาหมายปตอไป : คาเฉลี่ย 4.51

เกณฑประเมิน : 4.51 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
สภามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุว รรณภูมิ ป ฏิบัติ ห นา ที่ตามพระราชบั ญ ญัติม หาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 17 และมีการประเมินผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยดวย
วิธีการประเมินตนเอง (Self assessment) ตามแบบประเมินที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยรวมกันกําหนดโดย
ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งครอบคลุมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยครบ 5 ประเด็น
ตามเกณฑที่ สมศ.กําหนด
ผลการประเมินการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2555 ไดคะแนน 4.18
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
สมศ.12-1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548
สมศ.12-2 มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันจันทรที่ 19 พฤศจิกายน 2555
วาระที่ 4.1.3 พิจารณากําหนดวิธีการประเมินตนเองตามหนาที่และบทบาทของสภา
มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2555
สมศ.12-3 มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันศุกรที่ 10 พฤษภาคม 2556
วาระที่ 4.1.1 พิจารณาประเมินตนเองตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย
ประจําปการศึกษา 2555
สมศ.12-4 หนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สมศ.12-5 ตัวอยาง แบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยฯ ที่กรรมการตอบเรียบรอยแลว
สมศ.12-6 สรุปผลการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2555 ของสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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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 4.60
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : คาเฉลี่ย 4.60
เปาหมายของปนี้ : คาเฉลี่ย 4.51
เปาหมายปตอไป : คาเฉลี่ย 4.51

เกณฑประเมิน : 4.60 คะแนน
เกณฑประเมิน : 4.60 คะแนน
ผลการดําเนินงาน R บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 4.51 คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติตามบทบาทหนาที่ของอธิการบดี ดําเนิน การโดยคณะกรรมการที่ส ภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่องหลักเกณฑการประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2551 (13-1) ซึ่งกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
จํ านวน 2 ครั้ ง ในช วงวาระการดํ ารงตํ าแหน ง 4 ป ครั้ งที่ 1 ทํ าการประเมิ นเมื่ อปฏิ บั ติ งานครบ 2 ป และ
ครั้งที่ 2 ทําการประเมินเมื่อปฏิบัติงานครบ 3 ป 6 เดือน
ผลการประเมินการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี ครั้งที่ 1 (ชวงการปฏิบัติหนาที่ระหวางวันที่15 สิงหาคม 2552 –15
สิงหาคม 2554) ไดคะแนน 4.60
คะแนนประเมิน
ผลการประเมินการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี ๔.๖๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
สมศ.13-1 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2551
สมศ.13-2 รายงานผลการดําเนินงานของอธิการบดี (สิงหาคม 2552 – สิงหาคม 2554)
สมศ.13-3 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 936/2554 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2554
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
สมศ.13-4 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ วาระที่ 2 ครั้งที่ 1 (15 สิงหาคม 2552 –15 สิงหาคม 2554)
สมศ.13-5 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

อาจารย

0

2

5

ผูชวยศาสตราจารย

1

3

6

รองศาสตราจารย

3

5

8

ศาสตราจารย

6

8

10

ตําแหนงทางวิชาการ

คาดัชนีคุณภาพอาจารย
=

ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา

.

อาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริง + ลาศึกษาตอ)
2. แปลงคาน้ําหนักระดับคุณภาพ ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
=
คาดัชนีคุณภาพอาจารย
x5
คาดัชนีคุณภาพอาจารยที่กําหนดใหคะแนนเต็ม 5 (6)
ตาราง แสดงขอมูลผลการพัฒนาคณาจารย
วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

อาจารย

0 x 63
=0

2 x 319.5
= 639

5 x 31
= 155

ผูชวยศาสตราจารย

1 x 11

3 x 110

6 x 15

= 11

= 330

= 90

3x0

5 x 13

8x4

=0

= 65

= 32

6x0
=0

8x0
=0

10 x 0
=0

ตําแหนงทางวิชาการ

รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย
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ตาราง แสดงขอมูลผลการพัฒนาคณาจารย (ตอ)
วุฒิการศึกษา
ตําแหนงทางวิชาการ
รวม

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

80.5

444

38

คาดัชนีคุณภาพอาจารย
1322

ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา
.
อาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริง + ลาศึกษาตอ)

= 2.334=ชดเดิด

566.5

แปลงคาน้ําหนักระดับคุณภาพ ที่คํานวณได เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คาดัชนีคุณภาพอาจารย

2.334 x 5 = 1.94

x5

6

คาดัชนีคุณภาพอาจารยที่กําหนดใหคะแนนเต็ม 5 (6)

ผลการประเมินตนเองปที่แลว: คาดัชนี 2.256

เกณฑประเมิน : 1.88 คะแนน

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้: คาดัชนี 2.334

เกณฑประเมิน : 1.94 คะแนน

เปาหมายของปนี้ : คาดัชนี 4.5

ผลการดําเนินงาน Q ไมบรรลุเปาหมาย

เปาหมายปตอไป : คาดัชนี 4.5

เกณฑประเมิน : 3.75 คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

สมศ.14-1

ขอมูลบุคลากรสายวิชาการคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

สมศ.14-2

ขอมูลบุคลกรสายวิชาการคณะเทคโนเกษตรและอุตสาหกรรม

สมศ.14-3

ขอมูลบุคลากรสายวิชาการคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมศ.14-4

ขอมูลบุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สมศ.14-5

ขอมูลบุคลากรสายวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

สมศ.14-6

ขอมูลบุคลากรสายวิชาการคณะศิลปศาสตร

สมศ.14-7

ขอมูลบุคลากรสายวิชาการวิทยาลัยการจัดการ

สมศ.14-8

แบบรายงานอาจารยประจํา ปการศึกษา 2553-2555
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หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

สมศ.14-9

คาถวงน้ําหนักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สมศ.14-10

คาถวงน้ําหนักคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

สมศ.14-11

คาถวงน้ําหนักคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

สมศ.14-12

คาถวงน้ําหนักคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมศ.14-13

คาถวงน้ําหนักคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมศ.14-14

คาถวงน้ําหนักคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

สมศ.14-15

คาถวงน้ําหนักคณะศิลปศาสตร

สมศ.14-16

คาถวงน้ําหนักวิทยาลัยการจัดการ

สมศ.14-6

ขอมูลบุคลากรสายวิชาการคณะศิลปศาสตร

สมศ.14-7

ขอมูลบุคลากรสายวิชาการวิทยาลัยการจัดการ

สมศ.14-8

แบบรายงานอาจารยประจํา ปการศึกษา 2553-2555

สมศ.14-9

คาถวงน้ําหนักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สมศ.14-10

คาถวงน้ําหนักคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

สมศ.14-11

คาถวงน้ําหนักคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

สมศ.14-12

คาถวงน้ําหนักคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมศ.14-13

คาถวงน้ําหนักคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมศ.14-14

คาถวงน้ําหนักคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

สมศ.14-15

คาถวงน้ําหนักคณะศิลปศาสตร

สมศ.14-16

คาถวงน้ําหนักวิทยาลัยการจัดการ
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ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด
เกณฑการประเมิน สมศ.
ใชคาคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยตนสังกัด
ผลการประเมินตนเองปที่แลว: คาเฉลี่ย 4.07
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้: คาเฉลี่ย 4.78
เปาหมายของปนี้ : คาเฉลี่ย 4.51
เปาหมายปตอไป : คาเฉลี่ย 4.51

เกณฑประเมิน : 4.07 คะแนน
เกณฑประเมิน : 4.78 คะแนน
ผลการดําเนินงาน R บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 4.51 คะแนน

ตารางแสดงขอมูลผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยตนสังกัด
ป 2553 ป 2554 ป 2555
คาเฉลี่ยผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
4.05
4.07
4.78
ภายในโดยตนสังกัด
คาเฉลี่ยผลการประเมินผลการประเมิน

รวม

ผลรวมคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยตนสังกัด
จํานวนป
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
ในปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินตนเองอยูในระดับดีมาก มีคาคะแนนเทากับ 4.78
(ในระบบ CHE มีคาคะแนนเทากับ 4.75 เนื่องจากตัวบงชี้ที่ 4.3 มีคาคะแนนไมตรงกับเลม SAR)
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ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณของสถาบัน
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 16.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ
เกณฑการประเมิน สมศ.
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ปฏิบัติได

ปฏิบัติได

ปฏิบัติได

ปฏิบัติได

ปฏิบัติได

1 ขอ

2 ขอ

3 ขอ

4 ขอ

5 ขอ

ขอ

เกณฑมาตรฐาน

1

มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษา
โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่
กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ
ผลการประเมินของผูเรียนและบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่
สอดคลองกับอัตลักษณ ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ผลการดําเนินงานกอใหเกิดผลกระทบที่เปนประโยชนและ/หรือสรางคุณคาตอสังคม
ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ไดรับการยกยองในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ

2
3
4
5

มีการ
ดําเนินการ
ü
ü
ü
ü
ü

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 4 ขอ

เกณฑประเมิน : .4 คะแนน

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 5 ขอ

เกณฑประเมิน : 5 คะแนน

เปาหมายของปนี้ : 5 ขอ

ผลการดําเนินงาน R ไมบรรลุเปาหมาย

เปาหมายปตอไป : 5 ขอ

เกณฑประเมิน : 5 คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิทยาลัย กําหนดอัตลักษณที่แสดงถึงบุคลิก ลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา คือ “บัณฑิตนัก
ปฏิบัติที่เปนคนดี มีความรู รักสูงาน” โดยผานกระบวนการประชาพิจารณจากคณาจารย นักศึกษา บุคลากร
ศิษยเกา และผูใชบัณฑิต และไดผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อ
วันที่ 13 กุมภาพันธ 2556 (16.1-1.1)
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เพื่ อ ให ก ารผลิ ต บั ณ ฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย เป น ไปตามอั ต ลั ก ษณ มหาวิ ท ยาลั ย ได จั ด ทํ า แผนพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) ที่มีกําหนดกลยุทธที่สอดคลองกับอัตลักษณ ไวในประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 1 “ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการสรางบัณฑิตนักปฏิบัติ “ (16.1-1.2)
2. มหาวิ ทยาลั ย มี การจั ดทํ า แผนปฏิ บัติการประจําป 2555 (16.1-2.1) ที่ แปลงจากแผนพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 5 ป(พ.ศ. 2555-2559) โดยการมีสวนรวมของคณะในการเสนอโครงการ ที่สอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตร และกลยุทธ ตามอัตลักษณ ของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้นักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมในโครงการ โดยเปนผูดําเนินการ และ/หรือผูเขารวมโครงการ เชน
- โครงการฝกปฏิบัติงานสํารวจภาคสนาม (นักศึกษามีสวนรวมในการเขารับการฝกปฏิบัติการสํารวจ)
- โครงการปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ ห องปฏิ บั ติ ก ารในวิ ช าโครงงานวิ ศ วกรรม (อาจารย ผูส อนรายวิ ช าโครงงาน
วิศวกรรม มีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการ)
- โครงการเพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรูภาษีอากรกอนเขาสูระบบธุรกิจใหกับนักศึกษา (นักศึกษามี
สวนรวมในการเขารับการอบรม)
3. มหาวิทยาลัยจัดทําการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนและการ
บริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนการสอน ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีตอการสราง
บัณฑิตใหมีคุณลักษณะตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย (16.1-3.1) และจัดทําการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยและหนวยงานที่สังกัด ซึ่งมีผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัต
ลักษณ (16.1-3.2)
4. คณะศิลปศาสตร จัดทําโครงการบานหนามอง ริมคลองสวยงาม ขึ้นเพื่อสรางประโยชนตอชุมชน
ดวยการฝกอบรม ใหความรู เรื่องมลภาวะทางน้ํา รวมทั้งสาธิตวิธีการทําถังดักไขมัน เพื่อจะนําไปปรับใชใน
ครัวเรือนได ซึ่งมีชาวบานในชุมชนที่ไดรับการฝกอบรมแลวสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง โดยไดรับการ
รับรองจากผูนําชุมชน (16.1-4.1) ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตรยังไดจัดโครงการกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับการบริการ
วิชาการแกสังคม ไดแก โครงการฝกอบรมอาสาชวยเหลือนักทองเที่ยว โดยสงเสริมใหนักศึกษาไดมีสวนรวมใน
กิ จ กรรมต า งๆ ทั้ งนี้ จ ากการวั ดผลการดํ า เนิน งานดังกลา ว ทําใหเห็น ไดวาเป น โครงการที่ มีป ระโยชนต อ
ผูเขารวมโครงการอยางมาก เพราะสามารถนําไปใชไดในชีวิตประจําวัน และมีความตองการใหจัดโครงการ
อยางตอเนื่อง (16.1-4.2)
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5. คณะศิลปศาสตร ไดรับการยอมรับและยกยองจากตําบลหันตรา ถึงโครงการบานหนามอง ริมคลอง
สวยงาม ที่ทางคณะไปบริการวิชาการฝกอบรมใหความรู จนทําใหเปนชุมชนที่มีคุณภาพที่ดี (16.1-5.1) และ
จากการที่อาจารยคณะศิลปศาสตร ไดบูรณาการการจัดการเรียนการสอนรวมกับการบริการวิชาการ โดยนํา
นั กศึ กษาไปพั ฒ นาโรงเรี ย นวั ดลํ า โพ หลั งจากประสบอุทกภัย เมื่อป 2554 ในชื่อ โครงการจิ ตอาสาพัฒ นา
โรงเรียนหลังน้ําลด จนไดรับการคัดเลือกใหเปนโครงการจิตอาสาที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี ประจําป 2555 จาก
เครือขายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางฯ (16.1-5.2)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

