รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปการศึกษา 2557
(1 สิงหาคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2558)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท : 035-709103 แฟกซ : 035-709105

บทสรุปผู้บริหาร

บทสรุปผูบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนหนึ่งในเกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลไดรับการ
สถาปนาเปนมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่
18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีพื้นที่จัดการศึกษา 4 แหงคือ
- ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา (สํานักงานอธิการบดี) ตั้งอยูที่ ตําบลหันตรา
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ตั้งอยูที่ ตําบลทาวาสุกรี อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ศูนยนนทบุรี ตั้งอยูที่ ตําบลสวนใหญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
- ศูนยสพุ รรณบุรี ตั้งอยูที่ ตําบลยานยาว อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
 ปณิธานการผลิตบัณฑิต

“ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่เปนคนดี มีความรู รักสูงาน”
 วิสัยทัศน

“มหาวิทยาลัยชั้นนําดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติ”
 พันธกิจ

1.
2.
3.
4.
5.

การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
การสรางงานวิจัยนวัตกรรม
การบริการวิชาการสูสังคมชุมชน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษธรรมชาติสิ่งแวดลอม
บริหารจัดการที่ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล

 ประเด็นยุทธศาสตร

1. พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ
2. สรางและพัฒนางานวิจัย หรืองานสรางสรรค เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3. ปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการวิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน สังคม และ
สรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย
4. สืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมปิ ญญาทองถิน่ และอนุรักษสิ่งแวดลอมใหเกิด
ความยั่งยืน
ก

5. สนับสนุนและสงเสริมเพื่อใหนักศึกษามีพัฒนาการครบทุกดาน
6. พัฒนาคุณภาพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงบูรณาการดวยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมีบุคลากรเปนศูนยกลางในการบริหารจัดการ
8. พัฒนามหาวิทยาลัยใหพรอมกาวเขาสูระดับอาเซียน
 จุดเนนความเปนเลิศ

อาหารปลอดภัย พลังงานทดแทน เทคโนโลยีแมพิมพ
 อัตลักษณของมหาวิทยาลัย

“บัณฑิตนักปฏิบัติที่เปน “คนดี มีความรู รักสูงาน”
 เอกลักษณของมหาวิทยาลัย

“แหลงเรียนรูท างวิชาชีพและเทคโนโลยี”
 ลักษณะบัณฑิตราชมงคลสุวรรณภูมิ

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ได กํ า หนดคุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค
ไว 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 มีทักษะความชํานาญ
ในการปฏิบัติและประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด
5. มีจิตสาธารณะ หมายถึง การตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวม เปนจิตที่คิดสรางสรรค เปนกุศล
และมุงทํากรรมดี เพื่อเปนประโยชนตอสวนรวม

ข

 การจัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนมหาวิทยาลัยที่เนนความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี อยูในกลุม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เนนผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา 2557
มีการจัดการเรียนการสอน 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 2557 มหาวิ ท ยาลั ย ฯ เป ด สอน 6 คณะ 1 วิ ทยาลั ยการจั ดการ จํ านวนทั้ งสิ้ น 52
หลักสูตร คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 12 หลักสูตร ปริญญาตรี 38 หลักสูตร และปริญญาโท 2 หลักสูตร
และมีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 11,793 คน เปนนักศึกษาปริญญาโท จํานวน 120 คน นักศึกษาปริญญาตรี จํานวน
10,210 คน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง จํานวน 1,463 คน และมีบุคลากรทั้งสิ้น จํานวน 1,140 คน
และจําแนกตามประเภทบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 597 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 543 คน โดยมี
สัดสวนบุคลากรสายวิชาการ : บุคลากรสายสนับสนุน = 52.37 : 47.63
จากการวิเคราะหผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของ 6 คณะ 1 วิทยาลัย และ 4 หนวยงาน
สายสนับสนุน พบวาในปการศึกษา 2556 ผลการดําเนินงานตามพันธกิจ เมื่อประเมินดวยตัวบงชี้และเกณฑ
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ใชประเมินสถาบันอุดมศึกษา กลุม ค 2 สถาบัน
เฉพาะทางที่เนนผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี พบวา มีผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ รวม
23 ตัวบงชี้ อยูในระดับดีมาก คาคะแนน 4.54 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาในรอบ 6 ปที่ผานมา มหาวิทยาลัยมีผลการพัฒนางานที่สูงขึ้นตามลําดับ โดยในปการศึกษา 2550,
2551, และ 2552 มีผลการประเมินเทากับ 2.45, 2.53, และ 2.58 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเต็ม
3 คะแนน สวนในป 2553 2554 2555 และ 2556 มีผลการประเมินเทากับ 4.05 , 4.07 4.49 และ 4.54
คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเต็ม 5 คะแนนตามลําดับ

ค

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 7 ป (ปการศึกษา 2550 – 2556)
ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
โดยคณะกรรมการประเมิน
คณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร
คณะศิลปศาสตร

ปการศึกษา
2550
1.78
พอใช
1.98
พอใช
1.80
พอใช
2.10
ดี
1.95
พอใช
1.78
พอใช

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2.08
ดี
2.15
ดี
2.15
ดี
2.30
ดี
2.30
ดี
2.08
ดี

2.08
ดี
2.55
ดีมาก
2.55
ดีมาก
2.45
ดี
2.55
ดีมาก
2.58
ดีมาก
1.85
พอใช
2.15
ดี
2.19
ดี
2.26
ดี

3.56
ดี
4.55
ดีมาก
4.02
ดี
3.61
ดี
4.19
ดี
3.79
ดี
3.51
ดี
3.67
ดี
4.00
ดี
4.24
ดี
4.20
ดี

4.10
ดี
4.71
ดีมาก
3.48
พอใช
3.75
ดี
4.55
ดีมาก
4.32
ดี
4.37
ดี
4.33
ดี
4.73
ดีมาก
4.92
ดีมาก
4.25
ดี

4.05
ดี
4.57
ดีมาก
4.14
ดี
4.01
ดี
4.79
ดีมาก
4.19
ดี
4.00
ดี
4.27
ดี
4.75
ดีมาก
4.93
ดีมาก
4.71
ดีมาก

4.59
ดีมาก
4.91
ดีมาก
4.33
ดี
4.53
ดีมาก
4.71
ดี
4.39
ดี
4.75
ดีมาก
4.20
ดี
5.00
ดีมาก
4.88
ดีมาก
4.72
ดีมาก

2.58
ดีมาก

4.05
ดี

4.07
ดี

4.49
ดี

4.54
ดีมาก

วิทยาลัยการจัดการ

-

-

สถาบันวิจัยและพัฒนา

-

-

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

-

-

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

-

-

สํานักงานอธิการบดี

-

-

2.45
ดี

2.53
ดีมาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

ง

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2557
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา 2557 ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึง วันที่
31 กรกฎาคม 2558 ตามตัวบงชี้และเกณฑการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 จํานวน 13 ตัวบงชี้ ผลการประเมิน
ตนเองเทากับ 3.77 อยูในระดับดี สรุปไดดังนี้
ตารางแสดงการวิเคราะหผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน จําแนกรายองคประกอบ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องคประกอบคุณภาพ

ตัว
บงชี้

I

1 การผลิตบัณฑิต
5 3.93
2 การวิจัย
3 4.60
3 การบริการวิชาการ
1
4 การทํานุบํารุงศิลปะ 1
และวัฒนธรรม
5 การบริหารจัดการ
3
รวม
13
3
ผลการประเมิน

P

O

ผลการประเมิน
คะแนน
เฉลี่ย

0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

10.00 2.05
5.00 2.03
5.00
5.00
-

3.20
3.88
5.00
5.00

พอใช
ดี
ดีมาก
ดีมาก

8.00
7

3.81
3.77
ดี

ดี
ดี

3.42
3

จ

คํานํา
รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา 2557 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อสรุปผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งได
ดํ า เนิ น การตั้ ง แต วั น ที่ 1 สิ ง หาคม 2557 ถึ ง วั น ที่ 31 กรกฎาคม 2558 ทั้ ง นี้ เ พื่ อ นํ า เสนอต อ
คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ สถาบั น โดยมี จุ ด ประสงค สํ า คั ญ คื อ
การได รับ ทราบจุ ดแข็ ง จุ ดอ อน ของมหาวิทยาลัย และขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิจ ากภายนอก
เปนแนวทางในการสงเสริ มสนับสนุน ภารกิจหรือกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยไดอยางเหมาะสม
และเปนประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องตอไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอขอบพระคุณกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในทุกทานที่กรุณาใหความอนุเคราะหในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ในครั้งนี้
และขอขอบพระคุณในฐานะผูเปนแรงพลักดันสําคัญในการใหขอแนะนํา เพื่อนําไปปรับปรุงกิจการของ
มหาวิทยาลัยใหพัฒนายิ่งขึ้นไป

ผูช วยศาสตราจารยไพศาล บุรินทรวัฒนา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พฤศจิกายน 2558
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คํานํา
สารบัญ
บทสรุปผูบริหาร
บทที่ 1 สวนนํา
ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ
ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค
โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร
รายชื่อผูบ ริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภาชุดปจจุบัน
อัตลักษณ เอกลักษณ และวัฒนธรรมของสถาบัน
จุดเดนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การจัดการเรียนการสอน
งานวิจัยและงานสรางสรรค
บริการทางวิชาการแกสังคม
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การบริหารจัดการ
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา
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วิเคราะหผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ปการศึกษา 2557
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205
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บทที่ 1
ส่วนนํา

บทที่ 1 สวนนํา
1.1 ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัตคิ วามเปนมาโดยยอ
1.1.1 ชื่อหนวยงาน และที่ตงั้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนหนึ่งในเกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ไดรับการสถาปนาเปนมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีพื้นที่
จัดการศึกษา 3 จังหวัด 4 ศูนยพื้นที่ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 1,217 ไร ดังนี้
1) ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา มีเนื้อที่ 643 ไร ตั้งอยูที่ ตําบลหันตรา
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2) ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี มีเนื้อที่ 35 ไร ตั้งอยูที่ ตําบลทาวาสุกรี
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3) ศูนยนนทบุรี มีเนื้อที่ 35 ไร ตั้งอยูที่ ตําบลสวนใหญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
4) ศูนยสุพรรณบุรี มีเนื้อที่ 504 ไร ตั้งอยูที่ ตําบลยานยาว อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
 ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีที่ตั้ง 3 จังหวัด 4 ศูนย ดังนี้
1.ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา ที่ตั้งของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู 3 ถ.สายเอเชีย (กรุงเทพฯ – นครสวรรค ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท : 0 3570 9103 โทรสาร : 0 3570 9105
2. ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี เลขที่ 19 ถ. อูทอง ต. ทาวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา
จ. พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท : 0 3532 4179 – 80 โทรสาร : 0 3525 2393
3. ศูนยนนทบุรี เลขที่ 7/1 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท :
0 2969 1369 – 74 โทรสาร : 0 2525 2682
4. ศูนยสพุ รรณบุรี เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ยานยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
72130 โทรศัพท : 0 3554 4301 – 3 โทรสาร : 0 3554 4299 – 300
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 แผนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รูปที่ 1 แผนทีม่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา
และศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

รูปที่ 2 แผนทีม่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี
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รูปที่ 3 แผนทีม่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี
1.1.2 ประวัตคิ วามเปนมาของมหาวิทยาลัยโดยยอ
มหาวิ ท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเปนหนึ่งในเกาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ที่มีพัฒนาการมาจากวิทยาลัยในสังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และไดรับการสถาปนา
เปนมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ภายใตการกํากับดูแล
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ มีลักษณะเฉพาะที่เปนมหาวิทยาลัยระบบหลายศูนยพื้นที่ (multi – campus system)
ซึ่งมีการจัดการศึกษาหลักสูตรลักษณะเดียวกันในตางศูนย ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีพื้นที่จัดการศึกษา 4 ศูนย คือ
ศู น ย พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยา หั น ตรา และ ศู น ย พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยา วาสุ ก รี ในจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ศูนยนนทบุรี ในจังหวัดนนทบุรี และศูนยสุพรรณบุรี ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีพ้ืนที่จัดการศึกษารวมทั้งหมด
1,217 ไร เปดสอนหลักสูตรระดับต่ํากวาปริญญาตรี (ปวส.) ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท จัดอยูใน
กลุมสถาบันเฉพาะทางเนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและพัฒนาสังคม
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1.1.3 ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย

รูปที่ 4 ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ตราประจํามหาวิทยาลัยนั้น เปนรูปดวงตราวงกลมภายในมีพระราชลัญจกรประจําพระองค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชลอมรอบดวยดอกบัว 8 กลีบ ซึ่งสื่อความหมายถึง ทางแหง
ความสําเร็จมรรค 8 และความสดชื่น เบิกบานอันกอใหเกิดปญญา ดานบนดวงตรานั้นมีพระมหาพิชัยมงกุฎ
ที่มีตัวเลข 9 ซึ่งหมายถึง รัชกาลที่ 9 ครอบอยูดานลางดวงตรานั้นเขียนชื่อสถาบัน ทั้งนี้ ตราของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหงลวนไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ใหอัญเชิญมาเปนตราสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และอีก 8 แหง บรรดา
คณาจารย ขาราชการ นักศึกษา บัณฑิต ศิษยเการาชมงคลทุกรุนตางสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพน
1.1.4 ตนไมและสีประจํามหาวิทยาลัย

รูปที่ 5 “ตนลีลาวดีสุวรรณภูมิ” ตนไมประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลือก ตนลีลาวดีสุวรรณภูมิ เปนตนไมประจํา
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีความทนทานตอทุกฤดูกาลยิ่งมีอายุยืนยาวยิ่งมีคุณคา ลีลาวดีสุวรรณภูมิ มีดอกสีเหลืองทอง
กลิ่นหอมจรุ งใจ จึงหมายความว า ชาวสุวรรณภูมิทุกคน จะมีความอดทน มีค วามดีงาม มีคุณคา ประดุจ
ตนลีลาวดีสุวรรณภูมิ นั่นเอง

~4~

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนด “สีทอง” เปนสีประจํามหาวิทยาลัย
ตามความหมายของสุวรรณภูมิ ซึ่งหมายถึงแผนดินทอง หรือดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณมั่งคั่งเจริญรุงเรือง
มีคาประดุจทองคํา

1.2 ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค
1.2.1 ปรัชญา
ราชมงคลสุวรรณภูมิรวมพลังสรางสรรค รวมคิด รวมทํา รวมกิจกรรม เพื่อการพัฒนา
ชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติ
1.2.2 ปณิธาน
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่เปนคนดี มีความรู รักสูงาน
1.2.3 วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยชั้นนําดานวิชาชีพและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติ
1.2.4 พันธกิจ
1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2. การสรางงานวิจัยนวัตกรรม
3. การบริการวิชาการสูสังคมชุมชน
4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษธรรมชาติสิ่งแวดลอม
5. บริหารจัดการที่ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล
1.2.5 ประเด็นยุทธศาสตร
1. พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ
2. สรางและพัฒนางานวิจัย หรืองานสรางสรรค เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3. ปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการวิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน สังคม และ
สรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย
4. สืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษสิ่งแวดลอมใหเกิด
ความยั่งยืน
5. สนับสนุนและสงเสริมเพื่อใหนักศึกษามีพัฒนาการครบทุกดาน
6. พัฒนาคุณภาพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงบูรณาการดวยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีบุคลากรเปนศูนยกลางในการบริหารจัดการ
8. พัฒนามหาวิทยาลัยใหพรอมกาวเขาสูระดับอาเซียน
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1.2.6 จุดเนนความเปนเลิศ
อาหารปลอดภัย พลังงานทดแทน เทคโนโลยีแมพิมพ
1.2.7 คานิยมองคการ
เปนคนดี มีความรู รักสูงาน
1.2.8 สมรรถนะของบุคลากร
1. ใฝรู
2. มีความคิดเชิงระบบ
3. สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
4. เปนมืออาชีพ
5. จิตสาธารณะ
1.2.9 สมรรถนะของนักศึกษา
P = Personality and Ethic
I = Information and Data Based
V = Value Added
P = Presentation
1.2.10 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1. ใฝรู (Self learning) หมายถึง รักในความรู มุงมั่นแสวงหาความรู เพื่อแกปญหาและ
พัฒนาตนเอง
2. มีความคิดเชิงระบบ (Systematic thinking) หมายถึง การคิดพิจารณาสิ่งใดในลักษณะ
และสามารถวิเคราะหความสัมพันธเชื่อมโยงกับองคประกอบยอยไดอยางครอบคลุมครบวงจร
3. สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective communication) หมายถึง มีทักษะในการถายทอด
นําเสนอขอมูลขาวสาร รวมถึงความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสาร
4. เปนมืออาชีพ (Professional) หมายถึง มีความรูความเขาใจในศาสตรวิชาชีพเปนอยางดี
มีทักษะความชํานาญในการปฏิบัติ และประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด
5. จิตสาธารณะ(Public mind) หมายถึง การตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวมเปนจิตที่คิดสรางสรรค
เปนกุศล และมุงทํากรรมดี เพื่อประโยชนตอสวนรวม
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1.2.11 พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
1. มีความซื่อสัตย กตัญู
2. มีเมตตา รูจักการเสียสละ
3. มีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตน
4. รักชาติ รักองคกร
5. ดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

1.3 โครงสรางองคกร และโครงสรางบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ภายใตการกํากับ
ดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดระบบการใชทรัพยากร
ร ว มกั น ในพื้ น ที่ จั ด การศึ ก ษาทั้ ง 4 ศู น ย โดยมี ห น ว ยงานกลาง ทํ า หน า ที่ ส นั บ สนุ น ภารกิ จ ด า นต า งๆ
ของสถาบัน และมีสํานักงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงตอสภามหาวิทยาลัย ณ ปจจุบันมหาวิทยาลัยจึงมี
การบริการจัดการตามโครงสรางการแบงสวนราชการดังนี้
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1.3.1 โครงสรางการแบงสวนราชการ

สภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สํานักงานตรวจสอบภายใน

สํานักงานอธิการบดี

คณะกรรมการควบคุมภายใน

กองกลาง

ครุศาสตรอุตสาหกรรม

กองคลัง

เทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

กองบริหารงานบุคคล
กองนโยบายและแผน

สํานัก

สถาบัน

คณะ

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

สงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

บริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กองพัฒนานักศึกษา

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

กองบริหารทรัพยากร
นนทบุรี

วิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร

กองบริหารทรัพยากร
สุพรรณบุรี

ศิลปศาสตร

วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ :
สวนราชการที่จัดตัง้ โดย พ.ร.บ. /
กฎกระทรวง / ประกาศกระทรวง

วิทยาลัยการจัดการ

กองบริหารทรัพยากร
วาสุกรี

สวนราชการที่จัดตั้งเปนการภายใน
โดยสภามหาวิทยาลัย

สํานักคุณภาพการศึกษา

หมายเหตุ :
- มหาวิทยาลัยประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการ
โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 24 กันยายน 2552
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1.3.2 โครงสรางบริหาร

สภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี
สภาวิชาการ

สภาคณาจารยและขาราชการ

ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการควบคุมภายใน
รองอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี

ผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี
ผูอํานวยการกอง

คณบดี

ผูอํานวยการสถาบัน
รองผูอํานวยการ
สถาบัน

รองคณบดี
หัวหนางาน
สํานักงานคณบดี

หัวหนาสาขาวิชา
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ผูอํานวยการสํานัก
รองผูอํานวยการ
สํานัก

1) สภามหาวิทยาลัย มีอํานาจและหนาที่ในการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการวางนโยบายเกีย่ วกับการศึกษา การวิจัย การใหบริการวิชาการแกสังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กํากับ
มาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา การออกระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล การเงินและทรัพยสิน การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการอนุมัติปริญญา การแตงตั้งถอดถอนผูบริหาร
ของมหาวิทยาลัย และการอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย องคประกอบของสภา
มหาวิทยาลัยประกอบดวย
นายกสภามหาวิทยาลัย
จํานวน
1
คน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน
14
คน
กรรมการโดยตําแหนง
จํานวน
2
คน
(ไดแก อธิการบดี และประธานสภาคณาจารยและขาราชการ)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
จํานวน
6
คน
(รองอธิการบดี 3 คน คณบดี 2 คนผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก 1 คน)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
จํานวน
6
คน
(ไดจากการลงคะแนนเลือกตั้งภายในคณะ จํานวน คณะละ 1 คน)
รวมทั้งสิ้น
จํานวน
29
คน
2) สภาวิชาการ มีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลดานวิชาการ ไดแก หลักสูตร การเรียนการสอน
การวิจัย และการประกันคุณภาพการศึกษา เสนอความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการรวม และการ
ยกเลิกสาขาวิชา รวมถึงการสงเสริมการวิจัย และการบริการวิชาการ ที่สอดคลองกับภารกิจของมหาวิทยาลัย
และความตองการของชุมชน องคประกอบของสภาวิชาการ ประกอบดวย
อธิการบดี เปนประธานสภาวิชาการ
จํานวน
1
คน
รองอธิการบดี ดานวิชาการ เปนรองประธานสภาวิชาการ
จํานวน
1
คน
กรรมการสภาวิชาการโดยตําแหนง
จํานวน
8
คน
(คณบดี ผูอํานวยการสถาบันเพื่อการวิจัยและผูอํานวยการ วิทยาลัย ถามี)
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน
10
คน
(แตงตั้งจากบุคคลภายนอก โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย)
กรรมการสภาวิชาการตัวแทนคณาจารยประจํา
จํานวน
5
คน
(ไดจากการเลือกตั้ง)
รวมทั้งสิ้น
จํานวน
25
คน
3) สภาคณาจารย แ ละข า ราชการ มี พั น ธกิ จ หรื อ หน า ที่ ต ามกฎหมาย เช น ให คํ า ปรึ ก ษาและ
ขอเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัย อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพของคณาจารยและขาราชการในการปฏิบัติหนาที่ตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ พิทักษ
ผลประโยชนของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหนาที่อื่นๆตามที่อธิการบดีหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย และเรียก
ประชุมคณาจารยและขาราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และนําเสนอความคิดเห็นตอสภา
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มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
องคประกอบของสภาคณาจารยและขาราชการ
ประกอบดวย
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 มหาวิทยาลัยมีสวนราชการหลักในการจัดการศึกษา
และดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวม 6 คณะ (รายละเอียดในแผนภูมิโครงสรางการแบงสวน
ราชการ) แตละคณะมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชา และมีรองคณบดีจํานวน 3 ตําแหนง ไดแก รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย รองคณบดีฝายบริหารและแผน และรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ในการบริหารงานดานวิชาการของคณะ จะมีคณะกรรมการประจําคณะและมีหัวหนาสาขาวิชาประจํา
คณะชวยบริหารงานดานวิชาการในสวนของแตละสาขาวิชา ในกรณีที่คณะมีการเปดสอนสาขาวิชาตางๆ
นอกพื้นที่ ตั้งของคณะ เช น ในศู นยต างๆ คณะสามารถกําหนดใหมี หัวหนาสาขาวิชาประจําศู นยและอาจมี
ผูประสานงานคณะประจําศูนย ในกรณีที่มีหัวหนาสาขาวิชาประจําศูนยมากกวา 1 สาขาวิชา เพื่อใหคณะ
สามารถสั่งการและประสานงานกับแตละศูนยไดคลองตัวมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยจัดตั้ง วิทยาลัยการจัดการ เมื่อ วันที่ 24 กันยายน 2552 โดยใหเปนสวนงาน
ภายในมหาวิทยาลัย มีสถานะเทียบเทาคณะ เพื่อจัดการเรียนการสอนเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา
5.2) หน วยงานสายสนั บ สนุ น ระดั บคณะ มหาวิ ท ยาลั ย มี ส วนราชการที่ ส นั บสนุ นและส ง เสริ ม
การทํางานของมหาวิทยาลัยดานจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จํานวน 4 หนวยงาน ไดแก
1) สถาบันวิจัยและพัฒนา
2) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) สํานักงานอธิการบดี
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1.4 รายชื่อผูบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภาชุดปจจุบัน
1.4.1 ผูบ ริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ผูชวยศาสตราจารยไพศาล บุรนิ ทรวัฒนา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รองศาสตราจารย ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ
รองอธิการบดี

ผูชวยศาสตราจารย
ดร.ศิริกุล คลองคํานวณการรองอธิการบดี

รองศาสตราจารยสหายพล มีชูนึก
รองอธิการบดี

ผูชวยศาสตราจารายสุวิทย วงษยืน
รองอธิการบดี

อาจารยพงศวิทย วุฒิวิริยะ
รองอธิการบดี

รองศาสตราจารยระวีวรรณ สุวรรณศร
รองอธิการบดี

รองศาสตราจารยดวงฤดี ศุภติมัสโร
รองอธิการบดี

ผูชวยศาสตราจารยอภิชาติ พรหมโชติ
รองอธิการบดี
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รองศาสตราจารย ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร
ผูชวยอธิการบดี

ผูชวยศาสตราจารยกฤษฎี สุขฉายี
ผูชวยอธิการบดี

อาจารยชลอ หนูอินทร
ผูชวยอธิการบดี

ดร.อนุรักษ เมฆพะโยม
ผูชวยอธิการบดี

ผูชวยศาสตราจารยทรงวิทย เจริญกิจธนลาภ
ผูชวยอธิการบดี

ดร.ศศิกานต สุวรรณประทีป
ผูชวยอธิการบดี
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1.
2.
3.
4.

1.4.2 กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายมีชัย
ฤชุพันธุ
นายธีรยุทธ
หลอเลิศรัตน
ผศ.ไพศาล
บุรินทรวัฒนา
ผศ.นิมิตร
ขจรไชยกุล

5. ดร.กิจจา
6. นายธงชัย
7. รศ.ประชีพ
8. นางประดิษฐา
9. รศ.ดร.พินิติ
10. รศ.ดร.วรากร
11. นางสาววลัยรัตน
12. นายวัลลภ
13. นายสมชาย
14. ผศ.ดร.สุราษฎร
15. นายสุวรรณลภ
16. นายเสถียร
17. นายโอภาส
18. รศ.ดร.สุรชัย
19. อาจารยพงศวิทย
20. รศ.สหายพล
21. ผศ.เดชา
22. ผศ.ดร.สาลินันท
23. อาจารยสมใจ
24. อาจารยเกษสิริ
25. ผศ.ปกรณ
26. อาจารยปราชญ
27. อาจารยมนตรี
28. ผศ.วารุณี
29. อาจารยอนนท
30. ผศ.ดร.ศิริกุล
31. ดร.อนุรักษ
32. ผศ.ชาญณรงค

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง (อธิการบดี)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
(ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ)
ใจเย็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
ลาวรรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
ชูพันธ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
จงวัฒนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
รตะนานุกูล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
ไมเรียง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
ศรีอรุณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
มานะธัญญา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
มีชูพร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
พรมจันทร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
ภูวบัณฑิตสิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
เศรษฐสิทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
เขียววิชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
มัจฉาชีพ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
วุฒิวิริยะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
มีชูนึก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
พลเสน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
บุญมี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
บุญสรรค
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
ศักดานเรศว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
แสงนิ่ม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
พวงเงิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
วงษสุวรรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
กรุดพันธ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
บูชาพันธ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
คลองคํานวณการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เมฆพะโยม
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ศรีทรงเมือง
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
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1.4.3 รายชื่อคณะกรรมการสภาวิชาการ
1. ผศ.ไพศาล
บุรินทรวัฒนา
ประธานกรรมการสภาวิชาการ
2. อาจารยพงศวิทย
วุฒิวิริยะ
รองประธานกรรมการสภาวิชาการ
3. พ.อ.ญ.ผศ.ดร.ภาวดี ดีพึ่งตน
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
4. ผศ.ดร.สุราษฎร
พรหมจันทร
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
5. รศ.ดร.ชาญวิทย
เทียมบุญประเสริฐ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
6. รศ.ดร.วรากร
ไมเรียง
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
7. รศ.สถาพร
ดีบุญมี ณชุ มแพ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
8. ดร.สมศักดิ์
ประถมศรีเมฆ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
9. รศ.ดร.สมชาย
ปราการเจริญ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
10. ศ.ดร.อุทัยรัตน
ณ นคร
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
11. รศ.ดร.สายวรุฬ
ชัยวานิชศิริ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
12. ศ.ดร.สุพจน
หารหนองบัว
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
13. ผศ.เดชา
พลเสน
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
14. ผศ.ดร.อํานาจ
ศิลวัตร
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
15. ผศ.ดร.สาลินันท
บุญมี
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
16. อาจารยสุวุฒิ
ตุมทอง
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
17. ผศ.ดร.ประมุข
อุณหเลขกะ
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
18. ผศ.วาที่ ร.ท.ธนู
ทดแทนคุณ
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
19. รศ.นภัทร
วัจนเทพินทร
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
20. ผศ.พรเทพ
สรนันท
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
21. ผศ.ดร.จุมพต
พุมศรีภานนท
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
22. ผศ.ทศพร
นามโฮง
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
23. ผศ.สุรชัย
เอมอักษร
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
24. ผศ.เนาวรัตน
อินทรประสิทธิ์
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
25. อาจารยสมใจ
บุญสรรค
เลขานุการสภาวิชาการ
ขอมูล : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันจันทรที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 06:25 น
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1.4.4 รายชื่อผูบริหารหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1. ผศ.เดชา
พลเสน
คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
2. ผศ.ดร.อํานาจ
ศิลวัตร
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3. ผศ.ดร.สาลินันท บุญมี
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. อาจารยสุวุฒิ
ตุมทอง
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. ผศ.ดร.ประมุข
อุณหเลขกะ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
6. ผศ.วาที่ รท.ธนู
ทดแทนคุณ
คณบดีคณะศิลปศาสตร
7. ผศ.ดร.จันทนา
แสนสุข
รักษาการในตําแหนงคณบดีวิทยาลัยการจัดการ
8. อาจารยอาคม
สงเคราะห
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. อาจารยสมใจ
บุญสรรค
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
10. รศ.นภัทร
วัจนเทพินทร
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
11. ผศ.ชาญณรงค ศรีทรงเมือง
ผูอํานวยการกองกลาง
12. อาจารยไสว
เทศพันธ
ผูอํานวยการกองคลัง
13. นายพัฒนพงศ วรรณวิไล
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
14. น.ส.พัชราภรณ จันทรฉาย
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
15. อาจารยอนนท บูชาพันธ
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
16. อาจารยจิระวัฒน ใจออนนอม
ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
17. อาจารยปติชน เปยมบริบูรณ
ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
19. ผศ.สุรพล
สังฆโสภณ
ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
20. นางสาวมาลี
ทวนทอง
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
21. ผศ.ดร.เสนีย
พวงยาณี
ผูอํานวยการสํานักคุณภาพการศึกษา
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1.5 อัตลักษณ เอกลักษณ และวัฒนธรรมของสถาบัน
1.5.1 อัตลักษณของมหาวิทยาลัย

“บัณฑิตนักปฏิบัต”ิ
“บัณฑิตนักปฏิบัติ” ในความหมายของราชมงคลที่ยึดเปนแนวคิดนั้น ไดนอมรับมาจากพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตของราชมงคล เมื่อป พ.ศ. 2525 ซึ่งมี
ใจความตอนหนึ่งวา
“…บัณฑิตทุกๆ สาขา ทุกๆ คน มีหนาที่ที่สําคัญที่จะตองเปนกําลังทําประโยชนสรางสรรค ความเจริญ
มั่นคงใหแกประเทศชาติ การทีจ่ ะใหประโยชนหรือการสรางสรรคใหเกิดขึ้นไดนนั้ จะตองลงมือทํามันอยางจริงจัง…”
“การลงมือ” ที่จริงมีความหมายกวางขวาง คือ หมายถึง การปฏิบัติดวยวิธีตางๆ ทุกอยางแตเพราะ
ที่เห็นชัดเรามักปฏิบัติดวยมือจึงพูดเปนสํานวนวา “ลงมือ” การลงมือหรือการปฏิบัตินั้นขึ้นอยูกับการที่สมอง
หรือใจสั่ง คือ ใจมันสั่งเมื่อไร อยางไร ก็ทําเมื่อนั้น อยางนั้น ฉะนั้นถาใจไมสู คือ ออนแอ ลังเล เกียจครานหรือ
ไมสุจริต ไมเที่ยงตรง ก็จะไมลงมือทํา หรือทําใหมันคั่งคาง ทําใหชั่ว ใหเสียหาย เปนการเบียดเบียนตน เบียดเบียน
ผูอื่น ซึ่งไมเปนประโยชน ไมเปนการสรางสรรค หากแตเปนบอนทําลายใหเกิดความเสียหายและเกิดโทษสุจริต
นักปฏิบัติงานจึงตองรูจักฝกปฏิบัติใจตนเองเปนสําคัญและเปนเบื้องตน กอนอื่นตองหัดทําใจใหหนักแนน
กลาแข็ง และเปนระเบียบ ไมยอทอตออุปสรรค ไมมักงายเห็นแกความสะดวกสบาย และที่สําคัญที่สุด จะตองให
เที่ยงตรง เปนกลาง และสุจริตอยูเสมอ ไมหวั่นไหวตออารมณเครื่องหลอกลอใดๆ จึงจะชวยใหเปนนักปฏิบัติที่ดีที่
สามารถสรางประโยชนไดอยางแทจริง…”
นักปฏิบัติ มีคุณลักษณะ คือ การเปนนักปฏิบัติที่ดี ประกอบดวย
- การปฏิบัติที่จะตองไดรับการฝกฝนทั้งใจและกาย และทั้งจะตองเปนนักปฏิบัติงาน
ที่มีหลักวิชาดีดวย
- มีการปรับปรุงตัวเองใหมีการพัฒนากาวหนาอยูตลอดเวลา ใฝใจศึกษาทั้งทางลึกและ
ทางกวาง
- ใชวิชาชีพความสามารถความบริสุทธิ์ใจความฉลาดรอบคอบ สามารถสรางสรรคประโยชน
สวนตน และประโยชนสวนรวมไดสัมฤทธิ์ผล
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1.5.2 เอกลักษณของมหาวิทยาลัย

“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
ไดปรับเปลี่ยนบทบาทและภารกิจเปน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตามประกาศในกิจจานุเบกษา เมื่อ
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนหนึ่งในเกา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ซึ่งไดรวมกลุม วิทยาเขตในกลุมภาคกลาง 3 จังหวัด 4 วิทยาเขต ไดแก วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา
วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี วิทยาเขตนนทบุรี และวิทยาเขตสุพรรณบุรี มีฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาของ
รั ฐ ภายใต ก ารกํ า กั บ ดู แ ลของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา โดยให เ ป น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ดานวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เนนการปฏิบัติ
ทําการสอน ทํ าการวิ จัย ผลิ ตครู วิชาชี พ ใหบริการทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยใหผูสําเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาตอ
ดานวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเปนหลัก
มหาวิทยาลัยมีเปาหมายที่ชัดเจนในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู ความสามารถ และทักษะที่ได
มาตรฐาน และสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตใหเปนคนดี มีความรู รักสูงาน โดยเฉพาะการมุง
พัฒนาศักยภาพอยางเต็มที่ในดาน Soft Skills เพื่อเปนการเสริมสรางจุดแข็งใหแกบัณฑิต ใหเปนนักปฏิบัติที่มี
ความรู ทักษะ ประสบการณเพียงพอที่จะทํางานไดทันทีเมื่อสําเร็จการศึกษา

1.6 จุดเดนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1.6.1 ดานการจัดการศึกษา
1. ส งเสริ มและสนั บสนุ นการพั ฒนาศั กยภาพของบั ณฑิ ตอย างเต็ มที่ ในด าน
Soft Skills รวมถึงการคิดอยางเปนระบบ ความสามารถที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเอง มีทัศนคติและความ
ประพฤติที่สนับสนุนแนวทางการดําเนินชีวิตที่ดี เปนพลเมืองดีของประเทศ โดยถือเปนจุดแข็งเพื่อการแขงขันกับ
ผลผลิตบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยชั้นนําและมีชื่อเสียง
2. ยังคงเนนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู ความสามารถ และทักษะที่ไดมาตรฐาน
เทียบเคียงไดกับมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศ และไดรับการยอมรับจากผูใชบัณฑิต ทั้งภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
และหนวยงานราชการ
3. ขยายเพิ่ ม การรั บนั กศึ กษาในสาขาวิ ช าที่ เข ม แข็ ง มี ค วามพร อมและมี ค วามต องการ
จากผู ใช บั ณฑิ ต รวมทั้งมี แผนพั ฒนาระยะยาว สํ าหรับคณะ / สาขาวิ ชาที่จํ าเปน เพื่ อเตรี ยมการเติ บโต
อยางตอเนื่องในอนาคต
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4. พัฒนาหลักสูตรใหมลวงหนาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และปรับปรุงหลักสูตรให
ทันสมัย เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเปดหลักสูตรใหม / สาขาใหม และกาวทันสังคมและเทคโนโลยี
5. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่ดี สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดตั้ง
ศูนยภาษาตางประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรูดานภาษา สงเสริมการเรียนรูจากประสบการณจริง และ
การเรียนการสอนที่เนนการวิจัยเปนฐาน (Research-based Approach) รวมถึงระบบการเทียบโอนความรูจาก
ประสบการณ (Recognition of Prior Learning : RPL)
6. เตรียมการเพื่ ออนาคต โดยการใหทุนการศึกษาผูเรียนดี ความประพฤติดี และมี ใจรั ก
ที่ จ ะเป น อาจารย เพื่ อสร า งบุ ค ลากรที่ เป นคนดี มี ค วามสามารถให แ ก ม หาวิ ท ยาลั ย และเพื่ อ มั่ น ใจว า
มหาวิทยาลัยจะมี คนดี คนเกง ทํางานใหกับมหาวิทยาลัยในอนาคต
7. สานตอระบบการคัดเลือกผูเรียนที่มีศักยภาพเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยให โอกาสและ
สนับสนุนคนดี คนเกง คนที่มีความสามารถพิเศษ นอกเหนือจากการรับนักศึกษาตามปกติ รวมทั้งสนับสนุน
การศึกษาแกเยาวชน ซึ่งมีภูมิลําเนาในจังหวัดที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
1.6.2 ดานการวิจัย
1. สงเสริมระบบการวิจัยอยางเขมขน เพื่อความคุมคาของงบประมาณและทรัพยากรตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อใหไดงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถนําไปใชหรือพัฒนาตอในเชิงวิชาการ หรือเชิงพาณิชย
2. ใหโอกาสและความสําคัญกับงานวิจัยที่สอดคลองกับจุดเนนความเปนเลิศของมหาวิทยาลัย
การวิจัยตอยอดและหรือเชิงลึก การวิจัยเปนทีมและการวิจัยเชิงสหวิทยาการ รวมทั้งสรางแรงจูงใจใหนักวิจัย
โดยการกําหนดประเภท / สาขา และระดับงานวิจัย ใหเหมาะสมกับงบประมาณ
3. แสวงหาความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดที่ตั้งและเขตใหบริการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยใหมากขึ้น เพื่อรวมกันพัฒนางานวิจัยไปสูเชิงพาณิชย
4. เพิ่ มแหล งทุ นการวิ จั ย ด วยการเข าถึ งองค กรปกครองส วนท องถิ่ น จั งหวั ด ภาคเอกชน
สถานประกอบการ ตลอดจนองคกรดานการวิจัยอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ
5. จัดตั้งศูนยความเปนเลิศเฉพาะทางในสาขาวิชาที่มีศักยภาพ เพื่อศึกษาคนควาวิจัย และ
ถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนและสังคม
6. พัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย และฐานขอมูลการสืบคนงานวิจัย / งานวิชาการ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ เพื่อรองรับการเผยแพรผลงานวิจยั และการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย
1.6.3 ดานการบริการทางวิชาการและผสานประโยชนกับประชาคมภาครัฐ เอกชน และชุมชน
1. มหาวิทยาลัยเปนสถาบันการศึกษาที่มีพื้นที่ตั้งอยูใน 3 จังหวัด ในเขตภาคกลางตอนบน
จึงควรมีบทบาทดานการบริการวิชาการที่ตอบสนองความเปนไปและความตองการของชุมชน ตองรับรูปญหา
ทุกข – สุข ของชุมชน ชวยแกปญหาของชุมชน รวมทั้งมีสวนรวมกับจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
การพัฒนาและการนําชุมชนไปสูสังคมอุดมปญญา (Knowledge-based Society)
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2. พัฒนาและหรือบูรณาการองคความรูดานวิชาการ ความรูและทักษะอาชีพของชุมชนและ
หรือภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อประโยชนดานการพัฒนาทักษะอาชีพหรือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคม / ชุมชน
รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสินคา / บริการ ตลอดจนการเพิ่มพูนทักษะของพนักงานในสถานประกอบการ
ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในรูปแบบการใหบริการโดยไมคิดมูลคา และการคิดคาใชจายที่เหมาะสม
3. สงเสริมใหมีการเทียบโอนความรูจากประสบการณอาชีพและการทํางาน เพื่อการศึกษาตอ
หรือเพื่อยกระดับชั้นทักษะวิชาชีพ หรือเพื่อปรับคุณวุฒิ
4. รวมมือกับหนวยงานทั้งภายในและตางประเทศ เพื่อระดมทรัพยากร (ผูเชี่ยวชาญ และ
เครื่องมืออุปกรณ) ในการเปนแหลงใหบริการวิชาการที่ไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับของสังคม
1.6.4 ดานการทํานุบาํ รุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
1. มุ งส งเสริ มและสนั บสนุ นกิ จกรรมที่ สร างจิตสํ านึ ก ความภาคภู มิใจ การธํ ารงรั กษาซึ่ ง
ประเพณี ศิ ลปะ วั ฒนธรรม ภาษา และเอกลั กษณ ของชาติ และท องถิ่ นเพื่ อให นั กศึ กษาเรี ยนรู และปฏิ บั ติ
อยางสม่ําเสมอจนเกิดการซึมซับ
2. สนับสนุน ใหนักศึกษา อาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดําเนินกิจกรรม ดานศาสนา
และศิลปวัฒนธรรมอยางเปนรูปธรรมเพื่อสามารถนําขนบธรรมเนียม และประเพณีที่ดีงามไปปฏิบัติไดในชีวิตจริง
1.6.5 ดานการพัฒนานักศึกษา
1. มุงสงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคในดาน Soft Skills รวมถึง
การคิดอยางเปนระบบ ความสามารถที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเอง และการเปนพลเมืองดี (เชน มีระเบียบวินัย
ความรับผิดชอบ ใฝดี ซื่อสัตย อดทน เสียสละ เคารพกฎหมาย และสิทธิของผูอื่น เปนตน)
2. สรางความเขมแข็งในการดําเนินงานดานกิจการนักศึกษา ทั้งในระดับองคการนักศึกษา สโมสร
นักศึกษา ชมรมนักศึกษา และหนวยงานที่รับผิดชอบงานดานกิจการนักศึกษา สงเสริมสุขภาพ พลานามัย
การกีฬา และกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสม
3. สรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับนักศึกษา ทั้งดานการจัดการสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย
การจั ด สถานที่ ใ นการดํ า เนิ น กิ จ กรรม และการใช ชีวิ ตประจํ าวั น เชน กิจ การโรงอาหาร หอพั กนั ก ศึก ษา
รานคาตางๆ จุดบริการอินเตอรเน็ต เปนตน
4. แสวงหาแหลงทุนเพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่ดอยโอกาสหรือมีขอจํากัดในดานเศรษฐกิจ
แตมีศักยภาพในการศึกษาตอในสาขาวิชาที่เหมาะสม
5. สนับสนุนและสงเสริมการทํางานของสมาคมศิษยเกา และการสรางความสัมพันธที่ดีกับ
บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ อ ย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ ร ว มมื อ กั น ในการพั ฒ นางานด า นกิ จ การนั ก ศึ ก ษาและการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยในดานอื่นๆ
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1.6.6 ดานการพัฒนาและสงเสริมทรัพยากรมนุษย
1. พั ฒนาระบบสิทธิ ประโยชนและสวั สดิ การของบุ คลากรให ดีขึ้ น และดี พอที่จะดึ งดูดให
บุคลากรที่ดีและเกง มาทํางานใหมหาวิทยาลัย
2. ทบทวนและพิจารณาปรับปรุงระบบเงินเดือน คาจาง คาตอบแทนพื้นฐานหรือสวนเพิ่มให
เหมาะกับสถานการณในกลุมบุคลากรที่มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการ โดยเฉพาะในสาขาวิชาที่ขาดแคลน หรือ
งานที่ตองมีภาระรับผิดชอบสูงและหรือมีความยากลําบาก
3. ทบทวนและพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ดานการจาง การจายคาตอบแทน
ในสวนที่เกี่ยวของกับบุคลากรแตละประเภทของมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคลากรผูเชี่ยวชาญจากภายนอก
4. พั ฒ นาระบบการบริ ห ารงานบุ ค คล โดยนํ า หลั ก การบริ ห ารจั ด การที่ อิ ง สมรรถนะ
(Competency-based Management) และหลักธรรมาภิบาล มาใชในกระบวนการคัดสรรบุคลากร และการ
สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาตามสายงาน ความรูและทักษะ
5. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองคกร สิ่งแวดลอม และบรรยากาศ ใหเอื้ออํานวยตอ
การอยูรวมกันมีความสะดวกสบาย ปลอดภัย เอื้ออาทรตอกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในแบบฉบับของสถานศึกษา
6. สานตอการพัฒนาและสรางนักบริหารรุนใหมใหกับมหาวิทยาลัย เพื่อใหมีนักบริหารที่ดี
มีความสามารถในการบริหารจัดการมหาวิ ทยาลั ย ทั้ งในระยะปจจุบันอย างเพี ยงพอและสรางโอกาสใหแก
นักบริหารรุนใหมในอนาคต
7. ในสาขาวิชาที่มีความจําเปนตอการพัฒนา และหรือสาขาวิชาเฉพาะทางที่ขาดแคลนจะ
จัดสรรงบประมาณเปนทุนการศึกษา ฝกอบรม แกบุคลากรอยางเต็มศักยภาพของมหาวิทยาลัยและศักยภาพของ
บุคคล รวมถึงการคัดสรรบุคลากรภายนอกที่มีความสามารถเขารับทุนการศึกษาตอ
1.6.7 ดานบริหารและการจัดการ
 ดานการเงิน / การคลัง
1. เพิ่มรายได ใหมหาวิทยาลัยทั้งดานงบประมาณจากรัฐ การขอการสนับสนุนจากจังหวัด
องคการปกครองสวนทองถิ่น และการสนับสนุนจากภาคธุรกิจ - อุตสาหกรรม รวมทั้งการบริหารจัดการหา
รายไดแบบพึ่งพาตนเองของมหาวิทยาลัย
2. พั ฒนาและปรั บปรุ งระบบงานงบประมาณ ให มี ประสิ ท ธิ ภาพดี ขึ้ น มี ข อมู ล สนั บสนุ น
ที่ ละเอี ยด – ครบถ วน รวมทั้ งแผนดํ าเนิ นงาน / แผนปฏิ บั ติ การ โดยมุ งความประหยั ดและคุ มค าอย าง
เปนรูปธรรม
 ดานโครงสรางองคกร
มุงเนนการปรับปรุงองคกรใหมีความยืดหยุนสูง มีโครงสรางองคกรและการแบงสวนงาน /
ราชการที่เอื้ออํานวยตอพันธกิจตางๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งในปจจุบันและอนาคต การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ เพื่อรองรับการปฏิบัติพันธกิจใหลุลวงไดอยางเหมาะสม
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 ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยในสวนอืน่ ๆ
1. พัฒนาระบบกายภาพของมหาวิทยาลัย ทั้งดานการใชประโยชนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ความสะดวกสบาย ความสวยงาม สภาวะแวดลอม ความปลอดภัย โดยมีเปาหมายสงเสริม การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ของบุคลากรผูเกี่ยวของทุกฝาย
2. สานตอนโยบาย แผนแมบทการพัฒนา และการใชประโยชนจากสินทรัพยที่มหาวิทยาลัย
ครอบครอง ทั้งดานที่ดิน อาคาร ทรัพยสินทางปญญา และสิทธิประโยชนตางๆ
3. สานตอนโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศสูเปาหมาย e - University
4. เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยยึดถือวาเปน
พันธกิจของทั้งหนวยงานตนสังกัด ผูบริหาร และหนวยงานหลักดานการประชาสัมพันธ