สมศ.16.1-1.1

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2556 วันพุธที่
13 กุมภาพันธ 2556 ระเบียบวาระ 4.1.2 หนา 21

สมศ.16.1-1.2
สมศ.16.1 - 2.1

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)
แผนปฏิบัติการประจําป 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สมศ.16.1 - 3.1 รายงานผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนและการบริการสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปการศึกษา 2555
สมศ.16.1 – 3.2 สรุปผลความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน
ที่สังกัด
สมศ.16.1 – 4.1 กิจกรรมโครงการบานหนามอง ริมคลองสวยงาม
สมศ.16.1 - 4.2 รายงานการประเมินผลโครงการฝกอบรมอาสาสมัครชวยเหลือนักทองเที่ยว จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
สมศ.16.1 – 5.1 หนังสือรับรองการนําผลงานไปใชประโยชน
สมศ.16.1 - 5.2 เกียรติบัตรแสดงการไดรับคัดเลือกใหเปนโครงการจิตอาสาที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี ประจําป
2555 จากเครือขายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางฯ
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ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ
เกณฑการประเมิน สมศ.
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด
เกณฑการใหคะแนน
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
ผลการประเมินตนเองปที่แลว : คาเฉลี่ย 3.91

เกณฑประเมิน : 43.91 คะแนน

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : คาเฉลี่ย 3.99
เปาหมายของปนี้ : คาเฉลี่ย 4.51
เปาหมายปตอไป : คาเฉลี่ย 4.51

เกณฑประเมิน : 3.99 คะแนน
ผลการดําเนินงาน Q ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 4.51 คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
สําเร็จการศึกษา
ปการศึกษา 2553
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด

2,397

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด

4

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด

-

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ

500

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม 5)

3.99

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม 5)

2
4.50

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ

-

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม 5)

-

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม 5)
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3.99

ตารางที่ 1 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ
ปการศึกษา 2554
ขอมูล

คอ.

ทอ.

บท.

วท.

วส.

ศศ.

ปริญญาตรี

-

2,401

500

2

2

-

502

20.86 50.00

50.00

-

20.91

4.50

4.50

-

3.99

9

9

-

2,001.86

159

317

155

38

36

293

34

66

33

3. รอยละ

22.89

23.68

20.23

21.38

20.82

21.29

4. คะแนนคุณภาพเฉลี่ย

3.94

4.29

3.99

4.01

3.91

3.82

3.99

149.57 154.43 1168.14 136.29 258.29 126.14

1,992.86

5. คะแนนคุณภาพรวม

และเอก
4

1448

ประเมิน (จํานวนผูตอบแบบสอบถาม)

ปริญญาตรี โท

4

152

2. จํานวนผูใชบัณฑิตที่ไดรับการ

ปริญญาโท ปริญญาเอก

2,397

166

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

วจ.

หมายเหตุ : แหลงที่มาของขอมูล
ขอ 1 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ขอ 2-5 กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
ในปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการสํารวจความพึงพอใจของ
นายจาง/ผูใชบัณฑิตระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ตามมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิ
ระดั บ ที่ 2 ปริ ญ ญาตรี และคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ที่ 4 ปริ ญ ญาโท ทั้ ง 5 ด า น คื อ 1) ด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
2) ด า นความรู 3) ด า นทั กษะทางป ญ ญา 4) ดานทักษะความสัมพัน ธร ะหวางบุคคลและความรับ ผิดชอบ
5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะบัณฑิต
ตามอัตลักษณมหาวิทยาลัย “บัณฑิตนักปฏิบัติ ที่เปนคนดี มีความรู รักสูงาน”
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

สมศ.16.2-01 หนังสือสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่ ศธ 0585.17/ว1261 ลงวันที่ 22
พฤษภาคม 2556 เรื่อง ขอสงผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ สมศ. ที่ 2 และ 16.2
สมศ.16.2-02 แบบสอบถามความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ รุนปการศึกษา 2554
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ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน
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
1

เกณฑมาตรฐาน

มีการ
ดําเนินการ

มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับจุดเนน จุดเดน หรือความ

P

เชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2

มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่

P

กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ
3

ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเนน และ

P

จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
4

ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ

P

สถานศึกษา และเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม
5

ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา มีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน หรือความ

P

เชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด และไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 3 ขอ

เกณฑประเมิน : 3 คะแนน

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 5 ขอ

เกณฑประเมิน : 5 คะแนน

เปาหมายของปนี้ : 5 ขอ

ผลการดําเนินงาน R บรรลุเปาหมาย

เปาหมายปตอไป : 5 ขอ

เกณฑประเมิน : 5 คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดเอกลั ก ษณ ที่ แ สดงถึ ง จุ ด เน น จุ ด เด น ที่ แ สดงถึ ง ลั ก ษณะโดดเด น ของ
มหาวิทยาลัย คือ “แหลงเรียนรูทางวิชาชีพและเทคโนโลยี” โดยผานกระบวนการประชาพิจารณจากคณาจารย
นักศึกษา บุคลากร ศิษยเกา และผูใชบัณฑิต และไดผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2556 (17-1.1)
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เพื่อใหการดําเนินงานของเปนไปเอกลักษณ มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะ 5
ป (พ.ศ.2555-2559) (17-1.2) ที่มีกําหนดกลยุทธที่สอดคลองกับเอกลักษณ ไวในประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
“ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการสรางบัณฑิตนักปฏิบัติ “ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 “ พัฒนาศักยภาพ
การวิจัยและสรางนวัตกรรม” และประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 “สรางความเสมอภาคและการเรียนรูตลอดชีวิต”
2. มหาวิ ทยาลั ย มี การจั ด ทํ า แผนปฏิบั ติการประจํ าป 2555 (17-2.1) ที่ แปลงจากแผนพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 5 ป(พ.ศ. 2555-2559) โดยการมีสวนรวมของคณะในการเสนอโครงการ ที่สอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตร และกลยุทธ ตามเอกลักษณ ของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้นักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมในโครงการ โดยเปนผูดําเนินการ และ/หรือผูเขารวมโครงการ เชน
- โครงการ การอบแหงเนื้อผลลําไย ลิ้นจี่ และเงาะดวยไมโครเวฟรวมกับอินฟาเรด (อาจารยมีสวนรวมใน
การดําเนินงานโครงการ)
- โครงการอบรมการซ อมบํ า รุ งรถยนต เบื้ อต น (อาจารย และนัก ศึก ษา มี ส ว นรว มในการดํา เนิ น งาน
โครงการ)
3.

มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ทํ า การประเมิน ความพึ งพอใจของบุ คลากรที่ มีตอ การบริห ารจั ดการของ

มหาวิทยาลัยและหนวยงานที่สังกัด ซึ่งมีผลการดําเนินงานตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถานศึกษา (17-3.1)
4.

นั ก ศึ ก ษาได รั บ ความเชื่ อ ถื อ ในความรู เ ชี่ ย วชาญด า นภาษาวั ฒ นธรรมไทยจากจั ง หวั ด

พระนครศรีอยุธยาและองคกรจัดประกวดนานาชาติโดยการเชิญเปนวิทยากร จัดกิจกรรมศึกษาพื้นฐานเรียนรู
วัฒนธรรมไทย ๔ ฐาน คือ การสานปลาตะเพียน การสานพัด การทําดอกไมจากกานโสนและการรอยพวงมาลัย
การจัดขบวนกลองยาวตอนรับผูเขาประกวด และการจัดซุมอาหารเลี้ยงรับรองแบบ Heavy Cocktail ใหแก
การประกวด Miss Tourism World ณ วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (17-4.1) คณะศิลป
ศาสตร กําหนดใหนักศึกษาของคณะผานการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับสากล (TOEIC)
กอนจบการศึกษา โดยคณะจัดเปนศูนยทดสอบใหกับนักศึกษา ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งตอบัณฑิตในการสมัคร
งาน การประกอบอาชีพ และการศึกษาตอ (17-4.2) และในการดําเนินการสอบครั้งตอไปจะเปดใหนักศึกษา
คณะอื่นๆ รวมสอบดวย
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5. บุคลากรของคณะเปนผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เปนอยางยิ่งจึงทําใหไดนักศึกษาที่มี
คุณภาพ ซึ่งการเปนผูมีความรูความสามารถในวิชาชีพ ในสาขาวิชานั้นๆ จึงสงผลใหไดรับรางวัล รับการยกยอง
ในระดับชาติ เชน
ผศ.นันทวดี วงษเสถียร เปนผูที่ความรูความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ ไดรับรางวัลหนังสือยอด
นิยมของ ส.ส.ท. (17-5.1)
ผศ.วาที่รอยตรี ธนู ทดแทนคุณ เปนผูที่ความรูความสามารถทางดานภาษาไทย ไดรับการคัดเลือกให
เปนปูชนียบุคคลดานภาษาไทยและผูใชภาษาไทยดีเดน ระดับจังหวัด พ.ศ.2555
(17-5.2)
ผศ.สมบัติ ศิริจันดา เปนผูที่ความรูความสามารถทางดานภาษาไทย ไดรับการคัดเลือกใหเปนปูชนีย
บุคคลดานภาษาไทย ผูใชภาษาไทยดีเดน ผูใชภาษาไทยถิ่นดีเดน และผูมีคุณูปการตอการใชภาษาไทย (17-5.3)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

สมศ. 17-1.1

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2556 วัน
พุธที่ 13 กุมภาพันธ 2556 ระเบียบวาระ 4.1.2 หนา 21

สมศ. 17-2.1

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

สมศ. 17-2.2

แผนปฏิบัติการประจําป 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สมศ. 17-3.1

สรุปผลความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยและ
หนวยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สมศ. 17-4.1

หนังสือขอเชิญประชุมเพื่อเตรียม การดําเนินงานการประกวด Miss Tourism World

สมศ. 17-4.2

เอกสารทางE-mail ที่ประสานงานกันเรื่องการสอบ TOEIC

สมศ. 17-5.1

หนังสือขอเชิญรับมอบรางวัลหนังสือยอดนิยมของ ส.ส.ท.

สมศ. 17-5.2

ประกาศผลการคัดเลือกปูชนียบุคคลดานภาษาไทยและผูใชภาษาไทยดีเดนระดับจังหวัด
พ.ศ.2555

สมศ. 17-5.2

ประกาศผลการคัดเลือกใหเปนปูชนียบุคคลดานภาษาไทย ผูใชภาษาไทยดีเดน
ผูใชภาษาไทยถิ่นดีเดน และผูมีคุณูปการตอการใชภาษาไทย
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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)
บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80
มีประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน
มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม
ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