1.7 การจัดการเรียนการสอน
1.7.1 คณะวิชา/วิทยาลัย ที่เปดสอน
 คณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตใหมีความรูความสามารถทั้งทางดาน
ครุ ศาสตร และด านวิ ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี ทั้ งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ รวมถึงการสรางและพัฒนาทักษะในการถายทอดความรู ทักษะ
ทางการสอน และการมีมนุษยสัมพันธที่ดี เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษา สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
สํานักงานคณบดี ตั้งอยูที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยสุพรรณบุรี เลขที่ 450 หมู 6 ถนนสุพรรณบุรี ตําบลยานยาว อําเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
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 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
จั ด การเรี ย นการสอน โดยเน น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู
ความสามารถและทักษะในการนําเทคโนโลยีในดานตางๆ มาประยุกตใช เพื่อ
การพัฒนาศั กยภาพในงานเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
อี ก ทั้ ง สามารถดํ า เนิ น การเชิ ง ธุ ร กิ จ และปฏิ บั ติ ง านในหน า ที่ ไ ด อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสนับสนุนใหนักศึกษาไดมีโอกาสคนควาในรูปแบบ
ของการทําวิจัยและการใหบริการทางวิชาการที่ตรงตามความตองการของ
สังคมดวย
สํานักงานคณบดี
ตั้งอยูที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู 3 ถนนสายเอเชีย
(กรุงเทพฯ – นครสวรรค) ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13000

 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดการเรียนการสอน โดยมุงเนนใหนักศึกษาไดนําทฤษฎี
ไปประยุกตใช เปนแนวทางในการปฏิบัติงานในภาคธุรกิจทั้งใน
ด านการบั ญชี การเงิ น การตลาด และการบริ หารและจั ดการ
องคกร โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการพัฒนางานดาน
โปรแกรมและเครือขายคอมพิวเตอร เพื่อใชในงานดานการบริหาร
จัดการทางธุรกิจและการพัฒนางานบริการของหนวยงานตางๆ
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สํานักงานคณบดี ตั้งอยูที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี เลขที่ 19
หมู 3 ถนนอูทอง ตําบลทาวาสุกรี อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
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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
ทางดานวิท ยาศาสตรดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งมีความสามารถ
บริหารจัดการและบํารุงรักษาสภาพแวดลอมที่ทันตอโลกวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
สํานักงานคณบดี
ตั้งอยูที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู 3 ตําบลหันตรา
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
จัดการเรียนการสอนใหบัณฑิตมีความรู มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
การประดิษฐ คิดคน พัฒนา ออกแบบ การนําเสนองาน การควบคุมงาน
และการตรวจสอบงานดานวิศวกรรมศาสตรในสาขาวิชาที่เกี่ยวของตาม
มาตรฐานของสภาวิศ วกร โดยการประยุ ก ตห ลั ก การทางวิ ท 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 ตั้งอยูที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยนนทบุรี เลขที่ 7/1 ถนนนนทบุรี1 ตําบลสวนใหญ อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
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 คณะศิลปศาสตร
ดานการเรี ยนการสอนและพั ฒนางาน อยางต อเนื่องด วยการบริ การ การเรี ยนการสอนในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป ใหกับนักศึกษามหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อการสื่อสารสากลในทุก
สาขาวิชานอกจากนั้นยังผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ ในการสื่อสารภาษาตางประเทศ และการบริการ
ดานการทองเที่ยว โดย มีการฝกงานในสถานประกอบการจริงเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู ดานภาษา ทั้งดาน
การฟง การพูด การอานและการเขียนรวมทั้งทักษะ การใหบริการตางๆ อยางมืออาชีพ
สํานักงานคณบดี ตั้งอยูที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคสุวรรณภูมิ ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู 3 ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา 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 โดยเปาหมายของหลักสูตรมุงเนนการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขัน และมุงที่จะสราง CEO มืออาชีพ ใหสามารถทํางานไดใน
องคกรทุกประเภท
สํานักงานคณบดี ตั้งอยูที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี เลขที่ 19 หมู 3 ถนนอูทอง
ตําบลทาวาสุกรี อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13000
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1.7.2 หลักสูตรและสาขาวิชาทีเ่ ปดสอน
หลักสูตร ประจําปการศึกษา 2557 เปดสอน 6 คณะ 1 วิทยาลัยการจัดการ จํานวนทั้งสิ้น 52
หลักสูตร คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 12 หลักสูตร ปริญญาตรี 38 หลักสูตร และปริญญาโท 2 หลักสูตร
ตารางแสดงหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2557 จําแนกตามคณะและระดับการศึกษา
คณะ
คณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม

หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีบัณฑิต
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
บัญชีบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร
และสถาปตยกรรมศาสตร
คณะศิลปศาสตร
วิทยาลัยการจัดการ
รวม

ปวส.
5

ปริญญาตรี
4
4

1
5
1
6
1
4
1
5
1
7
2
1
3
12

38

ตารางแสดงหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2557 จําแนกตามคณะ ระดับการศึกษา สาขาวิชา
คณะ
หลักสูตร
สาขาวิชา
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
ชางยนต
อิเล็กทรอนิกส
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ไฟฟากําลัง
เทคนิคอุตสาหการ
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ปริญญาโท

1
2

คณะ
ปริญญาตรี

หลักสูตร
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
(ค.อ.บ.) (หลักสูตร 5 ป)

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
(อส.บ.)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ)

เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต (ทล.บ)
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง

ปริญญาตรี

บัญชีบณ
ั ฑิต (บช.บ)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
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สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม
วิศวกรรมอุตสาหการ
เทคโนโลยีเครือ่ งกล (ตอเนื่อง)
เทคโนโลยีโทรคมนาคม (ตอเนื่อง)
เทคโนโลยีอุตสาหการ (ตอเนื่อง)
เทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)
เทคโนโลยีการเกษตร
พืชศาสตร
วิทยาศาสตรประมง
สัตวศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีเครือ่ งจักรกลการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร (ตอเนื่อง)
การบัญชี
การตลาด
การจัดการ
การเลขานุการ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
การเงิน
การบัญชี
การจัดการ
การบัญชี
การตลาด
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
การบริหารธุรกิจการเกษตร

คณะ
หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต (ทล.บ.)
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วศ.บ.)

สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จุลชีววิทยา
ฟสิกสประยุกต
เคมี
เทคโนโลยีมลั ติมีเดีย
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมโทรคมนาคม
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมเครื่องมือและแมพิมพ

สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
(สถ.บ.) (หลักสูตร 5 ป)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(วศ.ม.)

สถาปตยกรรม
ภูมิสถาปตยกรรม
วิศวกรรมไฟฟา

คณะศิลปศาสตร
ปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
การทองเที่ยว
การโรงแรม

วิทยาลัยการจัดการ
ปริญญาโท

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บธ.ม.) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ปริญญาโท

1.7 3 จํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาในปการศึกษา 2557 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รวมทั้งสิ้น
11,793 คน เปนนักศึกษาปริญญาโท จํานวน 120 คน นักศึกษาปริญญาตรี จํานวน 10,210 คน นักศึกษา
เปนนักศึกษาดานวิทย จํานวน 6,486 คน นักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง จํานวน 1,463 คน
ดานสังคม จํานวน 5,307 คน อัตราสวนนักศึกษาดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 55.00 : 45.00
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ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น ปการศึกษา 2557 จําแนกตามคณะ และระดับการศึกษา
คณะ
ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท
ครุศาสตรอุตสาหกรรม
205
1,077
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
96
752
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1,162
5,075
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
739
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
1,883
16
ศิลปศาสตร
684
วิทยาลัยการจัดการ
104
รวม
1,463
10,210
120
ที่มา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2558

รวม
1,282
848
6,237
739
1,899
684
104
11,793

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาทั้งสิน้ ปการศึกษา 2557 จําแนกตามคณะ ระดับการศึกษา และกลุม สาขาวิชา
คณะ

ปวส.
วิทย สังคม
205
-

ครุศาสตรอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการเกษตร
96
และอุตสาหกรรมเกษตร
บริหารธุรกิจและ
441
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร
ศิลปศาสตร
วิทยาลัยการจัดการ
รวม
742

รวม
205

ปริญญาตรี
วิทย สังคม รวม
1077
1,077

ปริญญาโท
วิทย สังคม รวม วิทย
- 1,282

-

96

752

-

752

-

-

-

848

848

721

1162

1277

3798

5,075

-

-

-

1,718 4,519

6,237

-

-

739

-

739

-

-

-

739

739

-

-

1,883

-

1,883

16

-

16

1,899

1,899

721

1463

5728

684
4482

684
10,210

16

104
104

ที่มา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2558
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รวม
สังคม

รวม
1,282

684
684
104
104
104
120 6,486 5,307 11,793

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น ปการศึกษา 2557 จําแนกตามคณะ ระดับการศึกษา หลักสูตร
และสาขาวิชา
จํานวน
นักศึกษา

หลักสูตร/สาขาวิชา
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
- สาขาวิชาชางยนต
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
- สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
- สาขาวิชาไฟฟากําลัง
- สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
รวม
1. ครุศาสตรอตุ สาหกรรม (หลักสูตร 5 ป)
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (นนทบุร,ี สุพรรณบุรี)
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (นนทบุรี)
- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (นนทบุรี, สุพรรณบุรี)
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (นนทบุรี, สุพรรณบุรี)
รวม
2. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือ่ งกล (ตอเนื่อง) (นนทบุร,ี สุพรรณบุรี)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม (ตอเนื่อง) นนทบุรี
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ตอเนื่อง) สุพรรณบุรี
- สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) สุพรรณบุรี
รวม
รวมทั้งสิน้
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36
33
41
55
40
205
216
92
182
164
654
184
63
116
60
423
1,282

จํานวน
นักศึกษา

หลักสูตร/สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
รวม
1.วิทยาศาสตรบัณฑิต (หันตรา)
- เกษตรกลวิธาน
- ประมง
- เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
- สาขาวิชาพืชศาสตร
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมง
- สาขาวิชาสัตวศาสตร
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
2.เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต (หันตรา)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ตอเนื่อง)
รวม
รวมทั้งสิน้
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96
96
36
37
56
147
64
172
150
90
752
848

จํานวน
นักศึกษา

หลักสูตร/สาขาวิชา
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาชาวิชาการเลขานุการ
- สาชาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
- สาขาวิชาการเงิน
รวม
1. บัญชีบณ
ั ฑิต
-บัญชีบัณฑิต (วาสุกรี, นนทบุรี, สุพรรณบุรี)
2. บริหารธุรกิจบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการ
- การจัดการทั่วไป (หันตรา, วาสุกรี, นนทบุร,ี สุพรรณบุรี)
- การจัดการอุตสาหกรรม (วาสุกรี)
- การจัดการสํานักงาน (วาสุกรี)
- การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน (สุพรรณบุร)ี
- สาขาวิชาการบัญชี (หันตรา, วาสุกรี, สุพรรณบุรี)
- สาขาวิชาการตลาด
-การบริหารการตลาด (วาสุกรี, สุพรรณบุรี)
-การจัดการธุรกิจคาปลีก (วาสุกรี)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (หันตรา, วาสุกรี, นนทบุร,ี
สุพรรณบุรี)
3.วิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร (หันตรา)
รวม
รวมทั้งสิน้
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344
225
58
63
441
1,162
841

1,067
306
215
57
738
346
208
20
1,256
21
5,075
6,237

จํานวน
นักศึกษา

หลักสูตร/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (หันตรา, นนทบุรี)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วาสุกรี, สุพรรณบุรี)
- สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หันตรา)
- สาขาวิชาฟสิกสประยุกต (นนทบุรี)
- สาขาวิชาเคมี
- เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
2. เทคโนโลยีบัณฑิต
- สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (วาสุกรี)
รวมทั้งสิน้

283
359
11
7
21
1
57
739

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (นนทบุรี)
- สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (นนทบุรี)
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (นนทบุรี)
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (นนทบุร,ี สุพรรณบุรี)
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (นนทบุรี, สุพรรณบุรี)
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแมพิมพ (นนทบุรี)
- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม (นนทบุรี)
- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (นนทบุรี)
2. สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)
- สาขาวิชาสถาปตยกรรม (นนทบุรี)
- สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม (นนทบุรี)
รวม
3. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (นนทบุรี)
รวมทั้งสิน้
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154
153
152
589
536
58
12
38
139
52
1,883
16
1,899

จํานวน
นักศึกษา

หลักสูตร/สาขาวิชา
คณะศิลปศาสตร
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หันตรา, วาสุกรี, นนทบุรี,
สุพรรณบุรี)
- สาขาวิชาการทองเที่ยว (หันตรา, สุพรรณบุรี)
- สาขาวิชาการโรงแรม (หันตรา, สุพรรณบุรี)
- การทองเที่ยวและการโรงแรม
รวมทั้งสิน้

394
95
116
79
684

วิทยาลัยการจัดการ
1. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วาสุกรี)
รวมทั้งสิน้
ที่มา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2558
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104
104

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา(FTES) จําแนกตาม คณะ สาขาวิชา ปการศึกษา 2557
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

-สาขาวิชากลุมทักษะวิชาพื้นฐาน
-สาขาวิชาเทคนิคศึกษา

1/57
618
-

ระดับ ปวส.
SCH
2/57
รวม
346
964
-

-สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

321

528

849

22.34

-

-

-

-

-สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
-สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
-สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
-สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม
-สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
รวม
รวมทั้งคณะ

426
539
-

201
718
-

627
1,257
-

16.50
33.08
-

2,537
2,260
-

2,369
1,515
-

4,906
3,775
-

136.28
104.86
-

321

383

704

18.53

2,151

1,913

4,064

112.89

204
2,429

453
2,629

17.29
133.11

2,517
11,376

3,582
10,793

6,099
22,169

169.42
615.81

สาขาวิชา

657
5,058
748.91
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FTES
(SCH/38)
25.37
-

1/57
1,911

ระดับ ปริญญาตรี
SCH
2/57
รวม
1,414
3,325

FTES
(SCH/36)
92.36

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา(FTES) จําแนกตาม คณะ สาขาวิชา ปการศึกษา 2557
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชา
-สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
-สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมง
-สาขาวิชาพืชศาสตร
-สาขาวิชาสัตวศาสตร
-สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
รวม
รวมทั้งคณะ

1/57
190
88
518
129
300
1,225

ระดับ ปวส.
SCH
2/57
รวม
306
496
87
175
558
1,076
156
285
445
745
1,552 2,777
427.05
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FTES
(SCH/38)
13.05
4.61
28.32
7.50
19.61
73.08

1/57
1,476
848
1,260
1,258
1,519
6,361

ระดับ ปริญญาตรี
SCH
FTES
2/57
รวม (SCH/36)
1,875
3,351
93.08
730
1,578
43.83
1,632
2,892
80.33
1,104
2,362
65.61
1,041
2,560
71.11
6,382 12,743 353.97

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา(FTES) จําแนกตาม คณะ สาขาวิชา ปการศึกษา 2557
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชา
-สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร
-สาขาวิชาการจัดการ
-สาขาวิชาการตลาด
-สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
-สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอรธรุกิจ
รวม
รวมทั้งคณะ

ระดับ ปวส.
SCH
FTES
1/57
2/57
รวม (SCH/38)
600
360
960
25.26
840
2,172 3,012
79.26
1,464 2,472 3,936 103.58
3,315 3,741 7,056 185.68
11,115 12,609 23,724 624.32
3,994.37
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1/57
189
12,165
5,655
36,702
66,257

ระดับ ปริญญาตรี
SCH
FTES
2/57
รวม (SCH/36)
189
5.25
10,221 22,386 621.83
3,591
9,246
256.83
31,734 68,436 1,901.00
55,065 121,322 3,370.06

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา(FTES) จําแนกตาม คณะ สาขาวิชา ปการศึกษา 2557
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สาขาวิชา
-สาขาวิชาคณิตศาสตร
-สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
-สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร
รวม
รวมทั้งคณะ

1/57
1,485
741
650
2,8769

ระดับ ปวส.
SCH
2/57
รวม
432
1,917
570
1,311
1,184 1,834
2,186 5,062
1,708.90
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FTES
(SCH/38)
50.45
34.50
48.26
133.21