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

ü
ü
ü
ü
ü

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

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบดวย ผูบริหาร ผูแทนของทุกหนวยงานในสังกัด
และผูแทนนักศึกษาจากองคการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดมีการดําเนินการ
ดังตอไปนี้
ประชุมเลือกเปาหมาย ตัวบงชี้คุณภาพระดับสถาบันตอ สภามหาวิทยาลัย ในตัวบงชี้ ที่ 18.1 ผลการ
ชี้นํา ปองกันหรือแกไขปญหาสังคม ในดานตางๆ โดยเลือกดําเนินการประเด็น ดานสุขภาพในรายการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 21 มกราคม 2554 (เอกสาร สมศ. ที่ 18.1-1.1)
นํ า เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ครั้ ง ที่ 3/2554 วั น ที่ 3
กุมภาพันธ 2554 (เอกสาร สมศ. ที่ 18.1-1.2)
ทบทวน โดยคณะกรรมการประกั น คุ ณภาพการศึก ษา ในป การศึ ก ษา 2554 ในรายการประชุ ม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฯ ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 25 มกราคม 2555 (เอกสาร สมศ. ที่ 18.11.3)
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ทบทวน โดยคณะกรรมการประกั น คุ ณภาพการศึก ษา ในป การศึ ก ษา 2555 ในรายการประชุ ม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฯ ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 14 กันยายน 2555 (เอกสาร สมศ. ที่ 18.11.4)
ซึ่งความหมายของคําวา “สุขภาพ” ในที่นี้ หมายความถึง ภาวะแหงความสมบูรณ ของรางกายและ
จิตใจ รวมถึงการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข ของทั้งนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
สรุปผลการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
(Plan) มหาวิทยาลัยใหความสําคัญจากประเด็นเรื่องที่ชี้นําหรือแกปญหาสังคมในประเด็น
ดาน
สุขภาพมาดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ซึ่งจะสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559) (เอกสาร สมศ.
ที่ 18.1-1.5)
ซึ่งนโยบายของมหาวิทยาลัย มีการกระจายอํานาจลงสูระดับคณะ ใหสามารถบริหารจัดการตามพันธ
กิจของระดับอุดมศึกษา โดยคณะและกองพัฒนานักศึกษาสามารถดําเนินงานดานประเด็นสุขภาพไดอยางเปน
อิสระ โครงการตางๆทางดานสุขภาพกายและสุขภาพจิต เชน
1. โครงการกีฬาตางๆ
2. โครงการคุณธรรมนําชีวิต
3. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายแกนนําดานการปองกันเอดสและสารเสพติด
4. โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม
5. โครงการขับขี่ปลอดภัย
6. โครงการทําความดีเขาพรรษา ลดน้ําหนัก สรางสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณ สิ่งอํานวยความสะดวกและบุคลากรรองรับดังรายละเอียด
-การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 (เอกสาร สมศ. ที่ 18.1-1.6) และ
-การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 (เอกสาร สมศ. ที่ 18.1-1.7)
(Do) ในกระบวนการดําเนินการโครงการตางๆของมหาวิทยาลัยนั้น เมื่อแผนการดําเนินโครงการของ
แตละหนวยงานไดรับการอนุมัติเรียบรอยแลว คณะ/กองพัฒนานักศึกษาก็สามารถดําเนินการจัดโครงการได
โดยมีการจัดทําคําสั่งเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ ในแตละโครงการเพื่อใหบุคลากรไดรับทราบถึง
บทบาท และหนาที่ของตนเองในโครงการนั้นๆ เชน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แหงประเทศไทย
ครั้งที่ 29 ประจําปการศึกษา 2555) (เอกสาร สมศ. ที่ 18.1-1.8)
ในระหวางการดําเนินการจะมีการติดตามความคืบหนาของการดําเนิน และรายงานตอผูบริหารของ
มหาวิทยาลัยทุกไตรมาศ ดังแบบรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2556 (เอกสาร สมศ.ที่ 18.11.9)
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแลว จะมีการติดตามประเมินผล และจัดทํารายงานผลในรูปแบบขอมูลเกี่ยวกับ
ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ดังแบบติดตามการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ 2555 (เอกสาร สมศ. ที่ 18.1-1.10) เพื่อใหผูบริหารไดมีขอมูลในการกํากับติดตามความ
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คืบหนาในการดําเนินการในแตละประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการอยางเปนระบบ ซึ่งจะเปนชองทางหนึ่ง
ที่ ใ ห ห น ว ยงาน รวมถึ ง บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ เข า มามี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการช ว ย
การดํ า เนิ น งานตาม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมีรายละเอียดรายงานผลของการ
ดําเนินโครงการดัง เอกสารภาคผนวก 1
(Check) มหาวิทยาลัยมีการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานเปนไปตามแผนการดําเนินงานโครงการที่
กําหนดไว โดยกองนโยบายและแผน เปนผูติดตามรายงานผลการดําเนินการเมื่อโครงการเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว
โดยสรุปในผลการดําเนินงานโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เอกสาร สมศ.
ที่ 18.1-2.1) และ
มีการติดตามในหนวยงานยอย เชน กองพัฒนานักศึกษา มีสรุปผลการดําเนินการแตละโครงการในการประชุม
กองพัฒนานักศึกษา พรอมทั้งนําขอเสนอแนะจากแตละโครงการมาวางแผนในการดําเนินการในปตอไป ดัง
รายงานการประชุมกองพัฒนานักศึกษา (เอกสาร สมศ.ที่ 18.1-1.11)
ตัวอยาง เชน โครงการคุณธรรมนําชีวิต
ขอเสนอแนะ
ควรมีมาตรการจัดใหมีการทําสมุดกิจกรรมของนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาสนใจเขารวมโครงการ/
กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดใหมากกวานี้
โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหมซึ่ง มีนักศึกษาเขารับการตรวจสุขภาพนอยกวาเปาหมายที่ตั้งไว ใน
แตละป กองพัฒนานักศึกษา จึงมีการวางแผนการดําเนินงานในปการศึกษา 2556 ดังนี้
ขอเสนอแนะ
ทําบันทึกขอความแจงกําหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม ใหคณะตางๆ รับทราบ
ประชาสัมพันธกําหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม ผานทาง Web site ของมหาวิทยาลัยและบอรด
ประชาสัมพันธตางๆ เพื่อใหนักศึกษาไดรับทราบและเขารับการตรวจตามกําหนด
มีการสรุปผลจํานวนและรายชื่อนักศึกษาที่เขารับการตรวจและไมเขารับการตรวจแจงไปยังคณะ
เพื่อใหคณะรับทราบ และเขาที่ประชุมคณะเพื่อดําเนินการตอไป
(Act) ในระดับมหาวิทยาลัย มีการจัดทําแผนการจัดสรรงบประมาณแผนดิน และงบประมาณรายได
โดยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง จะพิจารณาโครงการ หรือกิจกรรมที่นําเสนอขอใชงบประมาณ วามีการ
สอดคลองกับยุทธศาสตร และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งการนําแนวทาง ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา
มาปรับปรุงแกไขในการดําเนินโครงการในปตอไป
คําสั่งที่ 138/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555 - 2559) (เอกสาร สมศ. ที่ 18.1-1.12)
นอกจากนี้ ในการประชุมเลือกเปาหมายตัวบงชี้คุณภาพระดับสถาบันตอ สภามหาวิทยาลัยในตัวบงชี้
ที่ 18.1 ผลการชี้นํา ปองกันหรือแกไขปญหาสังคม ในดานตางๆ โดยเลือกดําเนินการประเด็น ดานสุขภาพ จาก
รายการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 21 มกราคม 2554 (เอกสาร สม
ศ. ที่ 18.1-1.1) แลวยังมีการทบทวน โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ในปการศึกษา 2554
ดังรายการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2555
วันที่ 25 มกราคม 2555
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(เอกสาร สมศ. ที่ 18.1-1.3) และปการศึกษา 2555 และ ในรายการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 14 กันยายน 2555 (เอกสาร สมศ.
ที่ 18.1-1.4) ดวยอีกเชนกัน
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ มี ก ารดํ า เนิ น งานได ต ามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2555 สามารถ
ดําเนินการตามกําหนดได ผลการประเมินทุกโครงการบรรลุเปาหมายตามแผน 2 ใน 3 ดาน จากการดําเนินงาน
3 ดาน คือ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และเชิงเวลา ไมต่ํากวารอยละ 80 ตามสรุปผลการดําเนินงานและการใช
จายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2555 โดยมีโครงการที่บรรลุเปาหมาย ดังนี้
(เอกสาร สมศ.ที่ 18.1-2.1)
ปการศึกษา
เปาหมาย
รอยละความสําเร็จ
รอยละของ
หมายเหตุ
(จํานวนโครงการ)
ของโครงการ
จํานวนโครงการ
ตลอดทั้งป
เฉลี่ยทั้ง 3 ดาน
ที่บรรลุเปาหมาย
2555
7
85.31
85.71
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานอยางมีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในสถาบัน ในการดําเนินโครงการ
ด านสุ ขภาพ ดั งเปรี ย บเที ย บได จ ากสถิ ติผู ใชบ ริการงานพยาบาล และสถิติคาสิน ไหมเงิน ประกัน อุบัติเหตุ
นักศึกษา ที่ลดลงจากการที่ บุคลากรในสถาบันมีสุขภาพที่ดีขึ้น ดังนี้
สถิ ติ ผู ใ ช บ ริ การงานพยาบาล (เอกสาร สมศ. ที่ 18.1-3.1) และสถิ ติ คา สิน ไหมประกั น อุ บั ติเ หตุ
นักศึกษา ปการศึกษา 2553 – 2555 (เอกสาร สมศ. ที่ 18.1-3.2)
ปการศึกษา คาสินไหมนักศึกษา
2553
2554
2555

1,650,015
1,617,316
-

ผูรับบริการงานพยาบาล
นักศึกษา อาจารย/เจาหนาที่
406
596
263
477
-

หมายเหตุ

รวม
1,002
740

เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาเปน 4 ศูนยพื้นที่ ใน 3 จังหวัด โครงการกีฬาภายในสถาบัน
จึงสามารถสงเสริมและสรางคุณลักษณะของนักศึกษาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต สรางความสัมพันธอันดี
ระหวางนักศึกษา ตางคณะและตางศูนยพื้นที่ไดแลกเปลี่ยน เรียนรูในดานตางๆระหวางนักศึกษาดวยกัน
ในโครงการกี ฬ าต า งๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย เช น โครงการกี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห ง ประเทศไทย
รอบคัดเลือกและรอบมหกรรม และโครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย เปนการ
สงเสริมใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีในหมูคณะ มีมาตรฐานการเลนกีฬาที่สูงขึ้น และเปนการสรางเครือขาย
ระหวางสถาบัน
นอกจากนี้ แ ล ว นั ก ศึ ก ษายั ง ได รั บ ประสบการณ ต รงจากโครงการคุ ณ ธรรมนํ า ชี วิ ต ได เ รี ย นรู จ าก
การปฏิบัติ ไดรับการปลูกฝงเชิงคุณธรรมที่เกิดขึ้นจริง กลาคิด กลาทําในสิ่งที่ถูกตองและชอบธรรม
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โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายแกนนําดานการปองกันเอดสและสารเสพติด นักศึกษาไดเสริมสราง
ความรู ความเขาใจถึงความรายแรง ผลกระทบของโรคเอดสและพิษภัยของสารเสพติด รวมทั้งสรางทักษะชีวิต
ฝกคิดวิเคราะหปญหาเพื่อหาแนวทางปองกัน แกไขปญหาสังคม อุบัติภัยและสิ่งเสพติด
โครงการขับขี่ปลอดภัย ไดเสริมสรางความรู ความเขาใจ ในการขับขี่รถอยางถูกกฎจราจร และลดการ
สูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ เปนตน
จากผลการดําเนินการในดานสุขภาพ มหาวิทยาลัยสนับสนุน ใหความรวมมือกับภาคสวนตางๆ ซึ่งเขา
มามีสวนรวมในการดูแลนักศึกษาและบุคลากร ในการสรางเสริมสุขภาพ เชน โครงการทําความดีเขาพรรษา ลด
น้ําหนัก สรางสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ประจําป 2555 ของกระทรวงสาธารณสุข
ดังเกียรติบัตรของกระทรวงสาธารณสุข (เอกสาร สมศ. ที่ 18.1-4.1) และโครงการอบรมการขับ ขี่
ปลอดภัย โดยความรวมมือกับสํานักงานขนสงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อใหนักศึกษา บุคลากรภายใน
สถาบันและบุคคลทั่วไป ไดรับทราบถึงกฎจราจร วิธีการบํารุงรักษารถจักรยานยนตและรถยนตเบื้องตน เพื่อ
เปนการลดและปองกันอุบัติเหตุที่อาจสงผลใหเกิดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินได ดังเอกสารสรุปการเบิก
คาสินไหมประกันอุบัติเหตุ ประจําปการศึกษา 2553 – 2555 (เอกสาร สมศ. ที่ 18.1- 4.2)
เมื่ อสมาชิ กในองค ก รทุ กคนมี สุ ขภาพดี ขึ้น ทั้ ง ทางร า งกายและจิ ตใจ ย อมจะสง ผลใหอ งคก รนั้ น มี
ประสิทธิภาพในการทํางานไดอยางดีขึ้นและทุกคนซึ่งจะสงผลใหองคกรนั้นมีการพัฒนาและเจริญกาวหนาได
ตอไป
จากผลการดําเนินการในดานสุขภาพในโครงการดานกีฬาภายในและภายนอกสถาบัน มหาวิทยาลัยได
สนับสนุนการแขงขันกีฬาทุกประเภท โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 40 (เอกสาร สมศ. ที่ 18.1-5.1) รอบคัดเลือก เพื่อกํากับดูแล การคัดเลือกนักศึกษามาเปน
นักกีฬา รวมทั้งกํากับดูแลการฝกซอม การดําเนินการแขงขัน และการวางแผนการแขงขันในคราวตอไป
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนงบประมาณสําหรับคาใชจายทั้งจากเงินงบประมาณและเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย ตลอดทั้งกระบวนการแขงขัน และยังใหการสนับสนุนโดยการยกเวนคาเลาเรียนสําหรับนักกีฬาที่
สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย (เอกสาร สมศ. ที่ 18.1-5.2)
ดังนั้นในป พ.ศ.2556 (ปการศึกษา 2555) นักศึกษาของมหาวิทยาลัยไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
(เหรีย ญทองแดง) จากการแข งขัน กี ฬาเรื อยาวประเพณี 5 ฝพาย 200 เมตรชาย ในการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40 (เอกสาร สมศ. ที่ 18.1-5.3)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
สมศ.18.1-1.1
สมศ.18.1-1.2
สมศ.18.1-1.3

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/ 2554
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการ
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หมายเลข

สมศ.18.1-1.4
สมศ.18.1-1.5
สมศ.18.1-1.6
สมศ.18.1-1.7
สมศ.18.1-1.8

สมศ.18.1-1.9
สมศ.18.1-1.10
สมศ.18.1-1.11
สมศ.18.1-1.12

สมศ.18.1-1.13
สมศ.18.1-1.14
สมศ.18.1-1.15
สมศ.18.1-1.16
สมศ.18.1-3.1
สมศ.18.1-4.1
สมศ.18.1-4.2
สมศ.18.1-5.1

รายการเอกสารหลักฐาน
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/ 2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5/ 2555
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป ระยะที่ 2
(พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559)
สรุปรายการจัดสรรโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
สรุปรายการจัดสรรโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 69/ 2556
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 29 ประจําปการศึกษา 2555
แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
กองพัฒนานักศึกษา
แบบติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
กองพัฒนานักศึกษา
รายงานการประชุมการวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
กองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2555
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 138/ 2555
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555 – 2559)
โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2555
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายแกนนําดานการปองกันเอดสและสารเสพติด
ปการศึกษา 2555
โครงการคุณธรรมนําชีวิต
โครงการขับขี่ปลอดภัย
สถิติผูใชบริการงานพยาบาล ศูนยหันตรา ประจําปการศึกษา 2553 - 2554
โครงการทําความดีเขาพรรษา ลดน้ําหนักสรางสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
ประจําป 2555 ของกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารสรุปการเบิกคาสินไหมประกันอุบัติเหตุ ประจําปการศึกษา 2553 – 2555
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 953/ 2555
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หมายเลข

สมศ.18.1-5.2
สมศ.18.1-5.3

รายการเอกสารหลักฐาน
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 40 รอบคัดเลือก
บันทึกยกเวนคาเลาเรียนของนักกีฬา
เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) การแขงขันกีฬาเรือยาว
ประเพณี 5 ฝพาย 200 เมตรชาย ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 40 “พลบดีเกมส)
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ตัวบงชี้ที่ 18.2 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 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

เกณฑมาตรฐาน

ดําเนินการ

มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80
มีประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน
มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม
ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

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

ü
ü
ü
ü
ü

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

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานโดยมีการแกไขปญหาของสังคมดานตางๆ ผานนโยบาย แผนกลยุทธและ
แผนการดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม โดยเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิระยะ 5 ป (พ.ศ.2550-2554) (ฉบับปรับปรุงเมื่อตุลาคม 2551) และแผนกลยุทธ
ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2552-2555 ซึ่งมีการกําหนดนโยบาย แผนกลยุทธเปาประสงคและแผน
การดําเนินงานบริการวิชาการอยางชัดเจน ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาและ
การเรียนรูตลอดชีวิต และปจจุบันมหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555-2559)
ขึ้น ซึ่งผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 โดย
มี ก ารทบทวนผลการดํ า เนิ น งานที่ ผ า นมา จึ ง มี ก ารกํ า หนดนโยบาย แผนกลยุ ท ธ เ ป า ประสงค แ ละแผน
การดําเนินงานบริการวิชาการเอาไวในประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชี วิต และมีการถายทอดแผนดังกลาวลงไปสูห นว ยงานทั้ง 7 คณะ รวมถึงสถาบันวิจัย และพัฒนา
นอกจากนี้ ในการประชุ มคณะกรรมการประกัน คุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการดําเนิน งานประกัน
คุณภาพการศึกษา มทรส. ครั้งที่ 3/2554 ระเบียบวาระที่ 4.1 ไดกําหนดคาเปาหมายของตัวบงชี้ สมศ.ที่ 18.2
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ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคม ในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน เรื่อง ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ
ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการดําเนินการตามประเด็นดังกลาว
(P) การวางแผน
โดยในป 2555 มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณดําเนินโครงการ ดังนี้
1. โครงการบริการวิชาการซอมแซมบํารุงรักษา เครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตร รวมกับมูลนิธิพระ
ดาบส ออกใหบริการวิชาการเคลื่อนที่ภายใตชื่อโครงการ “พระดาบสสัญจร” โดยไดรับความรวมมือจาก
หนวยงานภาครัฐและเอกชน ออกใหบริการเดือนละ 1 – 2 ครั้ง โดยมีการวางแผนงานรวมกัน 4 หนวยงาน คือ
1) มูลนิธิพระดาบส 2) มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง 3) บริษัท สยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด 4) องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 5) มทร.สุวรรณภูมิ
2. โครงการผลิตอุปกรณและเครื่องมือชวยเหลือคนพิการ ซึ่งผูรับบริการหรือเปาหมายจะเปน
ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ ซึ่งดําเนินการอยางตอเนื่องเสมอมา โดยมีการนํารถเข็นคนพิการที่ผลิตไดไปมอบ
ใหกับผูพิการที่เขารวมโครงการพระดาบสสัญจรเปนประจําทุกเดือน
(D) การดําเนินงาน
มหาวิทยาลัย โดยสถาบั น วิ จัย และพัฒ นา ไดดําเนินโครงการบริการวิช าการซอมแซมบํารุงรักษา
เครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตร รวมกับมูลนิธิพระดาบส ดังนี้
บริจาคอุปกรณ
ผลการใหบริการ บริการตัดผมฟรี
ครั้งที่
วันออกใหบริการ
สถานที่
คนพิการ
(จํานวนเครื่อง)
(คน)
(คัน)
ครั้งที่ วันเสารที่
รร.บานทรัพยเจริญ
4
50
5
66 26 พ.ย. 54
ต. สะตอน อ. สอยดาว
จ. จันทบุรี
ครั้งที่ วันอาทิตยที่
เทศบาลตําบล
8
45
5
67
27 พ.ย. 54
คลองใหญ
อ. โปงน้ํารอน
จ. จันทบุรี
ครั้งที่ วันเสารที่
เทศบาลตําบลบานธิ
10
50
5
68 4 ก.พ. 55
อ.บานธิ จ. ลําพูน
ครั้งที่ วันอาทิตยที่
เทศบาลเมืองนะ
10
50
5
69 5 ก.พ. 55
อ. เชียงดาว จ.
เชียงใหม
ครั้งที่ วันอาทิตยที่
วัดพลอยกระจางศรี
21
55
5
70 26 ก.พ. 55
ต. บางสมบูรณ
อ. องครักษ
จ. นครนายก
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ครั้งที่

วันออกใหบริการ

ครั้งที่
71

วันอาทิตยที่
25 มี.ค. 55

ครั้งที่
72

วันเสารที่
28 เม.ย. 55

ครั้งที่
73

วันอาทิตยที่
29 เม.ย. 55

ครั้งที่
74

วันอาทิตยที่
27 พ.ค. 55

ครั้งที่
75
ครั้งที่
76
ครั้งที่
77

วันอาทิตยที่
1 ก.ค. 55
วันเสารที่
21 ก.ค. 55
วันอาทิตยที่
22 ก.ค. 55

ครั้งที่
78

วันอาทิตยที่
26 ส.ค. 55

รวม

273

สถานที่
ศูนยวัฒนธรรมเพื่อการ
อนุรักษและการ
ทองเที่ยวบานหนอง
ปลายทาง ต. ไรเกา
อ. สามรอยยอด
จ. ประจวบคีรีขันธ
เทศบาลตําบลยางตลาด
อ. ยางตลาด
จ. กาฬสินธุ
รร.เทอดไทย
พิทยาคม
ต. เทอดไทย
อ. ทุงเขาหลวง
จ. รอยเอ็ด
วัดคลองจันทร
ต. หวยงู
อ. หันคา จ. ชัยนาท
วัดโคกกุม ต. หรเทพ
อ. บานหมอ จ. สระบุรี
อบต.โนนสูง อ. เมืองฯ
จ. อุดรธานี
อบต.หนองออ
อ. หนองวัวซอ
จ. อุดรธานี
อบต.โคกสลุง
อ. พัฒนานิคม
จ. ลพบุรี
656

15

70

บริจาคอุปกรณ
คนพิการ
(คัน)
5

15

35

5

33

42

5

28

75

5

39

41

5

20

67

5

35

23

5

35

53

5

ผลการใหบริการ บริการตัดผมฟรี
(จํานวนเครื่อง)
(คน)

65
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(C) การตรวจสอบ
คณะทํางานของสถาบันวิจัยละพัฒนา และคณะทํางานของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมไดลงพื้นที่
ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานในโครงการพระดาบสสั ญ จรที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได บ ริ จ าคอุ ป กรณ สํ า หรั บ ผู พิ ก าร
(รถเข็ น จํ า นวน 4 ราย) ณ องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลดอนปรู อ.ศรีป ระจัน ต จ.สุ พรรณบุรี เมื่อ วั น ที่
18 มี.ค. 2556
ขอเสนอแนะ
1. รถเข็นมีขนาดเล็กเกินไปและที่นั่งแข็งกระดาง ทําใหกดทับขาชวงบน
2. ดานขางรถเข็นควรใหใหญขึ้น (ปรับขยายดานขางได)
3. ผูปวยที่สามารถชวยเหลือตัวเองได รถเข็นควรเปนแบบโยก
สิ่งที่ควรพัฒนา
1. ควรทําเกาอี้หรือเตียงสําหรับผูปวยที่เปนแผลกดทับ
2. ควรทําเตียงคนไขที่สามารถอาบน้ําไดในตัว
(A) ปรับปรุง
คณะทํางานของโครงการ นําขอเสนอแนะและสิ่งที่ควรพัฒนาที่ไดจากการลงพื้นที่ไปปรับปรุงและ
พัฒนาออกแบบอุปกรณสําหรับผูพิการในปตอไป
มหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดสรุปผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการซอมแซม
บํารุงรักษา เครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตร รวมกับมูลนิธิพระดาบส ดังนี้
หนวยงาน
ป 2555
จํานวนครั้งที่ออกใหบริการ จํานวนเครื่องที่เขารับบริการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
13
273
โดยมีการดําเนินโครงการรวมกับคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ตั้งเปาหมายผลิตเครื่องมืออุปกรณ
และเครื่องมือชวยเหลือคนพิการ และสามารถผลิตอุปกรณและเครื่องมือชวยเหลือคนพิการดังกลาว ไดบรรลุ
เปาหมาย ดังนี้
หนวยงาน
ป 2555
เปาหมาย (คัน)
จํานวนรถเข็นที่มอบ
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
50
65
1. โครงการบริการวิชาการซอมแซม บํารุงรักษา เครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตรรวมกับมูลนิธิพระ
ดาบส สรางคุณคาแกมหาวิทยาลัยในการมีสวนรวมของคณะทํางาน ซึ่งประกอบดวยสถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (อาจารยและนักศึกษา) รวมทั้งผูบริหารที่ใหความสําคัญกับโครงการที่ดําเนินการ
มาอยางตอเนื่องและเปนประโยชนตอสังคมและชุมชนในดานการเสริมสรางความรูและทักษะใหกับเกษตรกรใน
การซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตรไดอยางถูกตอง นอกจากนี้ เกษตรกร ยังไดรับ
บริการ ซอมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรใหสารารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2. โครงการผลิตอุปกรณและเครื่องมือชวยเหลือคนพิการ รถเข็น อุปกรณและเครื่องมือชวยเหลือคน
พิการมีประโยชนสําหรับผูพิการและผูที่ยากจน ในการชวยเหลือตนเองเพื่อการดํารงชีวิตประจําวัน ทําใหชีวิต
ความเปนอยูดีขึ้น
1. โครงการบริการวิชาการซอมแซม บํารุงรักษา เครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตรรวมกับมูลนิธิพระ
ดาบส เปนโครงการบูรณาการความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อการสรา ง
ประโยชน แ ละคุ ณ ค า ต อ ชุ ม ชน ด ว ยการฝ ก อบรมปฏิ บั ติ ก าร ซ อ มแซมและบํ า รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งมื อ และ
เครื่องจักรกลการเกษตรเบื้องตน ทําใหเกษตรกรสามารถดูแลบํารุงรักษา และซอมแซมเครื่องมือ เครื่องจักร
ที่ใชในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องจักรกลการเกษตรดีขึ้น อายุการใช
งานยาวนานขึ้ น ลดการปลดปล อยมลพิ ษจากเครื่องจักรกลการเกษตร ประหยัด น้ํามัน เชื้อเพลิง เปน ต น
สามารถลดรายจายเพิ่มรายไดของครอบครัวไดมากขึ้น
2. โครงการผลิตอุปกรณและเครื่องมือชวยเหลือคนพิการ เครื่องมือและอุปกรณที่มหาวิทยาลัยผลิต
เพื่อชวยเหลือคนพิการมีผลทําใหผูพิการสามารถใชในการดํารงชีวิตประจําวัน เพื่อชอยเหลือตนเองไดอยาง
มีความสุข ไมเปนภาระกับครอบครัวและสังคม
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
สมศ.18.2-1

รายการเอกสารหลักฐาน
โครงการบริการวิชาการซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตร
รวมกับมูลนิธิพระดาบส

สมศ.18.2-2

โครงการผลิตอุปกรณและเครื่องมือชวยเหลือคนพิการ

สมศ.18.2-3

รายงานผลการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดําเนินงานโครงการพระดาบสสัญจร

สมศ.18.2-4

สรุปผลการดําเนินโครงการพระดาบสสัญจร ป พ.ศ.2555

สมศ.18.2-5

สรุปผลการดําเนินโครงการผลิตอุปกรณและเครื่องมือชวยเหลือคนพิการ
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บทที่ 3
สวนสรุปผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

รายงานประจํ าปี ทีเป็ นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.สุ วรรณภูมิ ปี การศึกษา

3.1 สรุปผลการประเมินตามตัวบงชี้ของสกอ.
สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้และเกณฑการประเมินของ สกอ. จํานวน 23 ตัวบงชี้ ในป
การศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินตนเองอยูในระดับดี คะแนน 4.78 โดยมีรายเอียดตามตารางที่
แสดงตอไปนี้

ตารางที่ ส 1 สรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
ประเภทสถาบัน

¨ กลุม ก วิทยาลัยชุมชน
¨ กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
¨ กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง
¨ กลุม ค 1 สถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา
R กลุม ค 2 สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
¨ กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจยั ขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน1
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)
ตัวหาร

คะแนนการ
ประเมิน (ตาม
เกณฑ สกอ.)