1/57
8,343
2,140
8,525
11,851
30,859

ระดับ ปริญญาตรี
SCH
FTES
2/57
รวม (SCH/36)
7,338 15,681 435.58
1,656
3,796
105.44
7,004 15,529 431.36
9,868 21,719 603.31
25,866 56,725 1,575.69

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา(FTES) จําแนกตาม คณะ สาขาวิชา ปการศึกษา 2557
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

สาขาวิชา
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- สาขาวิชาสถาปตยกรรม
รวม
รวมทั้งคณะ

ระดับ ปวส.
SCH
FTES
1/57
2/57
รวม (SCH/38)
1,100
832
1,932
53.67
3,937 4,444 8,381 232.81
5,280 3,497 8,777 243.81
1,263 2,026 3.,289
91.36
4,532 5,689 10,221 283.92
2,364 2,362 4,726 131.28
18,476 18,850 37,326 1,036.83
1,040.58
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1/57
21
21

ระดับ ปริญญาตรี
SCH
2/57
รวม
69
90
69
90

FTES
(SCH/36)
3.75
3.75

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา(FTES) จําแนกตาม คณะ สาขาวิชา ปการศึกษา 2557
คณะศิลปศาสตร
สาขาวิชา
- สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
- สาขาวิชาภาษา
- สาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
รวม
รวมทั้งคณะ

1/57
2,592
453
3,045

ระดับ ปวส.
SCH
2/57
รวม
2,238
4,830
1,248
1,701
3,486 6,531
1,936.87
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FTES
(SCH/38)
127.11
44.76
171.87

1/57
3,489
21,375
10,434
35,298

ระดับ ปริญญาตรี
SCH
FTES
2/57
รวม (SCH/36)
3,351
6,840
190.00
17,121 38,496 1,069.33
7,770 18,204 505.67
28,242 63,540 1,765.00

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา(FTES) จําแนกตาม คณะ สาขาวิชา ปการศึกษา 2557
วิทยาลัยการจัดการ
สาขาวิชา
1/57
552
552

- สาขาวิชาการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
รวม
รวมทั้งคณะ

ระดับ ปวส.
SCH
2/57
รวม
540
1,092
540
1,092
45.50

ที่มา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2558
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FTES
(SCH/38)
45.50
45.50

ตารางแสดงจํานวนผูส ําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2556 จําแนกตามคณะ และระดับการศึกษา
คณะ
ปวส.
ปริญญาตรี ปริญญาโท
ครุศาสตรอุตสาหกรรม
81
309
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
27
235
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
349
1,603
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
190
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
415
2
ศิลปศาสตร
97
วิทยาลัยการจัดการ
15
รวม
457
2,849
17
ที่มา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รวม
390
262
1,952
190
417
97
15
3,323

ตารางเปรียบเทียบภาวะการมีงานทําของบัณฑิตรุนปการศึกษา 2555 – 2556
ปการศึกษา
คณะ

2555
จํานวน รอยละ
1,919 100.00
1,400
72.95
25
1.30
494
25.74
151
100.00
85
56.30
2
1.32
64
42.38
151
100.00
92
60.93
4
2.65
55
36.42
1,165 100.00
877
75.28
14
1.20
274
23.52

รวมทัง้ สิน้
มีงานทํา (ไมนบั รวมผูมงี านทําเดิม) (รวม)
ศึกษาตอ (รวม)
ยังไมไดงานทํา (รวม)
1. ครุศาสตรอตุ สาหกรรม
มีงานทํา (ไมนบั รวมผูมีงานทําเดิม)
ศึกษาตอ
ยังไมมีงานทํา
2. เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มีงานทํา (ไมนบั รวมผูมีงานทําเดิม)
ศึกษาตอ
ยังไมมีงานทํา
3. บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีงานทํา
ศึกษาตอ
ยังไมมีงานทํา
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2556
จํานวน รอยละ
2,471 100.00
1,544
62.48
59
2.39
868
35.13
239
100.00
115
48.12
11
4.60
113
47.28
218
100.00
121
55.50
5
2.30
92
42.20
1,446 100.00
941
65.08
23
1.59
482
33.33

ปการศึกษา
คณะ

2555
2556
จํานวน รอยละ
จํานวน รอยละ
4. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
174
100.00
171
100.00
มีงานทํา (ไมนบั รวมผูมีงานทําเดิม)
128
73.56
103
60.23
ศึกษาตอ
2
1.15
4
2.34
ยังไมมีงานทํา
44
25.29
64
37.43
5. วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
179
303
100.00
มีงานทํา (ไมนบั รวมผูมีงานทําเดิม)
140
78.21
210
69.31
ศึกษาตอ
2
1.12
10
3.30
ยังไมมีงานทํา
37
20.67
83
27.39
6. ศิลปศาสตร
99
100.00
94
100.00
มีงานทํา (ไมนบั รวมผูมีงานทําเดิม)
78
78.79
54
57.45
ศึกษาตอ
1
1.01
6
6.38
ยังไมมีงานทํา
20
20.20
34
36.17
ที่มา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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ตารางแสดงภาวะการมีงานทําของบัณฑิตรุน ปการศึกษา 2556 จําแนกตามคณะ และสาขาวิชา
คณะ/สาขาวิชา

1. ครุศาสตรอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
- สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2. เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมง
- สาขาวิชาพืชศาสตร
- สาขาวิชาวิทยาศษาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร
- สาขาวิชาสัตวศาสตร

จํานวนบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษา

จํานวนบัณฑิตที่
ตอบแบบสอบถาม

ทํางานแลว
ทํางานทัง้ สิ้น

เปนงานทําเดิม
กอนมาศึกษาตอ

ไดงานทําหลัง
สําเร็จการศึกษา

ยังไมมีงานทํา

กําลังศึกษาตอ

เกณฑทหาร

อุปสมบท

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

308
41
117
63
17
26
31

293
40
111
61
17
24
29

95
98
95
97
100
92
94

163
27
68
32
12
6
14

55.63
67.50
61.26
52.46
70.59
25.00
48.28

48
11
31
4
1
1

29.45
40.74
45.59
12.50
8.33
7.14

115
16
37
28
11
6
13

70.55
59.26
54.41
87.50
91.67
100.00
92.86

113
11
40
25
3
17
10

38.57
27.50
36.04
40.98
17.65
70.83
34.48

11
2
2
2
1
4

3.75
1.80
3.28
11.76
4.17
13.79

6
2
1
2
1

2.05
5.00
0.90
3.28
3.45

0
-

0.00
-

1
12
235
79
26
46
28

11
228
73
26
45
28

92
97
92
100
98
100

4
127
28
14
22
23

36.36
55.70
38.36
53.85
48.89
82.14

6
3
1
1
1

4.72
10.71
7.14
4.55
4.35

4
121
25
13
21
22

100.00
95.28
89.29
92.86
95.45
95.65

7
92
40
12
20
5

63.64
40.35
54.79
46.15
44.44
17.86

5
2
3
-

2.19
2.74
6.67
-

3
2
-

1.32
2.74
-

1
1
-

0.79
1.37
-

56

56

100

40

71.43

-

-

40

100.00

15

26.79

-

-

1

1.78

-

-
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ตารางแสดงภาวะการมีงานทําของบัณฑิตรุน ปการศึกษา 2556 จําแนกตามคณะ และสาขาวิชา
คณะ/สาขาวิชา

3. บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
4. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- สาขาวิชาเคมี
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
5. วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
- สาขาวิชาสถาปตยกรรม
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
- สาขาวิชาวิศกรรมโยธา
- สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

จํานวนบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษา
1,603
442
508
174
4
475
190
8
43
138
1
415
34
159
91
43
59
6
23

จํานวนบัณฑิตที่
ตอบแบบสอบถาม

ทํางานแลว
ทํางานทัง้ สิ้น

เปนงานทําเดิม
กอนมาศึกษาตอ

ไดงานทําหลัง
สําเร็จการศึกษา

ยังไมมีงานทํา

กําลังศึกษาตอ

เกณฑทหาร

อุปสมบท

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

1,584
439
504
173
4
464
186
8
42
136
396
33
153
85
42
57
5
21

99
99
99
99
100
98
98
100
98
99
95
97
96
93
98
97
83
91

1,077
243
392
109
3
330
116
5
33
78
296
23
102
67
39
42
4
19

67.99
55.35
77.78
63.01
75.00
71.12
62.37
62.50
78.57
57.35
74.75
69.70
66.67
78.82
92.86
73.68
80.00
90.48

136
53
32
15
36
13
2
11
86
3
26
39
8
6
2
2

12.63
21.81
8.16
13.76
10.91
11.21
6.06
14.10
29.05
13.04
25.49
58.21
20.51
14.29
50.00
10.53

941
190
360
94
3
294
103
5
31
67
210
20
76
28
31
36
2
17

87.37
78.19
91.84
86.24
100.00
89.09
88.79
100.00
93.94
85.90
70.95
86.96
74.51
41.79
79.49
85.71
50.00
89.47

482
188
103
60
1
130
64
3
7
54
83
5
45
14
3
13
1
2

30.43
42.82
20.44
34.68
25.00
28.02
34.41
37.50
16.67
39.71
20.96
15.15
29.41
16.47
7.14
22.81
20.00
9.52

23
8
9
4
2
4
2
2
10
4
3
3
-

1.45
1.82
1.79
2.31
0.43
2.15
4.76
1.47
2.53
12.12
1.96
3.53
-

1
1
2
2
7
1
3
1
2
-

0.06
0.22
1.08
1.47
1.77
3.03
1.96
1.18
3.51
-

1
1
0
0
-

0.09
0.22
0.00
0.00
-
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ตารางแสดงภาวะการมีงานทําของบัณฑิตรุนปการศึกษา 2556 จําแนกตามคณะ และสาขาวิชา

คณะ/สาขาวิชา

6. ศิลปศาสตร
- สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

จํานวนบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษา
97
23
74

จํานวนบัณฑิตที่
ตอบแบบสอบถาม

ทํางานแลว
ทํางานทัง้ สิ้น

เปนงานทําเดิม
กอนมาศึกษาตอ

ไดงานทําหลัง
สําเร็จการศึกษา

ยังไมมีงานทํา

กําลังศึกษาตอ

เกณฑทหาร

อุปสมบท

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

97
23
74

100
100
100

57
15
42

58.76
65.22
56.76

3
3

5.26
7.14

54
15
39

94.74
100.00
92.86

34
8
26

35.05
34.78
35.14

6
6

6.19
8.11

0
-

0.00
-

0
-

0.00
-

ที่มา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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1.7.4 จํานวนอาจารยและบุคลากร
ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีบุคลากรทั้งสิ้น 1,140 คน จําแนกตาม
ประเภทบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 597 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 543 คน โดยมีสัดสวนบุคลากร
สายวิชาการ : บุคลากรสายสนับสนุน = 52.37 : 47.63
ตารางแสดงบุคลากรจําแนกตามหนวยงานและสายงาน
คณะ/สํานัก/สถาบัน
สายวิชาการ
ครุศาสตรอุตสาหกรรม
90
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
69
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
169.5
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
95.5
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
88.5
ศิลปศาสตร
81.5
วิทยาลัยการจัดการ
3
สํานักงานอธิการบดี
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
รวม
597

สายสนับสนุน
20
32
42
19
22
14
8
298
54
25
9
543

รวม
110
101
211.5
114.5
110.5
95.5
11
298
54
25
9
1,140

ขอมูล ณ 30 มิถุนายน 2558 กองบริหารงานบุคคล

ตารางแสดงบุคลากรสายวิชาการ ปการศึกษา 2557 จําแนกตามประเภทบุคลากร
หนวยงาน

ประเภทบุคลากร
ขรก.

พนม.

พนร.

ลจป.

ลจช.

รวม

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
47
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 51
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
70
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
42
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
62
คณะศิลปศาสตร
26
วิทยาลัยการจัดการ
3
รวมทั้งสิน้
301

36
18
92
43.5
25.5
44.5
259.5

1
1
1
3
6

1
1

6

90
69
169.5
95.5
88.5
81.5
3
597

7.5
9
7
29.5

ขอมูล ณ 30 มิถุนายน 2558 กองบริหารงานบุคคล
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ตารางแสดงบุคลากรสายสนับสนุน ปการศึกษา 2557 จําแนกตามประเภทบุคลากร
หนวยงาน
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
คณะศิลปศาสตร
วิทยาลัยการจัดการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักงานอธิการบดี
รวมทั้งสิน้

ประเภทบุคลากร
ขรก. พนม. พรก. ลจป. ลจช. พนว. รวม
7
4
1
8
20
10
2
7
13
32
8
4
30
42
7
5
7
19
11
1
10
22
8
3
3
14
8
8
9
9
1
33
2
18
54
2
19
2
1
1
25
24 142 13
49
70
298
27 254 34 60 160 8 543

ตารางแสดงบุคลากรสายวิชาการ ปการศึกษา 2557 จําแนกตามวุฒกิ ารศึกษา
วุฒิการศึกษา
คณะ/สํานัก/สถาบัน
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
รวม
ครุศาสตรอุตสาหกรรม
11.5
67.5
11
90
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
13
53
3
69
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
12
149.5
8
169.5
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
17.5
70
8
95.5
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
17
64.5
7
88.5
ศิลปศาสตร
12
63.5
6
81.5
วิทยาลัยการจัดการ
1
2
3
รวม
84
470
43
597
รอยละ
14.07
78.73
7.20
100.00
ขอมูล ณ 30 มิถุนายน 2558 กองบริหารงานบุคคล
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ตารางแสดงบุคลากรสายสนับสนุน ปการศึกษา 2557 จําแนกตามวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ
หนวยงาน
ต่ํากวาป.
เอก
โท ตรี
ตรี
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
13
7
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
13
19
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
39
2
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
คณะศิลปศาสตร
วิทยาลัยการจัดการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักงานอธิการบดี
รวมทั้งสิน้

รวม
20
32
42

-

4
2
3
10

14
16
12
4
7
39
20
194

5
6
2
15
2
94

19
22
14
8
9
54
25
298

-

20

371

152

543

ตารางแสดงบุคลากรสายวิชาการ เปรียบเทียบปการศึกษา 2556- 2557 จําแนกตามวุฒิการศึกษา
หนวยงาน/คณะ
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
คณะศิลปศาสตร
วิทยาลัยการจัดการ
รวมทั้งสิน้

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

2556 2557 2556 2557 2556
12 11
61 67.5 6.5
7
49.5 53
13
3
7
8
135 149.5 6
8
8
72
70 18.5
9
7
66 64.5 12
18
6
52.5 63.5
4
0
1
2
3
61 43 437 470 63

~ 49 ~

2557
11.5
13
12
17.5
17
12
1
84

ตารางแสดงบุคลากรสายวิชาการ ปการศึกษา 2557 จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงทางวิชาการ

หนวยงาน

รศ.
ผศ. อาจารย รวม
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
2
17
71
90
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
9
33
27
69
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2
32
135.5
169.5
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1
18
76.5
95.5
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
2
22
64.5
88.5
คณะศิลปศาสตร
0
14
67.5
81.5
วิทยาลัยการจัดการ
0
3
0
3
รวมทั้งสิน้
16
139
442
597
ขอมูล ณ 30 มิถุนายน 2558 กองบริหารงานบุคคล
ตารางแสดงบุคลากรสายวิชาการ เปรียบเทียบปการศึกษา 2556-2557 จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
ผูชวย
อาจารย
รองศาสตราจารย ศาสตราจารย
ศาสตราจารย
หนวยงาน/คณะ
2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 60.5
71
17
17
2
2
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร
คณะศิลปศาสตร
วิทยาลัยการจัดการ
รวมทั้งสิน้

27

27

33.5

33

9

9

-

-

114

135.5

32

32

2

2

-

-

79.5

76.5

18

18

1

1

-

-

66

64.5

19

22

2

2

-

-

60.5

67.5

14

14

-

0

-

-

2

0

2

3

-

0

-

-

409.5

442

135.5

139

16

16

-

-
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ตารางแสดงบุคลากรสายวิชาการ เปรียบเทียบปการศึกษา 2557 จําแนกตามหนวยงาน ตําแหนงทางวิชาการ และคุณวุฒิ
คณะ

อ.

ผศ.

รศ.

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

รวม

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

รวม

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

10.0

51.5

9.5

71.0

1 .0

14.0

2.0

17.0

-

2.0

-

2.0

90.0

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรไฟฟา
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาเทคนิคศึกษา

2.0
2.0
1.0
5.0
-

4.0
4.0
7.5
8.0
11.0
7.0

0.5
5.0
2.0
2.0

6.5
19.0
9.5
9.0
18.0
9.0

1.0
-

4.0
1.0
5.0
3.0
1.0

1.0
1.0
-

4.0
1.0
7.0
4.0
1.0

-

1.0
1.0
-

-

1.0
1.0
-

6.5
23.0
10.5
17.0
23.0
10.0

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

-

23.0

4.0

27.0

3.0

25.0

5.0

33.0

-

5.0

4.0

9.0

69.0

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
สาขาวชาวิทยาศาสตรการประมง
สาขาวิชาพืชศาสตร
สาขาวิชาสัตวศาสตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

-

6.0
3.0
2.0
4.0
8.0

2.0
1.0
1.0

6.0
5.0
3.0
4.0
9.0

2.0
1.0
-

1.0
1.0
10.0
9.0
4.0

3.0
1.0
1.0

1.0
4.0
13.0
10.0
5.0

-

1.0
1.0
2.0
1.0
-

4.0
-

1.0
1.0
6.0
1.0
-

8.0
10.0
22.0
15.0
14.0

ครุศาสตรอุตสาหกรรม
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รวม

รวม
ทั้งสิ้น

คณะ

อ.

ผศ.

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

8.0

120.5

สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอรธรุ กิจ

1.0
3.0
4.0

12.0
26.5
14.0
30.0
2.0
36.0

4.0
3.0

12.0
30.5
15.0
33.0
2.0
43.0

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

5.0

59.0

12.5

สาขาวิชาคณิตศาสตร
สาขาวิชาวิทยาศษสตร
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

2.0
3.0

13.0
19.0
24.0
3.0

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

6.0

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสฯ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาสถาปตยกรรม

1.0
1.0
3.0
1.0
-

รศ.
รวม

รวม
ทั้งสิ้น

-

2.0

169.5

1.0
1.0
-

-

1.0
1.0
-

13.0
40.5
19.0
43.0
5.0
49.0

-

1.0

-

1.0

95.5

-

-

-

-

-

-

1.0

-

1.0

20.0
37.5
27.0
11.0

1.0

1.0

2.0

88.5

รวม

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

รวม

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

7.0 135.5

-

27.0

5.0

32.0

-

2.0

-

1.0
7.0
4.0
8.0
2.0
5.0

2.0
2.0
1.0

1.0
9.0
4.0
10.0
2.0
6.0

-

76.5

3.0

10.0

5.0

18.0

2.0
9.5
1.0

15.0
28.5
26.0
7.0

1.0
1.0
1.0

7.0
1.0
2.0

4.0
1.0
-

5.0
9.0
1.0
3.0

50.5

8.0

64.5

1.0

13.0

8.0

22.0

6.0
7.0
14.5
3.0
11.0
9.0

1.0
3.0
1.0
1.0
1.0
1.0

7.0
11.0
16.5
7.0
13.0
10.0

1.0
-

3.0
4.0
2.0
3.0
1.0

5.0
1.0
1.0
1.0

9.0
5.0
2.0
4.0
2.0
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1.0
-

1.0
-

1.0
1.0
-

7.0
21.0
21.5
10.0
17.0
12.0

คณะ

อ.

ผศ.

รศ.