ตัวบงชี้ที่ 1.1
ตัวบงชี้ที่ 2.1

8 ขอ
5 ขอ

8 ขอ
6 ขอ

5
5

ตัวบงชี้ที่ 2.2

รอยละ 4.29

ตัวบงชี้คุณภาพ

ตัวบงชี้ที่ 2.3

รอยละ 43

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

52 x 100

รอยละ 9.179

566.5

155 x 100
566.5

รอยละ 27.36
(60% ขึ้นไป
= 5 คะแนน
6 ขอ
7 ขอ
7 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
7 ขอ
6 ขอ

5
2.25
4
5
5
5
5
5
5
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หมายเหตุ:
(คะแนนในระบบ
CHE ที่แตกตาง
จาก SAR)

ตารางที่ ส 1 สรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ (ตอ)
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน1
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)
ตัวหาร

คะแนนการ
ประเมิน (ตาม
เกณฑ สกอ.)

7 ขอ
5 ขอ

8 ขอ
5 ขอ

5
5

ตัวบงชี้ที่ 4.3

5 คะแนน

(17,528,490)X5) + (2,327,000) X 5)
25,000
60,000
(355 + 177.5)

3.62

3.04

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

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

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

5
5
5
5
5
5
5
5
5
4.78

4.75

ตัวบงชี้คุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 4.1
ตัวบงชี้ที่ 4.2

1

หมายเหตุ:
(คะแนนในระบบ
CHE ที่แตกตาง
จาก SAR)

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
R 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
4.08
3.62

3.97

P
5.00
4.75
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.94

O

¨ กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
¨ กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจยั ขั้นสูงและ
ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก

ผลการประเมิน
หมายเหตุ

รวม
5.00
4.53
5.00
4.54
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.78

5.00

5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดี

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก
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ตาราง ส 3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ประเภทสถาบัน

¨ กลุม ก วิทยาลัยชุมชน
¨ กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง
¨ กลุม ค 1 สถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา
R 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

3.97

4.86
5.00
5.00
4.94

5.00

4.86
4.68
5.00
4.78

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดี

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

3.97

P

¨ กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
¨ กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจยั ขั้นสูงและ
ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก
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ตาราง ส 4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
ประเภทสถาบัน

¨ กลุม ก วิทยาลัยชุมชน
¨ กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง

¨ กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
¨ กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจยั ขั้นสูงและ
ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก

¨ กลุม ค 1 สถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา
R กลุม ค 2 สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี

มุมมองดานการ
บริหารจัดการ
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

4.89

#DIV/0!

4.90

ดีมาก

3.62
3.63

5.00
5.00

#DIV/0!

4.31
4.31

ดี
ดี

3.97

4.94

5.00

4.78

ดีมาก

ดี

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก
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ตาราง ส 5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ประเภทสถาบัน

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

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

¨ กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
¨ กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจยั ขั้นสูงและ
ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก

ผลการประเมิน

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

หมายเหตุ
I

P

O

รวม

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา
(1) ดานกายภาพ
5.00
5.00
(2) ดานวิชาการ
3.63 4.67
4.25
(3) ดานการเงิน
5.00
5.00
(4) ดานการบริหารจัดการ
5.00
5.00
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ
4.08 4.90
4.71
มาตรฐานที่ 1
2. มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
(1) ดานการผลิตบัณฑิต
5.00 5.00 5.00
(2) ดานการวิจัย
3.62 5.00
4.54
(3) ดานการใหบริการทาง
5.00
5.00
วิชาการแกสังคม
(4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะ
5.00
5.00
และวัฒนธรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ
3.62 5.00 5.00 4.86
มาตรฐานที่ 2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก 3.97 4.94 5.00 4.78
มาตรฐาน
ผลการประเมิน
ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก

ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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3.2 สรุปผลการประเมินตามตัวบงชี้ของสมศ.
สรุปผลการประเมินตามตัวบงชี้ของ สมศ. ผลการประเมินอยูในระดับพอใช คะแนน 3.44 คะแนน
ประเมิน 11 ตัวบงชี้พื้นฐาน อยูในระดับตองประบปรุง คะแนน 2.69 โดยตัวบงชี้ สมศ.ที่ 4 ไมมีการประเมิน
เนื่องจากมหาวิทยาลัยไมมีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาเอก

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
5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
คาเฉลี่ย 4.51
คาเฉลี่ย 4.51

ผลการดําเนินงาน1
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(% หรือ
ตัวหาร
สัดสวน)
1,579 x 100
79.35
1,990
3.96

2
51
568.5

=1.73

59

3.97
3.96

รอยละ 50
1.87+1.59

คะแนนการ
ประเมิน (ตาม
เกณฑ สกอ.)

X100=8.97

X100=10.37
568.5
รอยละ 8.45
5 ขอ
5 ขอ
4 ขอ
4.18
4.60

5
1.73
2.24
5
1.40
5
5
4
4.18
4.60
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หมายเหตุ:
(คะแนนในระบบ CHE
ที่แตกตางจาก SAR)

(ตอ)
ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 14

คาดัชนี 4.5

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 15

4.51

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

5 ขอ
4.51
5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน1
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(% หรือ
ตัวหาร
สัดสวน)
คาดัชนี 2.334
4.78
(ในระบบ Che Qa = 4.75
เนื่องจากคาคะแนนของ สอก.ที่
4.3)
5 ขอ
3.99
5 ขอ
5 ขอ
4 ขอ

คะแนนการ
ประเมิน (ตาม
เกณฑ สกอ.)
1.94
นําคะแนนที่ไดจากเฉลีย่
คะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของ
สกอ. 23 ตัวบงชี้ มา
บันทึกไว

5
3.99
5
5
4
3.73
3.99
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หมายเหตุ:
(คะแนนในระบบ CHE
ที่แตกตางจาก SAR)

3.3 สรุปผลการประเมินตามตัวบงชี้ของสกอ. และ สมศ.
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2555 ตามตัวบงชี้ของ สกอ. และ สมศ.
จํานวนทั้งสิ้น 42 ตัวบงชี้ ผลการประเมินตนเองอยูในระดับดี คะแนน 4.10

ตารางที่ ส 1 สรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
ประเภทสถาบัน

¨ กลุม ก วิทยาลัยชุมชน
¨ กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
¨ กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง
¨ กลุม ค 1 สถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา
R กลุม ค 2 สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
¨ กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจยั ขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
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
5 ขอ
4.51
5 ขอ
เกณฑทั่วไป 5 ขอ
เกณฑเฉพาะกลุม 1 ขอ

ตัวบงชี้ที่ 2.2

รอยละ 4.29

ตัวบงชี้ที่ 2.3

รอยละ 43

ตัวบงชี้ที่ 2.4
ตัวบงชี้ที่ 2.5
ตัวบงชี้ที่ 2.6
ตัวบงชี้ที่ 2.7

7 ขอ
7 ขอ
7 ขอ
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน1
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)
ตัวหาร
8 ขอ
5 ขอ
3.99
5 ขอ
6 ขอ
52 x 100
566.5

155x100
566.5

คะแนนการ
ประเมิน (ตาม
เกณฑ สกอ.)
5
5
3.99
5
5

รอยละ 9.179

5

รอยละ 27.36

2.25

6 ขอ
7 ขอ
7 ขอ
5 ขอ
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4
5
5
5

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

เปาหมาย
5 ขอ
รอยละ 80

ผลการดําเนินงาน1
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)
ตัวหาร
5 ขอ
1,579x100
79.35
1,990
3.96

คะแนนการ
ประเมิน (ตาม
เกณฑ สกอ.)
5
3.97

ตัวบงชี้ที่ สมศ.ที่ 2

คาเฉลี่ย 4.00

3.96

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

คาดัชนี 2.334
7 ขอ
6 ขอ
8 ขอ
5 ขอ

1.94
5
5
5
5

ตัวบงชี้ที่ 4.3

5 คะแนน

(17,528,490)X5) + (2,327,000) X 5)
25,000
60,000
(355 + 177.5)

3.62

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

รอยละ 50

1.87+1.59

2
51
568.5
59

568.5

=1.73

5

1.73

X100=8.97

2.24

X100=10.37

5

5 ขอ
5 ขอ
รอยละ 8.45
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5
5
5

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
5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
5 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
5 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
4 ขอ
7 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
6 ขอ
4.18
4.60
7 ขอ
9 ขอ
4.78
(ระบบ Che Qa = 4.75
เนื่องจาก สกอ. 4.3)

รวม สกอ. และ สมศ.

4.10

คะแนนการ
ประเมิน (ตาม
เกณฑ สกอ.)
5
5
4
5
5
4
5
5
5
5
4.18
4.60
5
5
นําคะแนนที่ไดจาก
เฉลี่ยคะแนนรวม
ทุกตัวบงชี้ของ
สกอ. 23 ตัวบงชี้
มาบันทึกไว
ดี

1

ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้น ๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือระบุเปน

สัดสวน หรือระบุเปนจํานวน หรือระบุเปนขอ
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ตาราง ส 2 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
ประเภทสถาบัน

¨ กลุม ก วิทยาลัยชุมชน
¨ กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง

¨ กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
¨ กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจยั ขั้นสูงและ
ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก

¨ กลุม ค 1 สถาบันที่เนนระดับ
บัณฑิตศึกษา
R กลุม ค 2 สถาบันที่เนนระดับปริญญา
ตรี

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องคประกอบ

I

P

องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2 4.08
องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4 3.62
องคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6
องคประกอบที่ 7
องคประกอบที่ 8
องคประกอบที่ 9

5.00
4.75
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

เฉลี่ยรวมทุกตัว
บงชี้ของทุก
องคประกอบ
ผลการประเมิน

4.94

3.97

O
3.97
0
2.50
4.50
4.39

3.05

ผลการประเมิน
หมายเหตุ

รวม
5.00
4.26
5.00
2.27
3.75
4.67
4.80
5.00
5.00

ดีมาก
ดี
ดีมาก
ตองปรับปรุง
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ไมนําตัวบงชี้ สมศ.ที่
15 มาคํานวณ

4.10
ดี

ดี

ดีมาก พอใช

ดี
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ตาราง ส 3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ประเภทสถาบัน

¨ กลุม ก วิทยาลัยชุมชน
¨ กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง
¨ กลุม ค 1 สถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา
R 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

4.48

4.48

ดี

4.86
3.97 5.00

4.39
3.19

4.75
4.27

ดีมาก
ดี

5.00
3.97 4.94

0.00
3.05

2.00
4.10

ตองปรับปรุง
ดี

ดี

P

¨ กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
¨ กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจยั ขั้นสูงและ
ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก

ดีมาก พอใช

ไมนําตัวบงชี้ สมศ.ที่
15 มาคํานวณ

ดี
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ตาราง ส 4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
ประเภทสถาบัน

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

มุมมองดานการ
บริหารจัดการ
ดานนักศึกษาและ
ผูมีสวนไดเสีย
ดานกระบวนการ
ภายใน
ดานการเงิน
ดานบุคลากรการ
เรียนรูและ
นวัตกรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัว
บงชี้ของทุกมุมมอง
ผลการประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I

¨ กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
¨ กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจยั ขั้นสูงและ
ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก

ผลการประเมิน
หมายเหตุ

P

O

รวม

5.00

3.82

4.41

ดี

5.00

4.89

4.45

4.77

ดีมาก

3.62

5.00

4.31

ดี

3.63

5.00

0.49

2.40

ตองปรับปรุง

3.97

4.94

3.05

4.10

ดี

ดี

ดีมาก

พอใช

ดี

ไมนําตัวบงชี้ สมศ.ที่
15 มาคํานวณ
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ตาราง ส 5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ประเภทสถาบัน

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

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

¨ กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
¨ กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจยั ขั้นสูงและ
ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก

ผลการประเมิน

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

หมายเหตุ
I

P

O

รวม

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา
(1) ดานกายภาพ
5.00
5.00
(2) ดานวิชาการ
3.63 4.67 1.94 3.87
(3) ดานการเงิน
5.00
5.00
(4) ดานการบริหารจัดการ
5.00 4.39 4.85
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ
4.08 4.90 3.57 4.50
มาตรฐานที่ 1
2. มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
(1) ดานการผลิตบัณฑิต
5.00 4.48 4.70
(2) ดานการวิจัย
3.62 5.00 0.00 2.27
(3) ดานการใหบริการทาง
5.00 2.50 3.75
วิชาการแกสังคม
(4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะ
5.00 4.50 4.67
และวัฒนธรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ
3.62 5.00 2.90 3.78
มาตรฐานที่ 2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก 3.97 4.94 3.05 4.10
มาตรฐาน
ผลการประเมิน
ดี ดีมาก พอใช ดี

ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก

ไมนําตัวบงชี้ สมศ.ที่
15 มาคํานวณ

ดี

ดีมาก
ตองปรับปรุง
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
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3.4 สรุปผลการประเมินตามตัวบงชี้อัตลักษณมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด ก.พ.ร. และ
ตัวบงชี้มาตรการสงเสริมสถานศึกษา 3 ดี
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 สําหรับตัวบงชี้อัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย และตัวบงชี้มาตรการสงเสริมสถานศึกษา 3 ดี ผลการประเมินตนเองสรุปดังนี้
ตัวบงชี้อัตลักษณมหาวิทยาลัย 3 ตัวบงชี้ ผลการประเมินตนเองระดับดีมาก คะแนน 5.00
ตัวชี้วัด ก.พ.ร. ผลการประเมินตนเองระดับ 3 ระดับพอใช คะแนน 3.00
ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม 2 ตัวบงชี้ ผลการประเมินตนเองระดับดีมาก คะแนน 5.00

สรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้
ตัวบงชี้คุณภาพ
ตัวบงชี้อัตลักษณ
มหาวิทยาลัย
ตัวบงชี้ ที่ 10.1
ตัวบงชี้ ที่ 10.2
ตัวบงชี้ ที่ 10.3

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน1
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)
ตัวหาร

คะแนนการ
ประเมิน (ตาม
เกณฑ สกอ.)