รวม
ทั้งสิ้น

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

รวม

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

รวม

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

รวม

คณะศิลปศาสตร

12.0

49.5

6.0

67.5

-

14.0

-

14.0

-

-

-

-

81.5

สาขาการทองเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชาภาษา
สาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

11.0
1.0

10.0
28.0
11.5

1.0
5.0
-

11.0
44.0
12.5

8.0
6.0

-

8.0
6.0

-

-

-

-

11.0
52.0
18.5

2.0

1.0

3.0

-

-

-

3.0

105.0

26.0

139.0

11.0

5.0

16.0

วิทยาลัยการจัดการ

-

รวมทั้งสิ้น

41.0

354.0

47.0

442.0
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8.0

-

597.0

1.8 งานวิจัยและงานสรางสรรค
มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญกับบทบาทดานการวิจัยอยางมาก ดวยเล็งเห็นวาการพัฒนามหาวิทยาลัย
ให มี ค วามเจริ ญ ก า วหน า มี ชื่ อ เสี ย งเป น ที่ ย อมรั บ ในด า นของคุ ณ ภาพวิ ช าการได นั้ น จํ า เป น ต อ งอาศั ย
กระบวนการวิจัยเปนฐานการพัฒนาที่สําคัญในทุกดาน ทุกภารกิจ และในทุกระดับของบุคลากร โดยเฉพาะ
การวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย การวิจัยรวมกับชุมชนทองถิ่น
ในรูปของการวิจัยเพื่อสรางองคความรู และการวิจัยถายทอดเทคโนโลยี ซึ่งจะเปนปจจัยที่สําคัญในการสราง
ความเข มแข็ งทางด านวิ ชาการให แก มหาวิ ทยาลั ย สามารถนํ าไปประยุ กต และถ ายทอดแก ชุ มชน รวมถึ ง
การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับชุมชน
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.2557-2560) ซึ่งสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป พ.ศ. 2557 และแผนที่ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยเปนผูกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร
เงินกองทุนสงเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ดําเนินการบริหารกองทุนสงเสริมงานวิจัยใหเปนไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย วาดวยการใชจายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ.2549 และระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยกองทุน
สงเสริมงานวิจัย พ.ศ.2549 เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2557-2560)
โดยมี คู มื อ การประเมิ น ผลข อ เสนอการวิ จั ย ของหน ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ สนอของบประมาณเป น แนวทางใน
การดําเนินงานวิจัย
มหาวิทยาลัย ไดมีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการเรียนการสอน โดยมี
การสนับสนุนใหนําผลการวิจัยมาเปนสวนหนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอนหรือเนื้อหาในรายวิชาที่นักวิจัย
ดําเนินการวิจัย หรือใหกําหนดหัวขอการวิจัยจากปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเพื่อแกปญหาการเรียนการสอนใน
รายวิชา เพื่อฝกใหนักศึกษาเรียนรูแนวทางในการแสวงความรูตามที่นักศึกษาสนใจโดยใชการวิจัยเปนวิธีการ
แสวงหาและสร า งองค ค วามรู และเผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ ก ารประชุ ม วิ ช าการในแต ล ะเวที ก ารนํ า เสนอ
สนับสนุนใหอาจารยและนักศึกษาเขารวมการประชุมวิชาการตามความสนใจ
มหาวิทยาลัย ไดจัดใหมีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โดยการจัดประชุมสัมมนาสรางเวทีใหนักวิจัย
ไดแลกเปลี่ยนความรูกับผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ จึงไดจัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” เพื่อใหเกิด
งานวิจัยที่สอดคลองกับทิศทางและนโยบายดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ และการจัดโครงการประชุมสัมมนา
“การเขี ย นโครงการวิ จั ย และแผนงานวิ จั ย” เพื่ อ ให ผู บ ริ ห ารงานวิ จั ย และนั ก วิ จั ย มี ค วามรู ค วามเข า ใจใน
ทิศทางการดําเนินงานวิจัยเชิงบูรณาการและระดมความคิดเห็น และฝกปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัย และ
มีการใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัยประจําโดยบรรจุไวเปนหัวขอหนึ่งใน
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
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1. แหลงทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดิน
- ทุนผานสํานักงบประมาณปกติ
- ทุนผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. แหลงทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินกองทุนสงเสริมงานวิจัย
3. แหลงทุนงบประมาณรายไดของหนวยงาน
มหาวิทยาลัย ไดจัดใหมีหองปฏิบัติการวิจัย เพื่ออํานวยความสะดวกและเปนแหลงคนควาขอมูล
มีหองสมุดทุกศูนยพื้นที่ซึ่งมีรูปเลมงานวิจัยฉบับสมบูรณ มีฐานขอมูลดานการวิจัย เพื่อเปนแหลงสืบคนขอมูลที่
เชื่อมโยงไปยังแหลงทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก สิ่งอํานวยความสะดวก ระบบอินเตอรเน็ตและระบบ
สารสนเทศ การจัดกิจกรรมวิชาการและเขารวมการประชุมวิชาการ
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
มหาวิทยาลัย มีระบบการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห สังเคราะหความรูจากงานวิจัย เพื่อใหเปน
องคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได มีการแตงตั้งคณะกรรมการของคณะเพื่อสังเคราะหผลงานวิจัยของคณะ มีการ
จัดโครงการสังเคราะหผลงานวิจัยเพื่อนําไปใชประโยชน และมีการรายงานผลจากการสังเคราะหใหกับ
ผูบริหาร เพื่อใชเปนฐานองคความรูของหนวยงาน และมีการเผยแพรความรูที่ไดจากการวิเคราะหสังเคราะห
ผานทางเว็บไซต และจุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยประชาสัมพันธและเผยแพรให
บุคคลภายนอกและภายในไดรับทราบ
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ตารางแสดงเปรียบเทียบเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปงบประมาณ 2556 - 2558
รายการ
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน
สถาบัน (บาท)
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก
สถาบัน (บาท)
รวมเงินสนับสนุนทั้งหมด
รวมจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยปฏิบัติงานจริง
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอ อาจารย
ประจําและนักวิจัย

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสรางสรรค
ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ
2556
2557
2558
27,158,356
1,463,730 30,234,950
2,885,775

3,511,000

5,593,485

30,044131
513
58,565.56

24,974,730

35,828,433
560.5
63,922.27

ตารางแสดงงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ปงบประมาณ 2558 จําแนกตามคณะวิชา
จํานวนเงินสนับสนุนภายใน

คณะวิชา/หนวยงาน

งบประมาณ
แผนดิน

เงินรายได

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- คณะครุศาสตร
3,146,400
อุตสาหกรรม
(ใชปงบประมาณ 2557)
-คณะทคโนโลยี
7,254,450
27,000
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร
- คณะวิทยาศาสตรและ 7,026,700
เทคโนโลยี
- คณะวิศวกรรมศาสตร 4,342,950 241,730
และสถาปตยกรรม
ศาสตร

รวม

เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงาน
สรางสรรคภายใน
และภายนอกสถาบัน
ตอจํานวนอาจารย
ประจํา
ปงบประมาณ 2558

4,104,200

53,301.30

710,000

1,446,350 9,437,800

149,806.35

775,000

895,000

8,696,700

100,539.35

807,000

738,650

6,130,330

74,307.03

จํานวนเงิน
งบกองทุน สนับสนุน
ภายนอก
สงเสริม
สถาบัน
งานวิจัย

867,800
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-

จํานวนเงินสนับสนุนภายใน

คณะวิชา/หนวยงาน

งบประมาณ
แผนดิน

เงินรายได

- คณะบริหารธุรกิจและ 860,000
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม
- คณะบริหารธุรกิจและ 1,480,000
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- คณะศิลปศาสตร
- วิทยาลัยการจัดการ
100,000

จํานวนเงิน
งบกองทุน สนับสนุน
ภายนอก
สงเสริม
สถาบัน
งานวิจัย
576,000

500,000

90,000

1,936,000

เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงาน
สรางสรรคภายใน
และภายนอกสถาบัน
ตอจํานวนอาจารย
ประจํา
ปงบประมาณ 2558
37,960.78

90,000

9,000

รวม

720,000

1,208,485 3,408,485

30,030.70

1,209,920
-

805,000
-

27,228.65
33,333.33

2,014,920
-

ที่มา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

1.9 การบริการทางวิชาการแกสังคม
การบริการทางวิชาการ เปนภารกิจที่สําคัญอีกประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย เพื่อเปนการกระจาย
โอกาสและสรางความเขมแข็งใหชุมชน ในการที่จะเขาถึงแหลงความรูในลักษณะ 2 ทาง ทั้งผูใชบริการและ
ผูรับบริการ ในการที่จะชวยพัฒนาเครือขายความรวมมือ ชวยตอยอดภูมิปญญา และพัฒนาเทคโนโลยีใหมที่มี
ความเหมาะสมกับสิ่งแวดลอมทําใหบริการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมเปาหมาย สรางความมี จิต
สาธารณะใหแกบุคลากรในองคกร รวมทั้งเปนการเพิ่มโอกาส และสรางความเขมแข็งใหชุมชนและเศรษฐกิจ
ฐานราก และประการสําคัญ คือ การนํานักศึกษาออกรวมในการบริการทางวิชาการ เพื่อใหเกิดการบูรณาการ
การบริการวิชาการ การวิจัย และการเรียนการสอน โดยในชวงป 2556-2558 มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนใหมี
การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในรูปแบบของงานบริการวิชาการ ซึ่งจําแนกไดดังนี้
ตารางแสดงงานบริการทางวิชาการที่จัดใหเปลา โดยมหาวิทยาลัยมีแหลงรายได ดังนี้
แหลงรายได
2556
2557
2558
1. งบประมาณแผนดิน
6,037,700
6,000,000
6,030,000
2. งบประมาณรายได
1,861,060
1,356,080
1,401,440
รวม
7,898,760
7,356,080
7,431,440
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ประเภทของโครงการบริการทางวิชาการทีม่ หาวิทยาลัยดําเนินการ จากเงินงบประมาณแผนดิน และเงิน
รายได (งบประมาณผลประโยชน) ของมหาวิทยาลัยมีดังนี้
1) ดานเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เชน
• โครงการพัฒนาและถายทอดความรูดานอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง
• โครงการพัฒนาอาชีพในชนบท
• โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพสูง ภายใตระบบการจัดการที่ดแี ละ
เหมาะสม
• โครงการคลินิกเทคโนโลยี
• โครงการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑอาหาร
• โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตหนอกลวยพันธุเพื่อวิสาหกิจชุมชน
• โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตดาวเรืองตัดดอก
• โครงการอนุรกั ษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
• โครงการขาวโพดขาวเหนียว
• โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขาวปลอดภัย
• โครงการถายทอดเทคโนโลยีการเพราะเลี้ยงสัตวน้ําภายใตตามระบบมาตรฐานสัตวน้ํา
• โครงการการเลี้ยงสัตวน้ําภายใตระบบ GAP
• โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกเลี้ยงกลวยไม
2) ดานวิศวกรรมศาสตรและครุศาสตรอุตสาหกรรม
• โครงการผลิตอุปกรณและเครื่องมือชวยเหลือคนพิการ
• โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น แกราษฎรในหมูบานชนบท
• โครงการฝกอบรมวิชาชีพบนที่ราบสูง
• โครงการอุตสาหกรรมสัมพันธ
• โครงการบํารุงรักษารถยนต เพื่อการขับขี่ปลอดภัย
• โครงการถายทอดความรูดานเทคโนโลยีแมพิมพ
• โครงการใหบริการวิชาการแกสังคมดานการซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องมือ และ
เครื่องจักรกลเกษตร รวมกับมูลนิธิพระดาบส (จัดทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้งทุกวันอาทิตย
ปลายเดือน)
• โครงการฝกอบรมการตอวงจรสายไฟเครื่องยนตฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส
• โครงการถายทอดความรูดานพลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน
• โครงการพัฒนาทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมเครื่องกล
3) ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
• โครงการฝกอบรมซอมบํารุง เครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน
• โครงการอบรมคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต
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• โครงการพัฒนาการผลิต ผลิตภัณฑที่ใชในครัวเรือน
• โครงการอบรมนาโนเทคโนโลยีเบื้องตน
4) ดานบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร
• โครงการฝกอบรมอาสาสมัครทองเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• โครงการหลักสูตรมัคคุเทศกทองถิ่น
• โครงการพัฒนาผูมีศักยภาพ เพื่อประกอบธุรกิจขนาดยอม
• โครงการพัฒนาหัตถกรรมผาไทยในชนบท
• โครงการกาวสูนักพูดมืออาชีพ
• โครงการสื่อเสียงเพื่อคนตาบอด
• โครงการการใหความรูดานกฎหมายทั่วไปแกชุมชนและสังคม

1.10 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยไดจัดตั้งศูนยศิลปวัฒนธรรม เปนหนวยงานภายในที่มีฐานะเทียบเทากองที่ศูนยหันตรา โดย
มีศูนยศิลปวัฒนธรรม (ยอย) ในพื้นที่อีก 3 ศูนย ทั้งนี้เพื่อเปนหนวยงานหลักในการจัดกิจกรรมรวมกับคณะตางๆ
สโมสรนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและกองบริหารทรัพยากรทั้ง 3 ศูนย ปจจุบันมหาวิทยาลัยไดยุบรวมศูนย
ศิลปวัฒนธรรมใหเปนหนวยงานยอยในกองกลาง และเปนงานหนึ่งในกองบริหารทรัพยากรอีก 3 พื้นที่ โดยมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูและซึมซับศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามอันเปนเอกลักษณของไทยผาน
ทางกิจกรรมหลายรูปแบบ เพื่อใหการดํ าเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเปนไปตามแผนและ
เปาหมายที่กําหนด มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการงานศิลปวัฒนธรรม เปนกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจดานการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีหนาที่กําหนดขอบเขตโครงสรางภาระงานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อความเชื่อมโยงในการดําเนินงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน และ
กิจกรรมนักศึกษา อาทิเชน
- รายวิชา 406-12-01 นันทนาการ (Recreation) มีการสอนเรื่องนาฏศิลปไทย การเขียนบท
กลอนทางวรรณคดีไทย และกิจกรรมการรําสี่ภาค เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดรวมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย
- รายวิชา 602-12-04 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development
Techniques) ไดมีการประกวดและสอดแทรกความรูในเรื่องมารยาทไทยในรายวิชา เพื่อใหนักศึกษาอนุรักษ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
- รายวิชา 712-11-53 นวัตกรรมการจัดการเชิงกลยุทธสําหรับผูบริหาร (Innovative Strategic
Management) โดยใหนักศึกษาจัดโครงการศิลปวัฒนธรรม และนํามาวิเคราะห SWOT
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- โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิรวมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรม เปนโครงการที่ใหนักศึกษาไดเขารวม
กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการจัดกิจกรรมการแสดง การออกราน และการสาธิตผลงานของ
นักศึกษา
มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา และนําผลการประเมินความสําเร็จมาปรับปรุงการบูรณาการงาน
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน โดยมีการประชุมคณะกรรมการดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อนําผลการประเมินไปเปนแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมที่มีการบูรณาการกับการเรียน
การสอน และจัดทําเปนแผนการปฏิบัติงานในปตอไป

1.11 การบริหารจัดการ
1.11.1 งบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดรับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น
967,940,900 บาท โดยเปนงบประมาณรายจายประจําป 752,140,900 บาท (77.71%) งบประมาณ
เงินรายได 215,800,000 บาท (22.29%)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดรับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น
1,097,096,200 บาท โดยเปนงบประมาณรายจายประจําป 811,146,200 บาท (73.94%) งบประมาณ
เงินรายได 285,950,000 บาท (26.06%)
ตารางแสดงเปรียบเทียบแหลงงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558 ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
แหลงงบประมาณ
งบประมาณแผนดิน
งบประมาณเงินรายได
รวมทั้งสิน้

ปงบประมาณ 2557
จํานวน
752,140,900
215,800,000
967,940,900

ปงบประมาณ
2558
จํานวน
811,146,200
285,950,000
1,097,096,200
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เพิ่มขึน้ /ลดลง
จํานวน
รอยละ
+59,005,300 +5.38
+70,150,000 +6.39
+129,155,300

ตารางแสดงเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณรายจายงบประมาณแผนดิน
ปงบประมาณ
งบรายจาย
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
รวมทั้งสิน้

พ.ศ. 2557
จํานวน
รอยละ
182,300,300 24.24
113,862,800 15.14
163,920,600 21.79
227,674,900 30.27
64,382,300 8.56
752,140,900

เพิ่มขึน้ /ลดลง

พ.ศ. 2558
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
184,484,700 22.74 +2,184,400 +0.27
112,898,700 13.92
-964,100 -0.12
162,569,200 20.04 -1,351,400 -0.02
302,371,600 37.28 +74,696,700 +1.27
48,822,000 6.02 -15,560,300 -0.26

100 811,146,200

100 +59,005,300

ตารางแสดงเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณตามงบรายจายจากเงินรายได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2558
ปงบประมาณ
งบรายจาย
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
งบกลาง
รวมทั้งสิน้

พ.ศ. 2557
จํานวน
รอยละ
33,933,120 15.72
79,653,500 36.91
29,093,800 13.48
24,210,420 11.22
27,329,160 12.66
21,580,000 10.00
215,800,000 100

พ.ศ. 2558
จํานวน
รอยละ
30,776,200 10.76
96,828,780 33.86
72,388,200 25.31
9.95
28,457,370
32,234,640 11.27
8.84
25,264,820
285,950,010 100.00
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เพิ่มขึน้ /ลดลง
บาท
-3,156,920
+17,175,280
+43,294,400
+4,246,950
+4,905,480
+3,684,820
+70,150,010

รอยละ
-0.05
+0.24
+0.62
+0.06
+0.07
+0.05

ตารางแสดงเปรียบเทียบจํานวนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2558
ที่ไดรับจัดสรร จําแนกตามผลผลิต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ผลผลิต
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
รอยละ
รอยละ
(บาท)
(บาท)
ผูสําเร็จดานสังคมศาสตร
177,759,700
1.20
194,846,900 24.02
การใหบริการวิชาการ
6,000,000
23.63
6,030,000
0.74
ผูสําเร็จดานวิทยาศาสตร
539,465,400
71.72
576,838,500 71.11
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2,500,000
0.80
2,500,000
0.31
วิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี
4,465,200
0.33
7,978,000
0.98
วิจัยเพื่อสรางองคความรู
12,912,900
0.59
14,815,100
1.83
โครงการเตรียมความพรอมสู
9,037,700
1.72
8,137,700
1.00
ประชาคมอาเซียน
รวม
752140900
100.00
811,146,200 100.00
ตารางแสดงเปรียบเทียบจํานวนงบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2558
ที่ไดรับจัดสรร จําแนกตามผลผลิต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ผลผลิต
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
รอยละ
รอยละ
(บาท)
(บาท)
ผูสําเร็จดานสังคมศาสตร
50,860,640
23.57
61,654,510
21.56
การใหบริการวิชาการ
1,356,080
0.63
1,401,440
0.49
ผูสําเร็จดานวิทยาศาสตร
125,988,560
58.38
178,232,490
62.33
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1,717,700
0.80
1,299,830
0.45
วิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี
11,043,320
5.12
14,958,800
5.23
วิจัยเพื่อสรางองคความรู
222,000
0.10
178,730
0.06
งบกลาง
21,580,000
10.00
25,264,820
8.84
โครงการเตรียมความพรอมสู
3,031,700
1.40
2,950,380
1.03
ประชาคมอาเซียน
รวมทั้งสิน้
215,800,000 100.00 285,950,000 100.00
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1.11.2 การพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยจัดหาแหลง
ทุนจากงบประมาณแผนดิน และเงินรายไดของมหาวิทยาลัย รวมถึงแหลงทุนจากหนวยงานภายนอก อาทิ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน นอกจากนี้มหาวิทยาลัย
ยังไดสงเสริมใหบุคลากรอาจารยไดทําผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตําแหนงทางวิชาการ (ผศ. รศ.ศ.) โดย
สนับสนุนเรื่องการอบรมใหความรูในการจัดทําผลงานทางวิชาการ การแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการ
จัดทําผลงานทางวิชาการของแตละคณะ เพื่อเปนพี่เลี้ยงชวยกลั่นกรองความเหมาะสมของผลงานกอนนําเสนอ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณา การจัดกิจกรรมเหลานี้ถือเปนวิธีการหนึ่งในการพัฒนาอาจารย เพราะถา
อาจารยของมหาวิทยาลัยเปนผูทรงคุณความรูและมีคุณภาพ ก็จะสามารถพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใน
ทุกสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปดสอน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาที่มหาวิทยาลัยมุงเนนสูความเปนเลิศ รวมทั้ง
ชวยเพิ่มศักยภาพดานการวิจัย และการถายทอดเทคโนโลยีที่เปนประโยชนตอชุมชนและสังคม สงผลตอ
คุณภาพของบัณฑิตและคุณภาพชีวิตของชุมชนในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย และสามารถสรางชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัยใหเปนที่ยอมรับและศรัทธาของประชาชนไดตอไป