5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ

5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ

5
5
5
5
ดีมาก

ตัวบงชี้ ก.พ.ร.
ตัวบงชี้ ก.พ.ร. ที่ 4.1.3

รอยละ 80

ระดับ 3

3
พอใช

ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
สถานศึกษา 3 ดี
ตัวบงชี้ ที่ 5.1.1
ตัวบงชี้ ที่ 5.1.2

5 ขอ
5 ขอ

5 ขอ
5 ขอ

5
5
5
ดีมาก

รวมคะแนน

รวมคะแนน
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ภาคผนวก

รายงานประจํ าปี ทีเป็ นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.สุ วรรณภูมิ ปี การศึกษา

ขอมูลพื้นฐาน ปการศึกษา 2555
(Common Data Set)

รายงานประจํ าปี ทีเป็ นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.สุ วรรณภูมิ ปี การศึกษา

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

องคประกอบที่ 2
1 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด
2 - -ระดับอนุปริญญา

คณะ
คณะ
คณะ
คณะครุ
คณะ
บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาส เทคโนโลยีการ
ศาสตร
วิทยาศาสตร คณะศิลป วิทยาลัย
และ
ตรและ
เกษตรและ
อุตสาหกรร
และ
ศาสตร การจัดการ
เทคโนโลยี
สถาปตยกรรม อุตสาหกรรม
ม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศาสตร
เกษตร

รวม

จํานวนยืนยัน

13

12

3

2

1

9

6

46

46

5

6

0

0

0

0

1

12

12

3 - -ระดับปริญญาตรี

8

6

3

2

0

8

5

32

32

4 - -ระดับ ป.บัณฑิต

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 - -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก

0

0

0

0

0

1

0

1

1

6 - -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 จํานวนศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด

0

1

0

0

0

0

0

1

1

13 จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง

0

3

0

0

0

0

0

3

3

7 - -ระดับปริญญาโท ที่มีทั้งแผน ก และ แผน ข อยูใน
เอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน
8 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนในแผน ก
9 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
10 - -ระดับปริญญาเอก
11 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียน

จํานวน
กรรมการยืนยัน

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

คณะ
คณะ
คณะ
คณะครุ
คณะ
บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาส เทคโนโลยีการ
ศาสตร
วิทยาศาสตร คณะศิลป วิทยาลัย
และ
ตรและ
เกษตรและ
อุตสาหกรร
และ
ศาสตร การจัดการ
เทคโนโลยี
สถาปตยกรรม อุตสาหกรรม
ม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศาสตร
เกษตร

รวม

จํานวนยืนยัน

14 - -ระดับอนุปริญญา

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 - -ระดับปริญญาตรี

0

3

0

0

0

0

0

3

3

16 - -ระดับ ป.บัณฑิต

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 - -ระดับปริญญาโท

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 - -ระดับปริญญาเอก

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

3

3

21 - -ระดับอนุปริญญา

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 - -ระดับปริญญาตรี

0

3

0

0

0

0

0

3

3

23 - -ระดับ ป.บัณฑิต

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 - -ระดับปริญญาโท

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 - -ระดับปริญญาเอก

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF

4

4

1

0

1

5

0

15

15

28 - -ระดับอนุปริญญา

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 - -ระดับปริญญาตรี

4

4

1

0

0

5

0

14

14

20 จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง และ
แจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ

จํานวน
กรรมการยืนยัน

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

คณะ
คณะ
คณะ
คณะครุ
คณะ
บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาส เทคโนโลยีการ
ศาสตร
วิทยาศาสตร คณะศิลป วิทยาลัย
และ
ตรและ
เกษตรและ
อุตสาหกรร
และ
ศาสตร การจัดการ
เทคโนโลยี
สถาปตยกรรม อุตสาหกรรม
ม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศาสตร
เกษตร

รวม

จํานวนยืนยัน

30 - -ระดับ ป.บัณฑิต

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 - -ระดับปริญญาโท

0

0

0

0

1

0

0

1

1

32 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 - -ระดับปริญญาเอก

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

1

0

1

5

0

15

15

35 - -ระดับอนุปริญญา

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 - -ระดับปริญญาตรี

4

4

1

0

0

5

0

14

14

37 - -ระดับ ป.บัณฑิต

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 - -ระดับปริญญาโท

0

0

0

0

1

0

0

1

1

39 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 - -ระดับปริญญาเอก

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอนทั้งหมด

8

7

0

0

0

8

0

23

23

42 - -ระดับอนุปริญญา

0

6

0

0

0

0

0

6

6

43 - -ระดับปริญญาตรี

8

1

0

0

0

8

0

17

17

44 - -ระดับ ป.บัณฑิต

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 - -ระดับปริญญาโท

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF และ
มีการประเมินผลตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานฯ ครบถวน

จํานวน
กรรมการยืนยัน

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

คณะ
คณะ
คณะ
คณะครุ
คณะ
บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาส เทคโนโลยีการ
ศาสตร
วิทยาศาสตร คณะศิลป วิทยาลัย
และ
ตรและ
เกษตรและ
อุตสาหกรร
และ
ศาสตร การจัดการ
เทคโนโลยี
สถาปตยกรรม อุตสาหกรรม
ม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศาสตร
เกษตร

รวม

จํานวนยืนยัน

46 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 - -ระดับปริญญาเอก

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

49 - -ระดับอนุปริญญา

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 - -ระดับปริญญาตรี

0

1

0

0

0

0

0

1

1

51 - -ระดับ ป.บัณฑิต

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 - -ระดับปริญญาโท

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 - -ระดับปริญญาเอก

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

8

2

2

0

3

6

30

30

56 - -ระดับอนุปริญญา

5

6

0

0

0

0

1

12

12

57 - -ระดับปริญญาตรี

4

2

2

2

0

3

5

18

18

58 - -ระดับ ป.บัณฑิต

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 - -ระดับปริญญาโท

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอนและไดรับการรับรอง
หลักสูตรจากองคกรวิชาชีพทั้งหมด

55 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไมไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF
แตเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ.2548 ครบถวน

จํานวน
กรรมการยืนยัน

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

คณะ
คณะ
คณะ
คณะครุ
คณะ
บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาส เทคโนโลยีการ
ศาสตร
วิทยาศาสตร คณะศิลป วิทยาลัย
และ
ตรและ
เกษตรและ
อุตสาหกรร
และ
ศาสตร การจัดการ
เทคโนโลยี
สถาปตยกรรม อุตสาหกรรม
ม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศาสตร
เกษตร

รวม

จํานวนยืนยัน

60 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 - -ระดับปริญญาเอก

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 - -ระดับอนุปริญญา

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 - -ระดับปริญญาตรี

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 - -ระดับ ป.บัณฑิต

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 - -ระดับปริญญาโท

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 - -ระดับปริญญาเอก

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มี
ผลการประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานฯ ผานเกณฑ
การประเมิน 5 ขอแรก และอยางนอยรอยละ 80 ของตัว
บงชี้ที่กําหนดในแตละป)

69 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มี
ผลการประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานฯ ผานเกณฑ
การประเมินครบทุกตัวบงชี้

0

0

0

0

70 - -ระดับอนุปริญญา

0

0

0

0

71 - -ระดับปริญญาตรี

0

0

0

0

จํานวน
กรรมการยืนยัน

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

คณะ
คณะ
คณะ
คณะครุ
คณะ
บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาส เทคโนโลยีการ
ศาสตร
วิทยาศาสตร คณะศิลป วิทยาลัย
และ
ตรและ
เกษตรและ
อุตสาหกรร
และ
ศาสตร การจัดการ
เทคโนโลยี
สถาปตยกรรม อุตสาหกรรม
ม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศาสตร
เกษตร

รวม

จํานวนยืนยัน

72 - -ระดับ ป.บัณฑิต

0

0

0

0

73 - -ระดับปริญญาโท

0

0

0

0

74 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง

0

0

0

0

75 - -ระดับปริญญาเอก

0

0

0

0

76 จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความรวมมือในการพัฒนา
และบริหารหลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
กับวิชาชีพของหลักสูตร

4

1

0

0

0

9

0

14

14

77 - -ระดับอนุปริญญา

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 - -ระดับปริญญาตรี

4

1

0

0

0

8

0

13

13

79 - -ระดับ ป.บัณฑิต

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 - -ระดับปริญญาโท

0

0

0

0

0

1

0

1

1

81 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 - -ระดับปริญญาเอก

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,326

5,970

725

491

98

1,852

755

11,217

11,217

84 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา

260

1,168

0

0

0

0

58

1,486

1,486

85 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี

1,066

4,802

725

491

0

1,852

697

9,633

9,633

86 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา

จํานวน
กรรมการยืนยัน

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

คณะ
คณะ
คณะ
คณะครุ
คณะ
บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาส เทคโนโลยีการ
ศาสตร
วิทยาศาสตร คณะศิลป วิทยาลัย
และ
ตรและ
เกษตรและ
อุตสาหกรร
และ
ศาสตร การจัดการ
เทคโนโลยี
สถาปตยกรรม อุตสาหกรรม
ม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศาสตร
เกษตร

87 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท

0

0

0

98

รวม

จํานวนยืนยัน

98

98

88 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท
(แผน ก)
89 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท
(แผน ข)
90 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

156.5

97

73

3

84

70

566.5

566.5

19.0

12

8

18

0

11

6

74

74

61.0

140.5

74

50

0

62

55

442.5

442.5

3.0

4

15

5

3

11

9

50

50

92 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาตอ
93 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ตอ แยกตามวุฒิปริญญาหรือเทียบเทา
94 - -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา
95 - -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา
96 - -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา

จํานวน
กรรมการยืนยัน

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

คณะ
คณะ
คณะ
คณะครุ
คณะ
บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาส เทคโนโลยีการ
ศาสตร
วิทยาศาสตร คณะศิลป วิทยาลัย
และ
ตรและ
เกษตรและ
อุตสาหกรร
และ
ศาสตร การจัดการ
เทคโนโลยี
สถาปตยกรรม อุตสาหกรรม
ม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศาสตร
เกษตร

รวม

จํานวนยืนยัน

97 รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกป
การศึกษาที่ผานมา (กรณีที่เลือกใชเกณฑประเมินเปนคาการ
เพิ่มขึ้นของรอยละฯ)
98 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย

3.85

1.99

11.58

5.71

100

9.55

11.27

-

64

120.5

79

58

1

66

25

413.5

413.5

16.0

12

5

18

0

10

2

63

63

46.0

106.5

61

36

0

49

21

319.5

319.5

2.0

2

13

4

1

7

2

31

31

17

34

17

14

2

16

36

136

136

3.0

0

3

0

0

1

4

11

11

13.0

32

12

13

0

12

28

110

110

99 - -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มี
วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา
100 - -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มี
วุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา
101 - -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มี
วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา
102 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย
103 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มี
วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา
104 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มี
วุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา

จํานวน
กรรมการยืนยัน

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

คณะ
คณะ
คณะ
คณะครุ
คณะ
บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาส เทคโนโลยีการ
ศาสตร
วิทยาศาสตร คณะศิลป วิทยาลัย
และ
ตรและ
เกษตรและ
อุตสาหกรร
และ
ศาสตร การจัดการ
เทคโนโลยี
สถาปตยกรรม อุตสาหกรรม
ม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศาสตร
เกษตร

รวม

จํานวนยืนยัน

105 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มี
วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา

1.0

2

2

1

2

3

4

15

15

2

2

1

1

0

2

9

17

17

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.0

2

1

1

0

1

6

13

13

0.0

0

0

0

0

1

3

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรอง
ศาสตราจารย
107 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา
108 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเทา
109 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเทา
110 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย
111 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา
112 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเทา
113 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเทา

จํานวน
กรรมการยืนยัน

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

คณะ
คณะ
คณะ
คณะครุ
คณะ
บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาส เทคโนโลยีการ
ศาสตร
วิทยาศาสตร คณะศิลป วิทยาลัย
และ
ตรและ
เกษตรและ
อุตสาหกรร
และ
ศาสตร การจัดการ
เทคโนโลยี
สถาปตยกรรม อุตสาหกรรม
ม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศาสตร
เกษตร

รวม

จํานวน
กรรมการยืนยัน

จํานวนยืนยัน

114 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการของ
ปที่ผานมา (กรณีที่เลือกใชเกณฑประเมินเปนคาการเพิ่มขึ้น
ของรอยละฯ)

24.36

22.97

18.95

23.84

66.67

20.23

66.2

-

-

115 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร

801

4,341

1,875

1,737

166

960

403

10,283

10,283

116 - -ระดับอนุปริญญา

154

841

154

202

-

-

40

1,391

1,391

117 - -ระดับปริญญาตรี

647

3,500.00

1,721.00

1,535.00

-

953

363

8,719.00

8,719.00

118 - -ระดับ ป.บัณฑิต

-

-

-

-

-

-

-

-

-

119 - -ระดับปริญญาโท

-

-

-

-

166

7

-

173

173

120 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

121 - -ระดับปริญญาเอก

-

-

-

-

-

-

-

-

-

166

1,798.00

447

281

20

215

41

2,968.00

2,968.00

402

2,177.00

941

871

83

482

202

5,158.00

5,158.00

3.78

3.81

3.74

3.77

3.8

3.75

3.8

-

3.79

122 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่จัดบริการใหนักศึกษา
123 จํานวน Notebook และ Mobile Device ตางๆ ของ
นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการใช Wi-Fi กับสถาบัน
124 ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการหองสมุดและแหลง
เรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการ
ฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

125

126

127

คณะ
คณะ
คณะ
คณะครุ
คณะ
บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาส เทคโนโลยีการ
ศาสตร
วิทยาศาสตร คณะศิลป วิทยาลัย
และ
ตรและ
เกษตรและ
อุตสาหกรร
และ
ศาสตร การจัดการ
เทคโนโลยี
สถาปตยกรรม อุตสาหกรรม
ม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศาสตร
เกษตร

รวม

จํานวนยืนยัน

ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการดานกายภาพที่
เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษา อาทิ หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา
และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย (จากคะแนน
เต็ม 5)

3.81

3.84

3.75

3.8

3.81

3.83

3.86

-

3.83

ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่จําเปนอื่นๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหารและ
สนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5)

3.73

3.8

3.72

3.77

3.8

3.73

3.77

-

3.77

ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการสาธารณูปโภคและ
รักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ
อาทิ ประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร
ตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ (จากคะแนนเต็ม
5)

3.8

3.86

3.81

3.83

3.84

3.79

3.8

-

3.83

จํานวน
กรรมการยืนยัน

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

คณะ
คณะ
คณะ
คณะครุ
คณะ
บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาส เทคโนโลยีการ
ศาสตร
วิทยาศาสตร คณะศิลป วิทยาลัย
และ
ตรและ
เกษตรและ
อุตสาหกรร
และ
ศาสตร การจัดการ
เทคโนโลยี
สถาปตยกรรม อุตสาหกรรม
ม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศาสตร
เกษตร

รวม

จํานวนยืนยัน

128 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล
สําหรับ สมศ1)

166

1,448

159

155

317

152

2,397

2,397

155

1,400

154

151

283

141

2,284

2,284

76

962

107

106

175

89

1,515

1,515

7

38

3

4

8

4

64

64

27

106

6

2

47

3

191

191

รายไดประจําอยูแลว

7

38

3

4

8

4

64

64

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา

0

4

0

0

0

1

5

5

135 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท

0

1

1

0

0

0

2

2

136 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร

9

7

2

1

10

3

32

32

13,058.00

10,930.00

14,938.00

11,504.00

6,388.00

129 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมี
งานทํา
130 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหลังสําเร็จ
การศึกษา (ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระ)
131 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ
132 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทํากอน
เขาศึกษา
133 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มี
134

137 เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย)

12,994.00 12,558.00

-

จํานวน
กรรมการยืนยัน

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

คณะ
คณะ
คณะ
คณะครุ
คณะ
บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาส เทคโนโลยีการ
ศาสตร
วิทยาศาสตร คณะศิลป วิทยาลัย
และ
ตรและ
เกษตรและ
อุตสาหกรร
และ
ศาสตร การจัดการ
เทคโนโลยี
สถาปตยกรรม อุตสาหกรรม
ม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศาสตร
เกษตร

รวม

จํานวน
กรรมการยืนยัน

จํานวนยืนยัน

138 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล
สําหรับ สมศ2 16.2)

166

1,448

0

33

0

317

0

1,964

1,964

0

0

0

0

4

0

0

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

293

0

33

0

66

0

392

392

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0

3.97

0

3.82

0

3.88

0

-

-

0

0

0

0

2

0

0

2

2

139 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล
สําหรับ สมศ2 16.2)
140 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล
สําหรับ สมศ2 16.2)
141 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับการประเมินคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
142 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนน
เต็ม ๕)
143 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย
(คะแนนเต็ม ๕)
144 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

คณะ
คณะ
คณะ
คณะครุ
คณะ
บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาส เทคโนโลยีการ
ศาสตร
วิทยาศาสตร คณะศิลป วิทยาลัย
และ
ตรและ
เกษตรและ
อุตสาหกรร
และ
ศาสตร การจัดการ
เทคโนโลยี
สถาปตยกรรม อุตสาหกรรม
ม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศาสตร
เกษตร

รวม

จํานวน
กรรมการยืนยัน

จํานวนยืนยัน

145 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนน
เต็ม ๕)

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

4.39

0

0

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

0

0

0

-

-

146 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย
(คะแนนเต็ม ๕)
147 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดรับการประเมิน
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
148 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนน
เต็ม ๕)
149 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย
(คะแนนเต็ม ๕)
150 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต ตาม
กรอบ TQF
151 จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

คณะ
คณะ
คณะ
คณะครุ
คณะ
บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาส เทคโนโลยีการ
ศาสตร
วิทยาศาสตร คณะศิลป วิทยาลัย
และ
ตรและ
เกษตรและ
อุตสาหกรร
และ
ศาสตร การจัดการ
เทคโนโลยี
สถาปตยกรรม อุตสาหกรรม
ม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศาสตร
เกษตร

รวม

จํานวน
กรรมการยืนยัน

จํานวนยืนยัน

152 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนน
เต็ม ๕)
153

จํานวนรวมของบทความวิจัยที่เปนผลจากวิทยานิพนธ หรือ
บทความจากสารนิพนธ หรือบทความจากศิลปนิพนธ
[ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ผานการ
กลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวม
เปนกรรมการพิจารณาดวย]

154 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณะ
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
155 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings)
156 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมี
การตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ
157 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ

0

3.97

0

3.82

0

3.88

0

-

-

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

158 จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่เผยแพร
(ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)
159 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการ
เผยแพรระดับสถาบันหรือจังหวัด
160 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับชาติ
161 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
162 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน
163 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับนานาชาติ
164 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ป
การศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน)
165 จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ ที่ตีพิมพ
เผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก)

คณะ
คณะ
คณะ
คณะครุ
คณะ
บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาส เทคโนโลยีการ
ศาสตร
วิทยาศาสตร คณะศิลป วิทยาลัย
และ
ตรและ
เกษตรและ
อุตสาหกรร
และ
ศาสตร การจัดการ
เทคโนโลยี
สถาปตยกรรม อุตสาหกรรม
ม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศาสตร
เกษตร

รวม

จํานวนยืนยัน

จํานวน
กรรมการยืนยัน

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

166

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ
ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานขอมูล TCI (จํานวน
บทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมนับซ้ํากับคานําหนัก
อื่นๆ)

167 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่มีชื่อปรากฎในประกาศของ สมศ. (จํานวน
บทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํากับที่นับในคา
น้ําหนักอื่นๆ)
168 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยูในประกาศของ สมศ. (จํานวน
บทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํากับที่นับในคา
น้ําหนักอื่นๆ)

คณะ
คณะ
คณะ
คณะครุ
คณะ
บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาส เทคโนโลยีการ
ศาสตร
วิทยาศาสตร คณะศิลป วิทยาลัย
และ
ตรและ
เกษตรและ
อุตสาหกรร
และ
ศาสตร การจัดการ
เทคโนโลยี
สถาปตยกรรม อุตสาหกรรม
ม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศาสตร
เกษตร

รวม

จํานวนยืนยัน

จํานวน
กรรมการยืนยัน

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

169

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีชื่อ
ปรากฎในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago
Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ
Scopus (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํา
กับที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ)

170 จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่เผยแพร (ผลงานของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก)
171 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการ
เผยแพรระดับสถาบันหรือจังหวัด
172 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับชาติ
173 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
174 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน
175 - -จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
นานาชาติ

คณะ
คณะ
คณะ
คณะครุ
คณะ
บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาส เทคโนโลยีการ
ศาสตร
วิทยาศาสตร คณะศิลป วิทยาลัย
และ
ตรและ
เกษตรและ
อุตสาหกรร
และ
ศาสตร การจัดการ
เทคโนโลยี
สถาปตยกรรม อุตสาหกรรม
ม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศาสตร
เกษตร

รวม

จํานวนยืนยัน

จํานวน
กรรมการยืนยัน

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

176 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ป
การศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน)
177 (สบช.)จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาภายในเวลาที่
กําหนดในหลักสูตร
178 (สบช.)จํานวนนักศึกษารับเขาทั้งหมด (รหัสเดียวกัน)
179 (สบช.)จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่สอบผานใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพภายใน 1 ป
180 (สบช.)จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมดในปการศึกษา
เดียวกัน
181 จํานวนรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมดในปการศึกษานั้น
182 - -ระดับอนุปริญญา
183 - -ระดับปริญญาตรี
184 - -ระดับ ป.บัณฑิต
185 - -ระดับปริญญาโท
186 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
187 - -ระดับปริญญาเอก

คณะ
คณะ
คณะ
คณะครุ
คณะ
บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาส เทคโนโลยีการ
ศาสตร
วิทยาศาสตร คณะศิลป วิทยาลัย
และ
ตรและ
เกษตรและ
อุตสาหกรร
และ
ศาสตร การจัดการ
เทคโนโลยี
สถาปตยกรรม อุตสาหกรรม
ม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศาสตร
เกษตร

รวม

จํานวนยืนยัน

จํานวน
กรรมการยืนยัน

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

188 จํานวนรายวิชาที่มีการประเมินความพึงใจของผูเรียนที่มีตอ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ
189 - -ระดับอนุปริญญา
190 - -ระดับปริญญาตรี
191 - -ระดับ ป.บัณฑิต
192 - -ระดับปริญญาโท
193 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
194 - -ระดับปริญญาเอก
195
จํานวนรายวิชาที่มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน
ที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ ที่นอยกวา 3.51
196 - -ระดับอนุปริญญา
197 - -ระดับปริญญาตรี
198 - -ระดับ ป.บัณฑิต
199 - -ระดับปริญญาโท
200 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
201 - -ระดับปริญญาเอก

คณะ
คณะ
คณะ
คณะครุ
คณะ
บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาส เทคโนโลยีการ
ศาสตร
วิทยาศาสตร คณะศิลป วิทยาลัย
และ
ตรและ
เกษตรและ
อุตสาหกรร
และ
ศาสตร การจัดการ
เทคโนโลยี
สถาปตยกรรม อุตสาหกรรม
ม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศาสตร
เกษตร

รวม

จํานวนยืนยัน

จํานวน
กรรมการยืนยัน

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

คณะ
คณะ
คณะ
คณะครุ
คณะ
บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาส เทคโนโลยีการ
ศาสตร
วิทยาศาสตร คณะศิลป วิทยาลัย
และ
ตรและ
เกษตรและ
อุตสาหกรร
และ
ศาสตร การจัดการ
เทคโนโลยี
สถาปตยกรรม อุตสาหกรรม
ม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศาสตร
เกษตร

รวม

จํานวนยืนยัน

องคประกอบที่ 3
202 ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา (จากคะแนน
เต็ม 5)

5

3.91

5

4.08

5

5

3.84

-

3.55

5

4.06

5

4.64

5

5

3.53

-

3.55

5

4.03

5

4.28

5

5

4.21

-

3.55

203 ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชนตอนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)
204 ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา (จาก
คะแนนเต็ม 5)
องคประกอบที่ 4
205 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
206 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับความรูดาน
จรรยาบรรณการวิจัย
207 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีการยื่นการจด
ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

จํานวน
กรรมการยืนยัน

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

คณะ
คณะ
คณะ
คณะครุ
คณะ
บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาส เทคโนโลยีการ
ศาสตร
วิทยาศาสตร คณะศิลป วิทยาลัย
และ
ตรและ
เกษตรและ
อุตสาหกรร
และ
ศาสตร การจัดการ
เทคโนโลยี
สถาปตยกรรม อุตสาหกรรม
ม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศาสตร
เกษตร

รวม

จํานวนยืนยัน

208 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน
สถาบัน
209 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

551,700.00 1,335,000.66 1,755,000.00 836,500.00 40,000.00 1,406,290.00 1,021,000.00 6,945,490.66 6,945,490.66
551,700.00

440,416.66 1,755,000.00

210 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

0

0

211 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

0

894,584.00

0

0 1,406,290.00 1,021,000.00 5,174,406.66 5,174,406.66

0

0

0

0

0 836,500.00 40,000.00

0

0 1,771,084.00 1,771,084.00

0

0

0

212 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบัน
213 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

640,000.00

590,500.00 2,228,000.00

0 20,000.00 3,440,750.00 5,578,450.00 ########## 12,497,700.00

640,000.00

0 2,228,000.00

0

0 3,440,750.00 5,578,450.00 ########## 11,887,200.00

214 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

215 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

0

590,500.00

0

0 20,000.00

0

0

610,500.00

610,500.00

75

153.5

92

70

3

77

58

528.5

528.5

75

49

92

0

0

77

58

351

351

218 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

219 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

0

104.5

0

70

3

0

0

177.5

177.5

0

0

92

0

0

0

0

92

92

216 จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลา
ศึกษาตอ)
217 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