1.12 การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนในอันที่
จะตองจัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมุงเนนการจัดการศึกษาสูความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี พัฒนาคนดานวิชาชีพสูมาตรฐานสากล โดยการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่
เริ่มจากพื้นฐานของกิจกรรม 5 ส และการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพ
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
คุณภาพมาตรฐาน ISO 9000 แต เมื่ อวิท ยาเขตทั้ง 4 แหงมารวมกันเปนมหาวิท ยาลัย จึงตองการสราง
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
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ภายในสถานศึ ก ษา ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) และเกณฑ
การประเมินคุณภาพภายนอก ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และ
จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่
เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อีกทั้งเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก 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 และวิธี
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน ประกอบดวย 3 สวน คือ 1) การประเมินคุณภาพภายใน 2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพภายใน และ
3) การพัฒนาคุณภาพภายใน มีกระบวนการทํางานตามวงจรคุณภาพ เริ่มจากการวางแผน การดําเนินงาน
ตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา โดยยึดถือวา ระบบการประกันคุณภาพภายในเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 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 โดยใชเกณฑการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และตอมาสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 กําหนดใหสถานศึกษามีการประกันคุณภาพ 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร
ระดับคณะ และระดับสถาบัน ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิไดกําหนดการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยใชเกณฑการประเมินตามคูมือการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ตั้งแตปการศึกษา 2557 เปนตนไป
การติดตามตรวจสอบคุณภาพภายใน (Internal Quality Audit)
เปนการตรวจสอบผลการดําเนินการของระบบและกลไกการประกันคุณภาพ วาไดใชระบบที่
พัฒนาขึ้นเพียงใด และมีขั้นตอนดําเนินการที่จะทําใหเชื่อถือไดหรือไมวาการจัดการศึกษาจะเปนไปอยางมีคุณภาพ
รวมทั้งผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด 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
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การอุดมศึกษากําหนดขึ้ น และกํ าหนดให มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพอย างตอเนื่อง โดยทุกป การศึกษา
กําหนดใหมีการตรวจสอบผลการดําเนินการ 2 รอบ คือ รอบ 9 เดือน (มิ.ย. – ก.พ. ปตอไป) และรอบ 12 เดือน
(มิ.ย. – พ.ค. ปตอไป) แตตอมามหาวิทยาลัยไดมีการปรับเปลี่ยนภาคการเรียนใหเปนไปตามภาคการเรียนของ
อาเซียน การประกันคุณภาพการศึกษาจึงกําหนดรอบ ดังนี้ รอบ 9 เดือน (ส.ค. – เม.ย. ) และรอบ 12 เดือน
(ส.ค. – ก.ค.) โดยมีการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ในระดับหลักสูตร คณะ/หนวยงานเทียบเทา
กอนเขาทําการประเมิน เพื่อแจงแนวปฏิบตั ิ ระเบียบ กฎเกณฑ และกระบวนการประเมินคุณภาพและการรายงาน
ผลการประเมิน เพื่อเปนมาตรฐานเดียวกัน
การพัฒนาคุณภาพภายใน (Internal Quality Improvement)
เพื่ อใหก ารพั ฒนาคุ ณ ภาพการศึกษาภายในของมหาวิท ยาลัย มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
สอดคลองกับสภาพแวดลอมทางการศึกษา และสังคม และสภาพแวดลอมภายในที่เปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัย
ไดพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพ ดังนี้
ก) พัฒนาระบบการควบคุมภายใน (Internal Quality Control) ดังนี้
1) การปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการ และการบริหารงาน ดวยการมอบหมาย
หนาที่และความรับผิดชอบ ใหสอดคลอง และมีลักษณะบูรณาการงานที่มีความสัมพันธกันไวในหนวยงานเดียวกัน
อาทิเชน ปรับเปลี่ยนผูรับผิดชอบ งานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จากเดิมผูรับผิดชอบคือ
สํานักงานตรวจสอบภายใน และงานติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ จากเดิม
ผูรับผิดชอบคือกองนโยบายและแผน ใหสํานักคุณภาพการศึกษา รับผิดชอบ เปนตน
2) แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาระบบบริหารคุณภาพในระดับสถาบัน 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) ปรับปรุงคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อใหเปนไปตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายในของ สกอ. และเกณฑการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม ของ สมศ. ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
3) พัฒนาคูมือตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน 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
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5) ปรับปรุงแบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อใหสอดคลอง
กับเกณฑการประเมิน และเปนมาตรฐานเดียวกันในทุกระดับหนวยงาน
ค) เสริมสรางความรู ความเขาใจ และทัศนคติในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา แก
บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง โดยจัดอบรมดังนี้
1) หลักสูตรความรูเกี่ยวกับเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําป
การศึกษา ใหกับผูปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกป
2) หลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกป โดยเปนหลักสูตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา คื อ 1) หลั กสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และ
2) หลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน
3) หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ CHE QA Online ทุกป 1) สําหรับ
ผูปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 2) สําหรับผูปฏิบัติงานดานการประกัน
คุณภาพ ระดับสถาบัน
ง) พัฒ นางานเผยแพร ค วามรู ข าวสารด านการประกัน คุณ ภาพการศึก ษา เพื่ อเพิ่ม ชอ ง
ทางการเผยแพรความรูและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตอบุคลากร นักศึกษา และสาธารณชน ตอดังนี้
1) ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตสํานักคุณภาพการศึกษา ใหสามารถเผยแพรความรู
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามแผนการจัดการความรู และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันในทุกระดับ
2) จัดทําจุลสารการประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับที่ 1 ตั้งแต ปการศึกษา 2553
เพื่อเผยแพรผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2552 เปนฉบับแรก และดําเนินการ
ตอเนื่องทุกปการศึกษา
3) จัดทําจดหมายขาวการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อแจงขอมูลขาวสาร และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพ ตั้งแตป พ.ศ. 2555 เปนตนมา
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1.13 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา
รายงานผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2556 ที่ดําเนินงานในปการศึกษา 2557
ขอแสนอแนะและจุดที่ควรพัฒนา
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา
2556
1. ในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ป 2557-2560
ควรเพิ่มคํานําหรือคําชี้แจงที่บงบอก
ทั้งการทบทวนแผนฯ การไดรบั ความ
เห็นชอบแผนฯ จากสภามหาวิทยาลัย
และการนําขอเสนอแนะจากสภา
มหาวิทยาลัย ไปปรับปรุงในการทํา
แผนฯ ใหชัดเจน ไวในแผนฯ

ผลการดําเนินการปรับปรุง
(ในปการศึกษา 2557)
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันศุกรที่
30 มกราคม 2558 ได มอบหมาย ให ผู ที่ ได รั บเลื อกและแต งตั้ งให ดํ ารง
ตํ าแหน งคณบดี /ผู อํ านวยการ จั ดทํ าแผนงาน วิ สั ยทั ศน ตั วชี้ วั ด และ
คาเปาหมายของการทํางานใหชัดเจน และใหนํามาเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา โดยสภามหาวิทยาลัยจะถือเปนคํารับรองการปฏิบัติงานที่ใชใน
การประเมินคณบดี/ผูอํานวยการตอไป ทั้งนี้ ไดมอบหมายใหอธิการบดี
กํากับดูแลให แผนของคณะและสถาบัน/สํานัก เปนแผนที่มีเปาหมาย
ตรงกันและสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อใหคณบดีและ
ผูอํานวยการมีเปาหมายหลักของการดําเนินงานที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
กับมหาวิทยาลัย
ในการนี้ คณบดี / ผู อํ า นวยการ ได จั ด ทํ า “ร า ง” แผนงาน
วิสัยทัศน ตัวชี้วัด และคาเปาหมายของการทํางาน เสร็จเรียบรอยแลว
และมหาวิ ท ยาลั ย ได จั ด ประชุ ม ร ว มกั บ ทุ ก หน ว ยงาน เมื่ อ วั น พุ ธ ที่
27 พฤษภาคม 2558 เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก ไ ขแผนพั ฒ นาของคณะและ
สถาบัน/สํานัก ใหสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและเปนไปใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกั น รวม 9 หน ว ยงาน และได ส รุ ป ข อ มู ล เป น แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะ สถาบัน/สํานัก พ.ศ.2558 – พ.ศ.2560
ดังนี้
1. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560
2. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560
3. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560
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ขอแสนอแนะและจุดที่ควรพัฒนา
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา
2556

ผลการดําเนินการปรับปรุง
(ในปการศึกษา 2557)
4. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560
5. แผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาคณวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละ
สถาปตยกรรมศาสตร พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560
6. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะศิลปศาสตร พ.ศ.2558 พ.ศ.2560
7. แผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560

2. ควรประเมินผลความสําเร็จของแผน
บริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน ใหสอดคลองกับ
แผนฯที่กําหนดไว และนําผลการ
ประเมินมาใชปรับปรุงพัฒนาแผนฯ ในป
ตอไป

3. ควรตั้งคณะกรรมการวิเคราะหและ
ใหขอเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีผล
การประเมินที่ต่ํากวา 3.51

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560
(กบ.)
1. มีการนําผลการพัฒนาบุคลากรดานศึกษาตอตามแผนพัฒนาบุคลากร
ประจําปที่ผานมามาประกอบใน
การพิจารณากําหนดแผนพัฒนาบุคลากรดานศึกษาในปปจจุบัน
2. มีการปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
การพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยไดมี
การนําผลการดําเนินงานในทุก ๆ ดานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ในปที่ผานมามาประกอบในการกําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในปปจจุบัน
(สวท.)
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ดําเนินการดังตอไปนี้
1. จัดโครงการพัฒนาระบบการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ เปนไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)
2. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจําศูนยพื้นที่ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF: HEd.) คณะ
ครุศาสตรอุตสาหกรรม เพื่อดําเนินงานเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
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ขอแสนอแนะและจุดที่ควรพัฒนา
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา
2556
4. ควรตั้งคณะกรรมการพิจาณาหา
แนวทางในการประเมินบัณฑิต การ
ประชาสัมพันธขาวสารเกี่ยวกับการ
นําเสนองานวิจัยใหอาจารยและ
นักศึกษา ในการนําเสนอผลงานวิจัยไป
เสนอทั้งในและตางประเทศ และ
แนวทางในการสงเสริมพัฒนาอาจารย
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แลวนําแนวทาง
ที่ไดไปบรรจุไวในแผนปฏิบัติงาน
ประจําปเพื่อนําสูการปฏิบัติ

ผลการดําเนินการปรับปรุง
(ในปการศึกษา 2557)
(สวท.)
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ดําเนินการดังตอไปนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําวารสาร เพื่อเผยแพรขาวสาร
ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาโจทยวิจัยเชิงบูรณาการ
3. แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการสนับสนุนบุคลากรเพื่อไปนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ดําเนินการสนับสนุนใหอาจารยไปนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระบวนการ การนําเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังนี้
1. การนําเสนอผลงานวิจัยในเวทีวิชาการระดับชาติ
1.1 อาจารยผูสงผลงานสงหนังสือขออนุญาตเขารวมการประชุมและ
ผลงานวิจัยที่จะนําเสนอมาที่คณะ
1.2 แผนกวิ จั ย และนวั ต กรรมสิ่ ง ประดิ ษ ฐ ดํ า เนิ น การตรวจสอบ
ผลงานในเบื้องตนวาผลงานมีการทับซอนหรือใกลเคียงกับผลงานของ
อาจารยทานนั้นที่เคยนําเสนอในครั้งกอนหรือไม หรือมีการคัดลอก
หากไมมีปญหาประการใด แผนกฯ จะไดดําเนินการสงตอเอกสารใหสวน
ที่เกี่ยวของเพื่ออนุมัติตอไปหากมีปญหาจะนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการ
วิจัยประจําคณะฯ และแจงตออาจารยเจาของผลงานตอไป
1.3 งบประมาณสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัย คณะจะสนับสนุน
คาลงทะเบียน และคาใชจายตามสิทธิ์ที่อาจารยพึงไดรับ
2. การนําเสนอผลงานวิจัยในเวทีระดับนานาชาติ
2.1 อาจารย ผู นํ า เสนอส ง หนั ง สือ ขออนุ ญ าตเข า ร ว มประชุ ม และ
ผลงานวิจัยที่จะนําเสนอมาที่คณะ
2.2 แผนกวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ ดําเนินการตรวจสอบใน
เบื้องตนวาผลงานมีความทับซอนหรือใกลเคียงกับผลงานที่อาจารยทาน
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นั้นเคยไปนําเสนอผลงานในครั้งกอนหรือไม หรือมีการคัดลอกหากไมมี
ป ญ หาประการใด แผนกฯ จะได ดํ า เนิ น การส ง ต อ เอกสารให ส ว นที่
เกี่ยวของเพื่ออนุมัติตอไปหากมีปญหาจะนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการ
วิจัยประจําคณะฯ และแจงตออาจารยเจาของผลงานตอไป
2.3 งบประมาณสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัย
คณะ ดําเนินการดังนี้
2.3.1 หากผลงานวิ จั ย ผ า นการพิ จ ารณาทางคณะ จะได
ดําเนินการสงเรื่องไปที่สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อจะไดดําเนินการกรอง
ผลงานวิจัยตามระบบสถาบันวิจัยและพัฒนาอีกครั้งหนึ่ง
2.3.2 เมื่อผลงานวิจัยผานกระบวนการพิจารณาจะดําเนินการ
ตามระบบที่สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนดเพื่อสงเรื่องการขออนุมัติตอ
อธิการบดี
2.3.3 งบประมาณสนับ สนุ นได แ บง เป น 2 ส ว น (อ า งอิง ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การสนับสนุน การนําเสนอผลงานวิจัยใน
ระดั บ นานาชาติ พ.ศ. 2554) สรุ ป รายละเอี ย ดได ดั ง นี้ นํ า เสนอภาค
โปสเตอร สนับสนุนงบประมาณปละ 40,000 บาท นําเสนอภาคบรรยาย
และมีการคัดเลือก ผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพใวารสารวิชาการ/วิจัยสนับสนุน
งบประมาณ ปละ 80,000 บาทนําเสนอภาคบรรยาย แตไมมีการคัดเลือก
ผลงานวิ จั ย ไปตี พิ ม พ ใ นวารสารวิ ช าการ/วิ จั ย สนั บ สนุ น งบประมาณ
ปละ 40,000 บาท (คณะบริหารธุรกิจฯ มีนโยบายสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มเติมเพื่อสรางแรงจูงใจ โดยอนุมัติงบประมาณสนับสนุนใหผลงานที่
นํา เสนออี กไม เกิ น ป ล ะ 20,000 บาท)สํา หรับ แนวทางในการส งเสริ ม
พัฒนาอาจารยใหมีประสิทธิภาพทางคณะบริหารธุรกิจฯ มีนโยบายให
อาจารยตองไดรับการพัฒนาตนเองทั้งดานวิชาการและวิชาชีพอยางนอย
ปละ 2 ครั้ง โดยคณะไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุน เชน โครงการศึกษา
ดู ง านด า นวิ ช าชี พ ของอาจารย โครงการอบรมสั ม มนาให ค วามรู ท าง
วิชาการและวิชาชีพโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก เปนตน
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มี ก ารประชาสั ม พั น ธ ก ารนํ า เสนอ
ผลงานวิจัยใหกับคณะและวิทยาลัยการจัดการ โดยแจงเปนหนังสือและ
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ขึ้ น เว็ บ ไซต และได จั ด ทํ า ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
สุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนบุคลากรเพื่อไปนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการในระดับนานาชาติ จากกองทุนสงเสริมการวิจัย พ.ศ.2554
5. ควรวางแผนการดําเนินงาน
(สวพ.)
ดํ า เนิ น การแตง ตั้ งคณะอนุ กรรมการเพื่ อ ประเมิ น ผลการวิ จัย และ
สนับสนุน ติดตามและประเมินผลการให
กําหนดหลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนโดยแนบผลผลิตและผลลัพธ
ทุนสนับสนุนงานวิจัย การอบรมให
ความรูเกี่ยวกับการบูรณาการงานวิจัย รวมถึงมีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
กับการเรียนการสอนใหกับบุคลากร
อยางเปนระบบ
6. ควรจัดทํา ทําเนียบแหลงทุนวิจัย
(สวพ.)
ภายนอก และปฎิทินเสนอโครงการวิจัย
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มี ก ารจั ด ทํ า ปฏิ ทิ น ทุ น วิ จั ย และเผยแพร
ทั้งภายในและภายนอกเผยแพรให
ประชาสัมพันธบนเว็บไซตของ สวพ. และไดจัดทําหองสืบคนงานวิจัย
บุคลากรทราบและเสนอโครงการฯ และ และระบบฐานขอมูลการบริหารงานวิจัย
พัฒนาหองสืบคนงานวิจัย
หองปฏิบัติการวิจัย ใหเพียงพอและเอื้อ
ตอการวิจัย ใหดียิ่งขึ้น
7. คณะกรรมการสังเคราะหงานวิจัย (สวพ.)
ของมหาวิทยาลัยฯ ควรมีการประชุม
ดําเนินการแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลงานวิจัย ซึ่งมีหนาทีใ่ น
และดําเนินงานตามระบบและกลไกที่ การวิเคราะหสังเคราะหผลงานวิจัย และสวพ.ไดจัดทําแบบฟอรมให
กําหนด
นักวิจัยนําเสนอองคความรูที่เปนสําคัญของมหาวิทยาลัย
8. ควรตั้งคณะกรรมการวิเคราะห
(สวพ.)
ปญหาเพื่อหาแนวทางสงเสริมหรือ
สถาบันวิจัยและพัฒนาไดประชุมคณะกรรมการประจํา สวพ. และ
คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น ส ง เสริ ม งานวิ จั ย ได จั ด ทํ า ประกาศ
สนับสนุนใหผูวิจัยนําผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคไปตีพิมพเผยแพรและใช มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ ก าร
จายเงินรางวัลและสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย พ.ศ.2557 และจัด
ประโยชนใหมากยิ่งขึ้น
โครงการพัฒนาทักษะในการเขียนบทความวิจัย รวมถึงไดจัดทําประกาศ
พั น ธสั ญ ญาระหว า งนั ก วิ จั ย กั บ มหาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ ได รั บ งบประมาณ
สนับสนุนจะตองมีผลผลิต ผลลัพธ อยางไร
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9. ควรจัดประชุมสัมมนาหรือแตงตั้ง
คณะกรรมการใหคําปรึกษาอาจารย
เขียนบทความทางวิชาการ เขียนตํารา
หรือนําผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อน
ตําแหนงทางวิชาการใหสูงขึ้น
10. ควรประเมินผลประโยชน
ผลกระทบ การสรุปผลการประเมินการ
ดําเนินการกิจกรรมการบริการวิชาการ
ในภาพรวมใหครอบคลุม ชัดเจน และ
นําความรูที่ไดจากการบริการวิชาการมา
ถายทอดแกบุคลากรในมหาวิทยาลัย
และสาธารณชนใหมากยิ่งขึ้น

ผลการดําเนินการปรับปรุง
(ในปการศึกษา 2557)
(สวพ.)
กองบริหารงานบุคคล ไดดําเนินการจัดโครงการ “การเขียนผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ” ระหวางวันที่ 20-21
กรกฎาคม 2558
สวพ.ไดดําเนินโครงการคลินิกนักวิจัยและการวิเคราะหขอมูล
(สวพ.)

1.ไดดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครัง้ ที่ 1/2558 ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา
2. โครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนกระบวนการดําเนินการ
จัดโครงการบริการวิชาการ (After Action Review) ในระหวางวันที่
22- 23 มิถุนายน 2558 ณ หองประชุม ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา
3.จัดทําบันทึกแจงเวียนใหหนวยงานรับทราบสรุปผลการถอดบทเรียน
จากการเสวนา เรื่อง การทบทวนกระบวนการดําเนินการ จัดโครงการ
บริการวิชาการ (After Action Review) (หนังสือสถาบันวิจัยและพัฒนา
ที่ ศธ 0585.15/ว 649 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558)
11.ควรกําหนดรูปแบบการประเมินและ (กก.)
รายงานการติดตามความสําเร็จของ
มี ก ารกํ า หนดแบบฟอร ม รู ป แบบการประเมิ น โครงการและการ
การบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะ รวบรวมข อ มู ล ของแต ล ะ โครงการ โดยนํ า ข อ เสนอแนะที่ ไ ด จ ากการ
และวัฒนธรรม และการดําเนินการ
ประเมินมาจัดกิจกรรมในปถัดไป
โครงการราชมงคลสุวรรณภูมริ วมใจสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมไทยทุกกิจกรรม
รวมทั้งกิจกรรมยอยตางๆ และนําผล
การประเมินไปปรับปรุงในการ
ดําเนินการในปตอไป
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12. ควรจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน (กก.)
พัฒนา สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
ไดมีการติดตามการจัดกิจกรรมตางๆ ทางดานศิลปวัฒนธรรมในศูนย
วัฒนธรรม ที่ ศูนยนนทบุรี ศูนยวาสุกรี นนทบุรี ศูนยวาสุกรีและศูนยสุพรรณบุรี และรวบรวมขอมูลรายงานผล
และศูนยสุพรรณบุรี
การดําเนินงาน
13. ควรตั้งคณะกรรมการพิจารณาการ
สนับสนุนและการดําเนินการปรับปรุง
สภาพแวดลอมและสภาพทางกายภาพ
ทั้งภายนอกและภายในอาคาร ใหมี
สภาพที่เอื้อตอการเรียนการสอน การ
บริหารจัดการ ใหครอบคลุมทุกพื้นที่
โดยใหบุคลากร นักศึกษาในแตละพื้นที่
รวมดําเนินการปรับปรุงและบํารุงรักษา
14. ควรปรับปรุงแบบฟอรมและวิธีการ
ประเมินระบบสารสนเทศใหกระชับและ
ตรงประเด็นที่ตองการประเมินเพื่อให
ไดผลในการนําไปปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใหบริการใหดียิ่งขึ้น
15. ควรแตงตั้งเจาหนาที่ทําการ
วิเคราะหขอมูลที่สําคัญตอการตัดสินใจ
ของผูบริหาร กอนนําขอมูลเขาสูระบบ
สารสนเทศและเพิ่มฐานขอมูลการ
เบิกจายเงินเดือนและ/หรือเงินรายรับ
ประจําเดือน เพื่อใหบุคลากรสามารถ
ตรวจสอบเงินเดือนและ/หรือเงินรายรับ
ประจําเดือน ของตัวเองไดอยางรวดเร็ว
และลดการใชกระดาษ

ในแตศูนยพื้นที่มีหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบในดานอาคารสถานที่
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติงานมีความ
เหมาะสมแลว

- มีการปรับปรุงแบบฟอรมในการประเมินระบบสารสนเทศ ใหครอบคลุม
ระบบสารสนเทศที่ใชงานอยู และตรงประเด็นเพื่อใหไดผลนํามาไป
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการใหดียิ่งขึ้น โดยใหตอบแบบประเมิน
ผานระบบออนไลน
- ยังไมไดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
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16. ควรมีการคนหาความเสี่ยงใหรอบ
ดานยิ่งขึ้น เชน ดานสารเสพติด ความ
ปลอดภัยดานจราจร ดานสังคม เปนตน
และบันทึกการคนหาไวเปนลายลักษณ
อักษร โดยเปดโอกาสใหบุคลากร
นักศึกษาเขารวมในการคนหาและ
บริหารความเสี่ยงใหมากยิ่งขึ้น

17. ควรทําการวิเคราะหเพื่อคาดการ
รายรับและรายจายในอนาคตและนํา
ระบบสารสนเทศมาใชในการบริหาร
การตัดสินใจและในการติดตามการใช
เงิน

18. ควรตั้งคณะกรรมการทบทวน
พัฒนา เครื่องมือ (แบบสอบถามและ/
หรือเครื่องมืออื่นๆ) ในการประเมิน
บัณฑิต ที่สะทอนอัตลักษณ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการเปนคนดีใหชัดเจนยิ่งขึ้น