220 จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลา
ศึกษาตอ)

จํานวน
กรรมการยืนยัน

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

คณะ
คณะ
คณะ
คณะครุ
คณะ
บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาส เทคโนโลยีการ
ศาสตร
วิทยาศาสตร คณะศิลป วิทยาลัย
และ
ตรและ
เกษตรและ
อุตสาหกรร
และ
ศาสตร การจัดการ
เทคโนโลยี
สถาปตยกรรม อุตสาหกรรม
ม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศาสตร
เกษตร

รวม

จํานวนยืนยัน

221 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

0

0

92

0

0

0

0

92

92

222 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

223 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

0

0

0

0

0

0

0

0

0

224 จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ

8

3

5

3

0

7

12

38

38

225 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

8.0

2

5

0

0

7

12

34

34

226 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

227 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

0.0

1

0

3

0

0

0

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

229 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

230 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

0

15

2

44

0

83

83

0

16

0

0

0

44

0

60

60

228 จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ

231 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
232

จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานขอมูล TCI (จํานวน
บทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํากับที่นับในคา
น้ําหนักอื่นๆ)

233 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

จํานวน
กรรมการยืนยัน

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

คณะ
คณะ
คณะ
คณะครุ
คณะ
บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาส เทคโนโลยีการ
ศาสตร
วิทยาศาสตร คณะศิลป วิทยาลัย
และ
ตรและ
เกษตรและ
อุตสาหกรร
และ
ศาสตร การจัดการ
เทคโนโลยี
สถาปตยกรรม อุตสาหกรรม
ม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศาสตร
เกษตร

รวม

จํานวนยืนยัน

234 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

235 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

0

6

0

15

2

0

0

23

23

0

2

0

0

0

0

0

2

2

237 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

0

1

0

0

0

0

0

1

1

238 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

239 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

241 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

0

0

0

0

0

0

0

0

0

242 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

243 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

0

0

0

0

0

0

0

0

0

236 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่มีชื่อปรากฎในประกาศของ สมศ. (จํานวน
บทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํากับที่นับในคา
น้ําหนักอื่นๆ)

240 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยูในประกาศของ สมศ. (จํานวน
บทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํากับที่นับในคา
น้ําหนักอื่นๆ)

จํานวน
กรรมการยืนยัน

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

244

จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีชื่อ
ปรากฎในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago
Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ
Scopus (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํา
กับที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ)

คณะ
คณะ
คณะ
คณะครุ
คณะ
บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาส เทคโนโลยีการ
ศาสตร
วิทยาศาสตร คณะศิลป วิทยาลัย
และ
ตรและ
เกษตรและ
อุตสาหกรร
และ
ศาสตร การจัดการ
เทคโนโลยี
สถาปตยกรรม อุตสาหกรรม
ม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศาสตร
เกษตร

รวม

จํานวนยืนยัน

0

0

0

0

2

0

0

2

2

245 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

0

0

0

0

0

0

0

0

0

246 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

247 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

0

0

0

0

2

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

249 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

251 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

248 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา)

252 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
(ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา)
253 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

จํานวน
กรรมการยืนยัน

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

คณะ
คณะ
คณะ
คณะครุ
คณะ
บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาส เทคโนโลยีการ
ศาสตร
วิทยาศาสตร คณะศิลป วิทยาลัย
และ
ตรและ
เกษตรและ
อุตสาหกรร
และ
ศาสตร การจัดการ
เทคโนโลยี
สถาปตยกรรม อุตสาหกรรม
ม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศาสตร
เกษตร

รวม

จํานวนยืนยัน

254 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

255 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

257 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

0

0

0

0

0

0

0

0

0

258 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

259 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

261 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

0

0

0

0

0

0

0

0

0

262 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

263 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

256 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความ
รวมมือระหวางประเทศ (ผลงานของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา)

260 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา)

264 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
นานาชาติ (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา)
265 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

จํานวน
กรรมการยืนยัน

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

คณะ
คณะ
คณะ
คณะครุ
คณะ
บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาส เทคโนโลยีการ
ศาสตร
วิทยาศาสตร คณะศิลป วิทยาลัย
และ
ตรและ
เกษตรและ
อุตสาหกรร
และ
ศาสตร การจัดการ
เทคโนโลยี
สถาปตยกรรม อุตสาหกรรม
ม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศาสตร
เกษตร

รวม

จํานวนยืนยัน

266 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

267 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

0

0

0

0

0

0

0

0

0

268 จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน
269 จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
270 จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
271 - -บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
272 - -บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาติ
273 - -ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑโดย
ผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด (ผลงานจะตองเกินรอย
ละ ๕๐ ของชิ้นงาน)
274

- -ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและ
ผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ
แลว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิ
ตรวจอานตามเกณฑขอตําแหนงทางวิชาการ (ผลงานจะตอง
เกินรอยละ ๕๐ ของชิ้นงาน)

องคประกอบที่ 5

จํานวน
กรรมการยืนยัน

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

คณะ
คณะ
คณะ
คณะครุ
คณะ
บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาส เทคโนโลยีการ
ศาสตร
วิทยาศาสตร คณะศิลป วิทยาลัย
และ
ตรและ
เกษตรและ
อุตสาหกรร
และ
ศาสตร การจัดการ
เทคโนโลยี
สถาปตยกรรม อุตสาหกรรม
ม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศาสตร
เกษตร

รวม

จํานวน
กรรมการยืนยัน

จํานวนยืนยัน

275 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภา
สถาบันอนุมัติ
276 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการ
พัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน
277 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการ
พัฒนา เฉพาะการวิจัย
278 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการ
พัฒนา ทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย
องคประกอบที่ 6
279 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับ
ประเด็น ๑ - ๔ ไมต่ํากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕

3.81

3.59

3.71

3.74

4.12

3.6

3.61

-

องคประกอบที่ 7
280 คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน
(คะแนนเต็ม ๕)

-

281 คะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภา
สถาบันแตงตั้ง (คะแนนเต็ม ๕)
องคประกอบที่ 97

-

-

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

คณะ
คณะ
คณะ
คณะครุ
คณะ
บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาส เทคโนโลยีการ
ศาสตร
วิทยาศาสตร คณะศิลป วิทยาลัย
และ
ตรและ
เกษตรและ
อุตสาหกรร
และ
ศาสตร การจัดการ
เทคโนโลยี
สถาปตยกรรม อุตสาหกรรม
ม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศาสตร
เกษตร

รวม

จํานวน
กรรมการยืนยัน

จํานวนยืนยัน

282 ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคลองกับอัตลักษณ (จาก
คะแนนเต็ม ๕)

3.84

-

-

283 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับการประเมิน
คุณลักษณะตามอัตลักษณ

166

293

0

33

0

66

0

558

558

3.94

3.99

0

3.82

0

3.91

0

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

4

0

0

4

12

12

284 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม ๕)
285 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมิน
คุณลักษณะตามอัตลักษณ
286 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม ๕)
287 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดรับการประเมิน
คุณลักษณะตามอัตลักษณ
288 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม ๕)
289 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ

4

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

คณะ
คณะ
คณะ
คณะครุ
คณะ
บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาส เทคโนโลยีการ
ศาสตร
วิทยาศาสตร คณะศิลป วิทยาลัย
และ
ตรและ
เกษตรและ
อุตสาหกรร
และ
ศาสตร การจัดการ
เทคโนโลยี
สถาปตยกรรม อุตสาหกรรม
ม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศาสตร
เกษตร

รวม

จํานวน
กรรมการยืนยัน

จํานวนยืนยัน

290 จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ
ทั้งหมด

166

293

0

33

3.94

3.99

0

3.82

4

496

496

-

-

291 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ (คะแนนเต็ม ๕)

0

3.91

0

292 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินการตามจุดเนน และจุดเดน หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม ๕)
องคประกอบที่ 98
293 จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาตางประเทศทั้งหมด
294 - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาเกาหลี
295 - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาเขมร
296 - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาจีนกลาง
297 - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาญี่ปุน
298 - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาทมิฬ
299 - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาพมา
300 - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาฟลิปโน
301 - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษามาเลย

-

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

302 - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษามลายู
303 - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาลาว
304 - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาเวียดนาม
305 - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาอังกฤษ
306 - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาอินโดนีเซีย
307 - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาตามกฎหมายที่ใชในกลุม
ประเทศอาเซียนอื่นๆ
308 จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาตางประเทศที่กําหนดทั้งหมด (ได
คะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
309 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาเกาหลีที่กําหนด (ไดคะแนนใน
ระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
310 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาเขมรที่กําหนด(ไดคะแนนในระดับ
ไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

คณะ
คณะ
คณะ
คณะครุ
คณะ
บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาส เทคโนโลยีการ
ศาสตร
วิทยาศาสตร คณะศิลป วิทยาลัย
และ
ตรและ
เกษตรและ
อุตสาหกรร
และ
ศาสตร การจัดการ
เทคโนโลยี
สถาปตยกรรม อุตสาหกรรม
ม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศาสตร
เกษตร

รวม

จํานวนยืนยัน

จํานวน
กรรมการยืนยัน

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

311 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาจีนกลางที่กําหนด (ไดคะแนนใน
ระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
312 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาญี่ปุนที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับ
ไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
313 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาทมิฬที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับ
ไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
314 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาพมาที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับ
ไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
315 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาฟลิปโนที่กําหนด (ไดคะแนนใน
ระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

คณะ
คณะ
คณะ
คณะครุ
คณะ
บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาส เทคโนโลยีการ
ศาสตร
วิทยาศาสตร คณะศิลป วิทยาลัย
และ
ตรและ
เกษตรและ
อุตสาหกรร
และ
ศาสตร การจัดการ
เทคโนโลยี
สถาปตยกรรม อุตสาหกรรม
ม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศาสตร
เกษตร

รวม

จํานวนยืนยัน

จํานวน
กรรมการยืนยัน

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

316 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษามาเลยที่กําหนด (ไดคะแนนใน
ระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
317 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษามลายูที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับ
ไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
318 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาลาวที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับ
ไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
319 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาเวียดนามที่กําหนด (ไดคะแนนใน
ระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
320 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาอังกฤษที่กําหนด (ไดคะแนนใน
ระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

คณะ
คณะ
คณะ
คณะครุ
คณะ
บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาส เทคโนโลยีการ
ศาสตร
วิทยาศาสตร คณะศิลป วิทยาลัย
และ
ตรและ
เกษตรและ
อุตสาหกรร
และ
ศาสตร การจัดการ
เทคโนโลยี
สถาปตยกรรม อุตสาหกรรม
ม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศาสตร
เกษตร

รวม

จํานวนยืนยัน

จํานวน
กรรมการยืนยัน

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

321 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาอินโดนีเซียที่กําหนด (ไดคะแนนใน
ระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
322 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาตามกฎหมายที่ใชในกลุมประเทศ
อาเซียนอื่นๆ (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม)
องคประกอบที่ 99
323 จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการ
สงเสริมประชาธิปไตย
324 จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการ
สงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย
325 จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการ
สรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด

คณะ
คณะ
คณะ
คณะครุ
คณะ
บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาส เทคโนโลยีการ
ศาสตร
วิทยาศาสตร คณะศิลป วิทยาลัย
และ
ตรและ
เกษตรและ
อุตสาหกรร
และ
ศาสตร การจัดการ
เทคโนโลยี
สถาปตยกรรม อุตสาหกรรม
ม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศาสตร
เกษตร

รวม

จํานวนยืนยัน

จํานวน
กรรมการยืนยัน

คําสั่ง
- แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปการศึกษา 2555 ระดับสถาบัน

รายงานประจํ าปี ทีเป็ นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.สุ วรรณภูมิ ปี การศึกษา

-๒๑.๑๔ คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
๑.๑๕ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
๑.๑๖ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๑๗ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑.๑๘ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
๑.๑๙ คณบดีคณะศิลปศาสตร
๑.๒๐ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ
๑.๒๑ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๑.๒๒ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๒๓ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๑.๒๔ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
๑.๒๕ นายกองคการนักศึกษา
๑.๒๖ ผูอํานวยการสํานักคุณภาพการศึกษา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ ๑. กําหนดนโยบายคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
๒. กําหนดแนวทางและมาตรการการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
๓. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
๔. กํากับ ดูแล การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
๕. พิจารณาทบทวนผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ภาระงาน กรรมการจะไดรับภาระงานตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง เกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ขอ ๓ (๗) เทากับ ๖ ชั่วโมงปฏิบัติจริง ตอการ
ประชุม ๑ ครั้ง (คิดเปนภาระงานเทากับ ๐.๔ หนวยชั่วโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา
ปกติตอการประชุม ๑ ครั้ง)
๒. คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๑ ผูชวยอธิการบดี (นายพงศวิทย วุฒิวิริยะ)
๒.๒ รองคณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (ดานบริหารฯ)
๒.๓ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ (ดานบริหารฯ)
๒.๔ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ (ดานวิชาการฯ)
๒.๕ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ (ดานวิชาการฯ)
๒.๖ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรฯ (ดานวิชาการฯ)
๒.๗ รองคณบดีคณะศิลปศาสตร (ดานวิชาการฯ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
๒.๘ รองคณบดี...