ผลการดําเนินการปรับปรุง
(ในปการศึกษา 2557)
ในปการศึกษา 2557 มีกระบวนการคนหาความเสี่ยงจากทุกระดับ
ตั้งแตระดับสาขาวิชา ระดับคณะ และระดับสถาบัน ในสวนสายสนับสนุน
คนหาความเสี่ยงตั้งแตระดับฝายงาน กอง สถาบัน สํานัก เพื่อนําความ
เสี่ยงที่ไดจากการคนหานั้นนํามาวิเคราะห สังเคราะหจัดลําดับตาม
กระบวนการและวิธีการของความเสี่ยงไดอยางครอบคลุมทุกมิติยิ่งขึ้น
กระบวนการดังกลาวเปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับ รวมไปถึงนักศึกษา
มีสวนรวมในการคนหาและบริหารความเสี่ยง
ในปการศึกษา 2557 มีกระบวนการคนหา ความเสีย่ งจากทุก
หนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย ตั้งแตระดับสถาบัน ระดับหนวยงาน
ระดับคณะ จนถึงระดับสาขาวิชา ทําใหมีการคนหาความเสี่ยงได
หลากหลายมุมมอง สวนความเสี่ยงดานสารเสพติดดานความปลอดภัย
ดานจราจร ดานสังคม มีการควบคุมความเสี่ยง โดยจัดอบรมใหความรู
เกี่ยวกับ สารเสพติด และการขับขี่ปลอดภัยใหกับนักศึกษา และบุคลากร
1. มีการดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินโดยเปรียบเทียบรายไดและ
คาใชจายและงบการเงินของมหาวิทยาลัยใหกับคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เพื่อเปนขอมูลในการบริหารงานในอนาคต และรายงานงบการเงิน
เสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
2. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารนํ า ระบบสารสนเทศในการติ ด ตามการใช จ า ย
งบประมาณประจําป เพื่อใชเปนขอมูลในการกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
(สวท.)
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการใหคําปรึกษาและแนะแนว
นักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการระดับหลักสูตรพิจารณาแบบประเมินที่
ใชในการประเมินความพึงพอใจผูใชบัณฑิตและใหแตละหลักสูตรนําไป
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ผลการดําเนินการปรับปรุง
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ปรับใช
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยกําหนดขอคําถาม
จากผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรมจากรายละเอียดหลักสูตร
(มคอ.2) ของแตละหลักสูตร
19. ควรนําเสนอขอมูลที่แสดงถึงจุดเนน (สวท.)
และจุดเดนที่สง ผลสะทอนความเปน
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ดําเนินการดังตอไปนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดหารายได
เอกลักษณของมหาวิทยาลัยฯ ใหมาก
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนา
ขึ้น ใหสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
คุณภาพงานบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยฯ เชนการเปนแหลง
บริการวิชาการ การเปนศูนยสอบเทียบ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เครื่องมือ แหลงฝกอบรมดานเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจฯ มีการสํารวจความตองการของชุมชนเพื่อนํามา
ตางๆ เปนตน
กําหนดแผนการบริการวิชาการ เชน โครงการสํารวจขอมูล และบริบท
ของชุ ม ชนเทศบาลตํ า บลมหาพราหมณ อํ า เภอบางบาล จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา และโครงการสํารวจบริบทวิถีชีวิตของชุมชนตําบล
พระขาว อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในปการศึกษา
2557 คณะมีผลงานการบริการวิชาการที่โดดเดนเพื่อตอบสนองความ
ตองการชุมชน เชน
1. โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางดานบริหารจัดการธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร “การสรางมูลคาเพิ่มจากผลิตภัณฑ
ชุมชน” ณ ชุมชนบานเชือก ตําบลมหาพราหมณ อําเภอบางบาล จังหวัด
พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า ดํ า เ นิ น ก า ร โ ด ย ส า ข า วิ ช า ก า ร ต ล า ด
ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ไดใหบริการแกชุมชน โดยการใหความรู
ดานการตลาดและการพัฒนาบรรจุภัณฑ ทําใหชุมชนบานเชือกไดบรรจุ
ภั ณ ฑ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ เ ป น ของชุ ม ชนเองโดยส ง ผลให ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ข องชุ ม ชน
มีความสมบูรณเพิ่มมากขึ้น
2. โครงการฝ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพในการประกอบธุ ร กิ จ
ขนาดยอม หลักสูตร “เสริ ม สรางทางภาษาเพื่อพัฒนาตลาดโกงโคงสู
การเปนชุมชนอาเซียน”ณ ชุมชนตลาดโกงโคง ตําบลบานโพ อําเภอบาง

~ 75 ~

ขอแสนอแนะและจุดที่ควรพัฒนา
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา
2556

ผลการดําเนินการปรับปรุง
(ในปการศึกษา 2557)

ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดําเนินการ โดยสาขาวิชาการจัดการ
ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ซึ่งทางสาขาวิชาฯ ไดทําบันทึกความ
ร ว มมื อกั บ ทางชุ ม ชนตลาดโกง โค ง และดํา เนิน การให บริ การวิช าการ
ในหลักสูตรตางๆ เชน การบริหารจัดการธุรกิจ การใหความรูทางการ
ตลาด การให ค วามรู ท างด า นภาษาเพื่ อ ต อ นรั บ การเข า สู ป ระชาคม
อาเซี ย นซึ่ ง ทํ า ให ชุ ม ชนตลาดโก ง โค ง สามารถนํ า ความรู ที่ ไ ด รั บ ไป
ประยุกตใชและตอยอดเพื่อเปนแนวพัฒนาของชุมชนตลาดโกงโคงตอไป
นอกจากนี้อาจารยคณะบริหารธุรกิจฯ ไดรับเชิญเพื่อเปนที่ปรึกษา
ในดานตางๆ จากหนวยงานราชการของจังหวัด และกลุมจังหวัด เชน
ออกแบบหลักสูตร และเปนวิทยากรเพื่อใหคําปรึกษาทางดานการพัฒนา
ขี ด ความสามารถในการเป น ผู ป ระกอบและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ
ของสํา นักงานพัฒนาชุม ชนจั งหวัด พระนครศรีอยุ ธยา และสํา นักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดอางทอง เปนตน
20. ควรกํากับดูแลการออกนิเทศของ (สวท.)
คณาจารยใหเปนไปตามขอกําหนดและ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการดําเนินการเพื่อการกํากับ
มีการจัดการความรูที่ไดจากการจัดสห ดูแลการออกนิเทศฯ ดังรายละเอียดตอไปนี้
กิจศึกษาเมื่อเสร็จสิ้นการจัดสหกิจศึกษา 1. ประสานงานในการจัดสงคณาจารยจากทุกคณะ เขารวมฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการ “คณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา” ซึ่งผลการดําเนินการ
ในแตละปการศึกษา
ปรากฏรายละเอียดดังตอไปนี้
1.1 สงบุคลากรเขารวมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “คณาจารย นิเทศสห
กิจศึกษา” รุนที่ 20 ของสมาคมสหกิจศึกษาไทย เมื่อวันที่ 28 – 31
ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน
7 คน โดยมี ผู ผ า นการฝ ก อบรม และได รั บ สั ม ฤทธิ บั ต รจํ า นวน 7 คน
คิดเปนรอยละ 100
1.2 สงบุคลากรเขารวมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “คณาจารย นิเทศ
สหกิจศึกษา” รุนที่ 21 ของสมาคมสหกิจศึกษาไทย เมื่อวันที่ 2 – 5
มี น าคม 2558 ณ โรงแรมกรุ ง ศรี ริ เ วอร จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
จํานวน 6 คน โดยมีผูผานการฝกอบรมและไดรับสัมฤทธิบัตร จํานวน
6 คน คิดเปนรอยละ 100
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21. มหาวิทยาลัยฯ ควรตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาออกระเบียบ
หรือสรางกลไกเพื่อสนับสนุนให
นักศึกษานําเทคโนโลยีไปถายทอดสู
ชุมชน

ผลการดําเนินการปรับปรุง
(ในปการศึกษา 2557)
1.3 ขออนุ มั ติ ง บประมาณรายจ า ยจากเงิ น รายได ม หาวิ ท ยาลั ย
สนับสนุนการจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “คณาจารยนิเทศสหกิจ
ศึกษา” มทร. รุนที่ 3 เมื่อวันที่ 29 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2558
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 10 คน โดย
มี ผู ผ า นการฝ ก อบรมและได รั บ สั ม ฤทธิ บั ต ร จํ า นวน 10 คน คิ ด เป น
รอยละ 100
1.4 ขออนุ มั ติ เ งิ น กองทุ น สหกิ จ ศึ ก ษา สนั บ สนุ น ให นายศุ ภ ณั ฐ
แกนแกว รองผูอํานวยการ เขารวมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา
หลักสูตร “คณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา” ระหวางวันที่ 18 – 20
มิ ถุ น ายน 2558 ณ โรงแรมโกลเด น บี ช ชะอํ า จั ง หวั ด เพชรบุ รี และ
ผานการฝกอบรม คิดเปนรอยละ 100
2. จัดโครงการ “ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูวันสหกิจศึกษา” เพื่อสราง
ความรว มมือและพัฒนาการเรี ยนรูงานสหกิจ ศึกษาของมหาวิท ยาลั ย
การเผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ งานสหกิ จ ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย
การคัดเลือกโครงงาน/ ผลงานสหกิจศึกษาระดับเครือขายสหกิจศึกษา
ภาคกลางตอนบน และเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูงานสหกิจศึกษา เมื่อวันที่
18 กุมภาพันธ 255 ผลการดําเนินการ ดังเอกสารแนบ
3. กําหนดจัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง สหกิจศึกษา
กับบทบาทอาจารยนิเทศและอาจารยที่ปรึกษา ในวันที่ 24 สิงหาคม
2558
4. กํา หนดจั ดโครงการการแลกเปลี่ยนเรี ยนรูก ารจัด การศึก ษาเชิ ง
บู ร ณาการเรี ย นรู กั บ การทํ า งาน (WIL) และศึ ก ษาดู ง านสถาน
ประกอบการ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2558
(สวท.)
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ดําเนินการดังตอไปนี้
1. แต ง ตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น การจั ด โครงการฝ ก อบรมวิ ช าชี พ
หลักสูตรระยะสั้นแกราษฎรในหมูบานชนบททั่วไป โครงการยอย “การ
เชื่อมซอมอุปกรณทางการเกษตร”
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพงานบริการ
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ขอแสนอแนะและจุดที่ควรพัฒนา
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา
2556

ผลการดําเนินการปรับปรุง
(ในปการศึกษา 2557)

วิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะบริหารธุรกิจฯ มีนโยบายใหทุกหลักสูตรตองจัดรายวิชาที่มีการบูร
ณาการงานบริ ก ารวิ ช าการกั บ การเรี ย นการสอน เช น - หลั ก สู ต ร
บริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศธุ ร กิ จ ศู น ย
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา วาสุ ก รี จั ด โครงการฝ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
หลักสูตร "เทคนิค การทํา Animation ดวย Adobe flash CS6" และ
หลักสูตร "การผลิตสื่อ ดวย Adobe Illustrator CS6" ณ โรงเรียน
อยุธยานุสรณ ซึ่งนํานักศึกษาเขาไปมีสวนรวมในการจัดฝกอบรม ตั้งแต
การเปนวิท ยากร และเปน คณะกรรมการดําเนินโครงการ หลักสูตร
บริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศธุ ร กิ จ ศู น ย
สุพรรณบุรี จัดโครงการฝกอบรมใหแกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในโรงเรียน ตางๆ ในโครงการ “In House Training”
22. ควรจัดใหมีหองหรือสถานที่เปด
1. มีการดําเนินการดานการฝกทักษะภาษาอังกฤษโดยใชสื่อการเรียน
กวางใหนักศึกษาทุกคน/ศูนย มีโอกาส
ภาษาอังกฤษดวยตนเองแบบออนไลนเพื่อใหบุคลากรและนักศึกษา
เขาไปฝกทักษะการใชภาษาตางประเทศ
สามารถศึกษาเรียนรูไดดวยตนเอง
และใหคณะ/สาขา มีบทบาทในการ
2. แตละคณะมีการกระตุนใหนักศึกษาเห็นถึงความสําคัญของการทดสอบ
กระตุนนักศึกษาใหเห็นความสําคัญของ
ความสามารถดานภาษา โดยจัดโครงการทดสอบทดสอบสมรรถนะ
การทดสอบความสามารถดานภาษา
ดานภาษาใหแกนักศึกษาชั้นปสุดทายทุกหลักสูตร ซึ่งจะดําเนินการ
มากขึ้น
อบรมใหแกนักศึกษาเปนเวลา 5 วันกอนการทดสอบ
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บทที่ 2
ผลการดําเนินงาน

บทที่ 2 ผลการดําเนินงาน
คําอธิบาย: เกณฑการประเมินระดับสถาบัน ประกอบดวยผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร
ระดับคณะ และเพิ่มเติมตัวบงชี้ที่ดําเนินการในระดับสถาบัน จํานวนรวม 13 ตัวบงชี้ ดังนี้
ผลการประเมินตนเอง
องคประกอบในการ
ตัวบงชี้
ประกันคุณภาพสถาบัน
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
1.การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
2.05
ตองปรับปรุง
1.2 อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิ
1.76
ตองปรับปรุง
ปริญญาเอก
1.3 อาจารยประจําสถาบันที่ดํารง
2.17
ตองปรับปรุง
ตําแหนงทางวิชาการ
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
5.00
ดีมาก
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
5.00
ดีมาก
2. การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
5.00
ดีมาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
4.60
ดีมาก
สรางสรรค
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา
2.03
ตองปรับปรุง
และนักวิจัย
3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม
5.00
ดีมาก
4. การทํานุบํารุงศิลปะ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
5.00
ดีมาก
และวัฒนธรรม
และวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ
5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการ กํากับ
5.00
ดีมาก
ติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบัน
และเอกลักษณ ของสถาบัน
5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
3.42
พอใช
5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
3.00
พอใช
หลักสูตรและคณะ
คาคะแนนเฉลี่ย
3.77
ดี
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องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 1.1
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
: ผลลัพธ
: สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. นางสาวเสาวลักษณ คีรีวงศ โทร. 035-709-086
คําอธิบายตัวบงชี้ :
ผลการดําเนินการของแตละหลักสูตรในสถาบัน ซึ่งสามารถสะทอนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตร
ที่สถาบันรับผิดชอบ
เกณฑการประเมิน :
คาเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ
สูตรการคํานวณ
ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
คะแนนที่ได =
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ
หมายเหตุ : หลั ก สู ต รที่ ไ ด รั บ การรั บ รองโดยระบบอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไมตองนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบงชี้นี้ แตตองรายงาน
ผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบงชี้นี้ใหครบถวน
แทนคา
1. ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร (1)
2. จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ (2)
คะแนนที่ได (1) ÷ (2)
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: 2.05 คะแนน
: 3.51 คะแนน
: 3.51 คะแนน

82.08
40
2.05

ผลการดําเนินงาน : X ไมบรรลุเปาหมาย
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ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี
จํ า นวน 38 หลั ก สู ต ร และหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาโท จํ า นวน 2 หลั ก สู ต ร รวมทั้ ง สิ้ น 40 หลั ก สู ต ร
โดยผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร พบว า ผลการประเมิ น องค ป ระกอบที่ 1
มี ห ลั ก สู ต รที่ มี ผ ลการประเมิ น ผ า น จํ า นวน 38 หลั ก สู ต ร คิ ด เป น ร อ ยละ 95.00 และมี ห ลั ก สู ต ร
ที่ มี ผ ลการประเมิ น ไม ผ าน จํ า นวน 2 หลั ก สู ต ร คิ ด เป น ร อ ยละ 5.00 ซึ่ ง ผลการประเมิ น คะแนนคุ ณภาพ
ของหลั กสูตรที่มีผลการประเมินผ าน องคป ระกอบที่ 2 – 6 พบว า มีห ลักสู ตรที่มีร ะดับคุณภาพปานกลาง
จํานวน 23 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 57.50 ของหลักสูตรทั้งหมด และมีหลักสูตรที่มีระดับคุณภาพนอย จํานวน
15 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 37.50 ของหลักสูตรทั้งหมด
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีคาเฉลี่ย
ของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ เทากับ 2.05 คะแนน อยูในระดับคุณภาพปานกลาง
โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้
คะแนนที่ได =

82.08
= 2.05
40

ตารางที่ 1.1-1 แสดงคะแนนของการประเมินตัวบงชี้พัฒนาของแตละหลักสูตรในมหาวิทยาลัย ที่สถาบันรับผิดชอบ
การกํากับ
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ที่
หลักสูตร
มาตรฐาน
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ปริญญาตรี จํานวน 8 หลักสูตร
1 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
ผาน
1.67
นอย
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
ผาน
1.65
นอย
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
3 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
ผาน
1.82
นอย
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
4 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
ผาน
1.51
นอย
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
5 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
ผาน
1.50
นอย
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
6 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
ผาน
1.53
นอย
สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
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ที่

การกํากับ
มาตรฐาน
ผาน

หลักสูตร

คะแนน

7 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
1.60
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
8 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
ผาน
1.68
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปริญญาตรี จํานวน 6 หลักสูตร
9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ผาน
2.75
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ผาน
2.75
สาขาวิชาพืชศาสตร
11 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ผาน
2.46
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมง
12 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ผาน
1.62
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
13 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ผาน
2.83
สาขาวิชาสัตวศาสตร
14 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ผาน
1.81
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี จํานวน 6 หลักสูตร
15 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ผาน
2.95
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
16 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ผาน
2.44
17 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ผาน
2.72
18 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
ผาน
2.90
19 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ผาน
2.55
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจการเกษตร
20 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ผาน
2.67
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปริญญาตรี จํานวน 6 หลักสูตร
21 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ผาน
2.34
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
22 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ผาน
2.22
สาขาวิชาฟสิกสประยุกต
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ระดับคุณภาพ
นอย
นอย

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
นอย
ปานกลาง
นอย

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ที่

การกํากับ
มาตรฐาน
ผาน

หลักสูตร

คะแนน

ระดับคุณภาพ

23 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2.99
ปานกลาง
สาขาวิชาเคมี
24 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ผาน
2.38
ปานกลาง
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
25 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ผาน
2.54
ปานกลาง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
26 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ผาน
2.11
ปานกลาง
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ปริญญาตรี 9 หลักสูตร และปริญญาโท 1 หลักสูตร
27 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ผาน
1.67
นอย
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
28 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ผาน
1.54
นอย
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
29 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ผาน
1.72
นอย
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
30 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ผาน
1.61
นอย
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแมพิมพ
31 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ผาน
2.18
ปานกลาง
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
32 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ผาน
2.54
ปานกลาง
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
33 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ผาน
2.16
ปานกลาง
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
34 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ผาน
1.73
นอย
สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม
35 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ผาน
2.03
ปานกลาง
สาขาวิชาสถาปตยกรรม
36 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ผาน
2.47
ปานกลาง
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
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ที่

การกํากับ
มาตรฐาน

หลักสูตร

คณะศิลปศาสตร ปริญญาตรี จํานวน 3 หลักสูตร
37 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ผาน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
38 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ไมผาน
สาขาวิชาการทองเที่ยว
39 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ไมผาน
สาขาวิชาการโรงแรม
วิทยาลัยการจัดการ ระดับปริญญาโท จํานวน 1 หลักสูตร
40 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ผาน
เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
U-1.1-1.1

คะแนน

ระดับคุณภาพ

2.11

ปานกลาง

0.00

-

0.00

-

2.33

ปานกลาง

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557
ระดับหลักสูตร
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ตัวบงชี้ที่ 1.2
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
: ปจจัยนําเขา
: กองบริหารงานบุคคล
1. ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
2. นางสาวภาวิณี ชูนุย โทร.083-596-4620
คําอธิบายตัวบงชี้ :
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
และความลุ ม ลึ ก ทางวิ ช าการ เพื่ อ ปฏิ บั ติ พั น ธกิ จ สํ า คั ญ ของสถาบั น ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ
การติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารยที่มีระดับ
คุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่เปดสอนในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนน
ของหลักสูตร
เกณฑการประเมิน :
โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค 2
คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40
ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร
จํานวนอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จํานวนอาจารยประจําสถาบันทั้งหมด

X 100

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได=

รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

หมายเหตุ :
1.คุณวุฒิ ปริญญาเอกพิจ ารณาจากระดับ คุณวุ ฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลั กเกณฑการพิจ ารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบป
การศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใชคุณวุฒิอื่นเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่น
ที่เหมาะสมกวา ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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X5

2.การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
ในกรณีที่มีอาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําที่ระบุในคํ าชี้แจงเกี่ยวกั บการนับจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัย
แทนคา
ขอมูลพื้นฐาน (CDS)
จํานวนอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1.จํานวนอาจารยประจําคณะ คอ. ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2.จํานวนอาจารยประจําคณะ ทอ. ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
3.จํานวนอาจารยประจําคณะ บท. ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
4.จํานวนอาจารยประจําคณะ วท. ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
5.จํานวนอาจารยประจําคณะ วส. ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
6.จํานวนอาจารยประจําคณะ ศศ. ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
7.จํานวนอาจารยประจําคณะ วจ. ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จํานวนอาจารยประจําสถาบันทั้งหมด
1.คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

จํานวน
83.5
12
13
14
19
18.5
6
1
594.5
83.5
X100= 1 .05
594.5

2.แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
14.05
40

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: รอยละ 14.05
: รอยละ 14.40
: รอยละ 14.40

X5= 1.76

เกณฑประเมิน
: 1.76 คะแนน
ผลการดําเนินงาน : X บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน
: 1.80 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก = 14.05 เมื่อเทียบคารอยละของอาจารย
ประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป ดังนั้น คะแนนที่ได
เทากับ 1.76 คะแนน
เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U-1.2-1 แบบรายงานอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปการศึกษา 2557
U-1.2-2 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา 2557
U-1.2-3 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประจําปการศึกษา 2557
U-1.2-4 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปการศึกษา 2557
U-1.2-5 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2557
U-1.2-6 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
ประจําปการศึกษา 2557
U-1.2-7 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะศิลปศาสตร ประจําปการศึกษา 2557
U-1.2-8 แบบรายงานอาจารยประจําของวิทยาลัยการจัดการ ประจําปการศึกษา 2557
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ตัวบงชี้ที่ 1.3
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
: ปจจัยนําเขา
: กองบริหารงานบุคคล
1. ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
2. นางสาวภาวิณี ชูนุย โทร.083-596-4620
คําอธิบายตัวบงชี้ :
สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริมใหอาจารย
ในสถาบั น ทํ า การศึ กษาวิ จั ย เพื่ อแสวงหาและพัฒ นาองคความรูในศาสตรส าขาวิช าตางๆ อยางตอเนื่อง
เพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ
เกณฑการประเมิน :
โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนน
ระหวาง 0 – 5
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค 2
คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ
ศาสตราจารย รวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตามสูตร
จํานวนอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
จํานวนอาจารยประจําสถาบันทั้งหมด
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X 100

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได

คะแนนที่ได=

รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการทีก่ ําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5

X5

แทนคา
ขอมูลพื้นฐาน (CDS)
1.คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
2.คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3.คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5.คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
6.คณะศิลปศาสตร
7.วิทยาลัยการจัดการ
จํานวนอาจารยประจําสถาบันที่ดาํ รงตําแหนงทาง
วิชาการทั้งหมด
จํานวนอาจารยประจําสถาบันทั้งหมด
1. คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับ
คะแนนเต็ม 5

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

ผศ.
17
33
32
18
22
14
3
139

จํานวน (คน)
รศ.
ศ.
2
9
2
1
2
16
-

รอยละ
3.20
7.06
5.72
3.20
4.04
2.35
0.50
26.07

594.5
155
594.5
คะแนนที่ได=

: รอยละ 26.07
: รอยละ 28.00
: รอยละ 28.00

รวม
19
42
34
19
24
14
3
155

X100 = 26.07
26.07
60

X 5 =2.17

เกณฑประเมิน
: 2.17 คะแนน
ผลการดําเนินงาน : X บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน
: 2.33 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ = 26.07 เมื่อเทียบคารอยละของ
อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป ดังนั้น
คะแนนที่ไดเทากับ 2.17
เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U-1.3-1 แบบรายงานอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปการศึกษา 2557
U-1.3-2 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา 2557
U-1.3-3 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประจําปการศึกษา 2557
U-1.3-4 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปการศึกษา 2557
U-1.3-5 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2557
U-1.3-6 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
ประจําปการศึกษา 2557
U-1.3-7 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะศิลปศาสตร ประจําปการศึกษา 2557
U-1.3-8 แบบรายงานอาจารยประจําของวิทยาลัยการจัดการ ประจําปการศึกษา 2557
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ตัวบงชี้ที่ 1.4
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
: กระบวนการ
: กองพัฒนานักศึกษา
1. ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
2. นางสาวสุภาพ โสมนัสสา
โทร. 08-9800-7839
คําอธิบายตัวบงชี้ :
สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาอยางครบถวนตั้งแตการใหคําปรึกษา
ทั้งด านวิช าการและการใช ชี วิ ต จั ดบริการขอมูล หนว ยงานที่ใหบ ริการ เชน ทุน กูยืมการศึ กษา
แหลงทุนการศึกษาตอการบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมความพรอม
เพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จําเปนแกนักศึกษา
และศิษยเกา
เกณฑการประเมิน: 6 ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการดําเนินงาน:
มีการ
ขอ
การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน
ดําเนินการ
1. จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแก

นักศึกษาในสถาบัน
2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้ง

เต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51

จากคะแนนเต็ม 5
5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล

เพื่อสงใหผลการประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนแกศิษยเกา
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ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: 6 ขอ
: 6 ขอ
: 6 ขอ

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

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1. จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษา
ในสถาบัน
มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการจัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพ
แกนักศึกษาในสถาบัน โดยมีการจัดกิจกรรมและบริการแกนักศึกษา ดังนี้
1. 1 จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ประจํ าป การศึ กษา 2557 เมื่ อวั น พฤหัส บดีที่ 7 สิงหาคม 2557 เพื่ อให นั กศึ กษาได ทราบแนวทางการ
ปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอนและบริการตางๆ ที่มหาวิทยาลัย จัดใหนักศึกษา
(U-1.4 – 1.1 ) การจัดทําคูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2557 (U-1.4 -1.2 ) เพื่อใหนักศึกษาใชเปนขอมูลใน
การปฏิบัติตนในรั้วมหาวิทยาลัย สิทธิประโยชนตางๆ ที่นักศึกษาควรทราบ และสามารถกําหนดแนวทางหรือ
แผนการเรียนไดถูกตองเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง และการบริการใหขอมูล ชี้แนะ ในดานตางๆ
ที่เกี่ยวของ ผานทาง Face book ของกองพัฒนานักศึกษา กองบริหารทรัพยากรศูนยพื้นที่ คณะวิชา
(U-1.4 – 1.3 ) รวมถึง จัดตั้งคําสั่งคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาของแตละคณะ (U-1.4 – 1.4)
1.2 แนะแนวดานการใชชีวิต มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 เพื่อแนะแนวการใชชีวิตประจําวัน การปรับตัวให
เขากับหมูคณะ สิ่งแวดลอม และสังคมใหมในมหาวิทยาลัยไดดวยดี (U-1.4 – 1.5 ) การบริการใหขอมูล
ชี้แนะ ในดานตางๆ ที่เกี่ยวของ ผานทาง Face book กองพัฒนานักศึกษา กองบริหารทรัพยากรศูนยพื้นที่
คณะวิชา (U-1.4 – 1.6) ในดานสุขภาพของนักศึกษามีการจัดใหมีหองพยาบาลเพื่อบริการ ใหคําปรึกษา
และปฐมพยาบาลเบื้องตน ( U-1.4 - 1.7 ) จัดบริการตรวจสุขภาพของนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา
2557 เพื่อจัดทําฐานขอมูลดานสุขภาพของนักศึกษาใหม (U-1.4 - 1.8) การจัดใหบริการหองใหคําปรึกษา
(U-1.4 – 1.9) โครงการคุณธรรมนําชีวิต เพื่อใหนักศึกษามีภูมิคุมกันในตัวเอง เรียนรูการใชชีวิต ตามหลัก
พระพุทธศาสนา สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 (U-1.4 – 1.10)
การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาดานการปองกันเอดส และสารเสพติด เพื่อใหนักศึกษามีทักษะชีวิตที่ดี ฝก
วิเคราะหเพื่อหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาโรคเอดสและสารเสพติด สามารถนําความรูที่ไดไปใชใน
ชีวิตประจําวัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 (U-1.4 – 1.11) โครงการปรับแนวคิดชีวิตเปลี่ยน
ตอน อยูอยางพอเพียง ใตรมพระบารมี เพื่อใหมีภูมิคุมกันในตัวเอง เรียนรูการใชชีวิต ตามแนวความคิด
ความพอเพียง สามารถนําไปประยุกตใชในการใชชีวิตประจําวันได เมื่อวันพุธที่ 18
มีนาคม 2558
(U-1.4 – 1.12)
1.3 การเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยไดจัดบริการหองสมุดอาชีพ เพื่อให
นักศึกษาไดศึกษาคนควาเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง และเปนแหลงเรียนรูการรับสมัครงาน การเขียนใบสมัคร
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การเตรียมตัวกอนเขาสูโลกอาชีพ (U-1.4 – 1.13) จัดบอรดประชาสัมพันธขาวสารการรับสมัครงาน
(1.4 – 1.15) เผยแพรขอมูลขาวสารผานทาง Face book เว็บไซตของกองพัฒนานักศึกษา กองบริหาร
ทรัพยากรศูนยพื้นที่ และคณะวิชา หอพักนักศึกษา โรงอาหาร เปนตน (U-1.4 – 1.14)
2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแกนักศึกษา
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดบริการขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม / โครงการ การสมัครงาน
เชน สํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด เปนตน
ทุน การศึ กษา ทุ นกู ยืมเพื่อการศึ กษา ที่เปน ประโยชนตอนักศึกษา โดยผานหลายชองทาง โดยการจัดทํา
หนังสือประชาสัมพันธคณะและกองบริหารทรัพยากรศูนยพื้นที่ ( U-1.4 – 2.1) ประชาสัมพันธขอมูลผานทาง
Face book เว็บไซตของกองพัฒนานักศึกษา กองบริหารทรัพยากรศูนยพื้นที่ และคณะวิชา (U-1.4 - 2.2)
ขอมูลทุนการศึกษา (U-1.4 - 2.3) ประชาสัมพันธขาวสารการรับสมัครงาน (U-1.4 - 2.4) จัดพิมพจดหมาย
ข า วมหาวิ ทยาลั ย ให นั ก ศึ ก ษาทราบ (U-1.4 - 2.5) และการจัด หอ งสมุดอาชี พ โดยมี ว ารสารต างๆ ดั ง นี้
Job Request, งานการศึกษาและอาชีพ, สรรพสารสมัครดวน, งานวันนี้ เปนตน เพื่อใหนักศึกษาไดสืบคน
ขอมูลเกี่ยวกับการรับสมัครงานและการเตรียมตัวกอนสําเร็จการศึกษา (U1.4 - 2.6)
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา
โดยจัดโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2557 วันเสารที่ 18 ตุลาคม 2557

(U-1.4 –3.1 )

เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาใหมีความพรอมในดานตางๆ ซึ่งมี
กิจกรรมเกี่ยวกับสมัครงาน การประกอบอาชีพอิสระ และ การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น โดยมีการประชุม
วางแผนเพื่อเตรียมความพรอมการดําเนินงานจัดกิจกรรม (U-1.4 –3.2 ) และไดรับเกียรติจากทานคณบดี 6
คณะ เป น วิ ทยากรถ า ยทอดความรู ป ระสบการณเกี่ย วกับ เรื่อง แนวคิ ดการใชชีวิตหลังจบการศึกษา และ
วิทยากรบรรยายพิเศษ โดย คุณพัชรศรี เบญจมาศ หัวขอเรื่อง บัณฑิตราชมงคลสุวรรณภูมิกับ AEC : การ
เตรียมพรอมและการปรับตัวเมื่อสําเร็จการศึกษา (U-1.4– 3.3 ) รวมถึงการใหความรูเกี่ยวกับการเตรียม
ตัวการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร โดย ผูชวยอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน และผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (U-1.4 - 3.4) การจัดทําเลมปจฉิม
นิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2557 ( U-1.4 – 3.5 ) เพื่อใชเปนแนวทางการในการสมัครงาน การเขียนใบ
สมัครงาน การสอบสัมภาษณ ชองทางการประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงสถานศึกษาเพื่อการศึกษาตอ อีกทั้ง ได
มี ก ารศึ ก ษาดู ง านการจั ด กิ จ กรรมนั ด พบสถานประกอบการเพื่ อ วางแผนการจั ด กิ จ กรรมในป ต อ ไป
(U-1.4 – 3.6)
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4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
มีการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการใหบริการขอมูลขาวสารและการจัดกิจกรรม
ตางๆ เพื่อใชเปนแนวทางและวางแผนในการดําเนินงานและการจัดกิจกรรมในครั้งตอไป (U-1.4 – 4.1)
5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อสงใหผล
การประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา ดังนี้
5.1 รายงานการจัดประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดปฐมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2557
ครั้งที่ 1 / 2557 วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557 (U-1.4 – 5.1)
5.2 รายงานการประชุมเตรียมการจัดปจฉิมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1 / 2557
วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 ( U-1.4 – 5.2)
5.3 รายงานการประชุมการวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของกอง
พัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2 / 2558 วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 (U-1.4 - 5.3)
6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนแกศิษยเกา
มหาวิ ทยาลั ย ได มีการเผยแพร ขอมูล ขาวสารที่เปน ประโยชนกับ ศิษยเกาโดยผานทางเว็บไซตของ
มหาวิทยาลัย (U-1.4 – 6.1) เว็บไซตของสมาคมศิษยเกาฯ (U-1.4 – 6.2) ขอมูลแหลงทุนการศึกษาตอ ทุนวิจัย
(U-1.4- 6.3) ขาวการรับสมัครงาน (U-1.4- 6.4) และมีการจัดสงจุลสารจดหมายขาวของมหาวิทยาลัยใหศิษย
เการับรูเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณ (U-1.4 – 6.5) รวมถึงการจัดกิจกรรม
โครงการคุณธรรมนําชีวิต เพื่อใหนักศึกษามีภูมิคุมกันในตัวเอง เรียนรูการใชชีวิต ตามหลักพระพุทธศาสนา
สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ใหศิษยเกาและนักศึกษาปจจุบันได
ความรูและเปนประโยชนในการนําไปใชในชีวิตประจําวัน (U-1.4 – 6.6)
เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
U - 1.4 - 1.1
U - 1.4 - 1.2
U - 1.4 - 1.3
U - 1.4 - 1.4
U - 1.4 - 1.5
U - 1.4 - 1.6
U - 1.4 - 1.7
U - 1.4 - 1.8
U - 1.4 - 1.9

รายการเอกสารหลักฐาน
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2557
คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2557
Face book กองพัฒนานักศึกษา
คําสั่งคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษา
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2557
Face book กองพัฒนานักศึกษา
การบริการหองพยาบาล
รายงานผลการตรวจสุขภาพนักศึกษา ปการศึกษา 2557
หองใหคําปรึกษา
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หมายเลข
U - 1.4 - 1.10
U - 1.4 - 1.11
U - 1.4 - 1.12
U - 1.4 - 1.13
U - 1.4 - 1.14
U - 1.4 - 1.15
U - 1.4 – 2.1
U - 1.4 – 2.2
U - 1.4 – 2.3
U - 1.4 – 2.4
U - 1.4 – 2.5
U - 1.4 – 2.6
U - 1.4 – 3.1
U - 1.4 – 3.2
U - 1.4 – 3.3
U - 1.4 – 3.4
U - 1.4 – 3.5
U - 1.4 – 3.6
U - 1.4 – 4.1
U - 1.4 – 5.1
U - 1.4 – 5.2
U - 1.4 – 5.3
U - 1.4 – 6.1
U - 1.4 – 6.2
U - 1.4 – 6.3
U - 1.4 – 6.4
U - 1.4 – 6.5
U - 1.4 – 6.6

รายการเอกสารหลักฐาน
โครงการคุณธรรมนําชีวิต
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานการปองกันเอดสและสารเสพติด
โครงการปรับแนวคิดชีวิตเปลี่ยน
หองสมุดอาชีพ
บอรดประชาสัมพันธขาวสารการรับสมัครงาน
Face book กองพัฒนานักศึกษา
หนังสือประชาสัมพันธการรับสมัครงาน คณะ และกองบริหารทรัพยากรศูนยพื้นที่
เว็บไชตกองพัฒนานักศึกษา และกองบริหารทรัพยากรศูนยพื้นที่
ขอมูลทุนการศึกษา
ประชาสัมพันธขาวสารการรับสมัครงาน
จดหมายขาวมหาวิทยาลัย
Job Request งานการศึกษาและอาชีพ, สรรพสารสมัครดวน, งานวันนี้
โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2557
รายงานการประชุมเตรียมความพรอมการดําเนินงานจัดปจฉิมนิเทศนักศึกษา
กําหนดการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2557
ขอมูลบรรยายใหความรูในงานปจฉิมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2557
เลมปจฉิมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2557
ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมนัดพบสถานประกอบการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษา การใหบริการขอมูลและการจัดกิจกรรม
ปการศึกษา 2557
รายงานการจัดประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดปฐมนิเทศนักศึกษา
ปการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1 / 2557 วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557
รายงานการประชุมเตรียมการจัดปจฉิมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2557
ครั้งที่ 1 / 2557 วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557
รายงานการประชุมการวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ของกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2 / 2558 วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558
เว็บไซตมหาวิทยาลัย www.rmutsb.ac.th
เว็บไซตของสมาคมศิษยเกาฯ
ขอมูลแหลงทุนการศึกษาตอ ทุนวิจัย
ขาวการรับสมัครงาน
จุลสาร จดหมายขาวของมหาวิทยาลัย
โครงการคุณธรรมนําชีวิต
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ตัวบงชี้ที่ 1.5
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
: กระบวนการ
: กองพัฒนานักศึกษา
1. ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
2. นางสาวชวนพิศ เปรมกมล โทร. 08-6003-4136
คําอธิบายตัวบงชี้ :
สถาบัน อุดมศึ กษาต องสงเสริมใหมีการจัด กิจกรรมนักศึกษาตางๆ อยางเหมาะสมและครบถว น
กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองคกรนักศึกษา เปน
กิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม
สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
เกณฑการประเมิน: 6 ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการดําเนินงาน:
มีการ
ขอ
การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน
ดําเนินการ
1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามีสวน

รวมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ใหครบถวน
- กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน
- กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา

4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและ
นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป

5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
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ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: 6 ขอ
: 6 ขอ
: 6 ขอ

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

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามีสวนรวมใน
การจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม
กองพั ฒ นานั ก ศึ กษาได มีการจั ด ทํา แผนการจัดกิ จ กรรมพั ฒ นานัก ศึกษา (U-1.5-1.1 แบบจั ดทํ า
แผนปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2557 และ 1.5-1.2 แบบจัดทําแผนปฏิบัติงาน
และการใชจ ายงบประมาณ ประจํ าป งบประมาณ 2557และ U-1.5-1.3 แผนการปฏิบัติงานขององคการ
นักศึกษา)
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ใหครบถวน
กองพัฒนานักศึกษา และองคการนักศึกษา ไดมีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหครบถวนในทุกๆ
ด าน โดยเป น กิ จ กรรมที่ จั ดขึ้ น โดยกองพัฒ นานัก ศึกษา องคก ารนัก ศึกษา และชมรม ตลอดจนการไดรั บ
งบประมาณในการจัดสรรกิจกรรมตางๆ จากหนวยงานภายนอก โดย แบง ออกเปน 5 ประเภท ประกอบ
ไปดวย
U-1.5 - 2.1 กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน
กองพัฒนานักศึกษา ไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ที่กําหนด
โดยสถาบั น ตามอั ต ลั ก ษณ บั ณ ฑิ ต มทร.สุ ว รรณภู มิ “บั ณ ฑิ ต นั ก ปฏิ บั ติ เป น คนดี มี ค วามรู รั ก สู ง าน”
ไดมีการจัดกิจกรรม โครงการ ปฐมนิเทศ นักศึกษา ใหมที่เขาสูรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เพื่อใหนักศึกษาไดทราบแนวทางการปฏิบัติตน กฎ ระเบียบ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอนและบริการตางๆ
ของมหาวิทยาลัย การแนะแนวทางดานการใชชีวิต การปรับตัวเขากับหมูคณะ สิ่งแวดลอม และสังคมใหม
ในมหาวิทยาลัย และปฏิบัติตนตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค (U-1.5-2.1.1 รูปเลมสรุปโครงการพัฒนา
นักศึกษา โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปการศึกษา 2557)
ตลอดจน โครงการ ปจฉิมนิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่เปนการเตรียมความ
พรอมใหกับนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาใหมีความพรอมในด านตางๆ เชน การเตรีย มตัวสมัครงาน
การพั ฒ นาบุ คลิกภาพ การแต งการ การพูด การแสดงออก ปลูกฝงคุณธรรมจริย ธรรม มีความพรอมดว ย
คุณธรรม มี จิ ตสํ า นึ กที่ดีตอสั งคม ความซื่อสัตยตอตนเอง และมีจ รรยาบรรณในวิชา สมกับ เปน “บัณฑิต
นักปฏิบัติ เปนคนดี มีความรู รักสูงาน” (U-1.5-2.1.2 รูปเลมสรุปโครงการพัฒนานักศึกษา โครงการปจฉิม
นิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปการศึกษา 2557) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมี
การส ง เสริ ม กิ จ กรรมส ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค ด า นต า งๆ มี กิ จ กรรมองค ก ารนั ก ศึ ก ษา
สโมสรนักศึกษา กิจกรรมชมรม ใหนักศึกษา ไดเรียนรูการทํางานรวมกันเปนทีม เรียนรูกระบวนการขึ้นตอนใน
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การทํ า งาน มี ความรู ฝ ก ประสบการณ ในการด านการบริ ห ารจัด การ มีจิต สาธารณะ เปน คนดี ของสั งคม
(U-1.5-2.1.3 คําสั่งแตงตั้งองคการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ชมรม ประจําปการศึกษา 2557)
U-1.5 – 2.2.1 กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ
กองพัฒนานักศึกษา ไดมีการจัดกิจกรรมดานการกีฬาและกิจกรรมสงเสริมสุขภาพนักศึกษาที่
จัดขึ้นเปนการแขงขันกันภายใน 6 คณะ และ 4 ศูนยพื้นที่ เชน โครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ “สุวรรณภูมิเกมส”( U-1.5-2.2.1 สรุปผลโครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ “สุวรรณภูมิเกมส”ครั้งที่ 10 วันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2557) และสนับสนุนการแขงขัน
กี ฬ าระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลแห ง ประเทศไทย “พระนครเกมส ” ครั้ ง ที่ 31 เมื่ อ วั น ที่
7-14 กุมภาพันธ 2558 (U-1.5-2.2.2 สรุปผลโครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย
ครั้ ง ที่ 31 “ พระนครเกมส ” ) และกี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห ง ประเทศไทย (รอบคั ด เลื อ ก) เมื่ อ วั น ที่
2-7 พฤศจิ ก ายน 2557 และกี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แห ง ประเทศไทย (รอบมหกรรม) เมื่ อ วั น ที่
13-22 มกราคม 2558 (U-1.5-2.2.3 สรุปผลโครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย
รอบคัดเลือก และรอบมหกรรม ประจําปการศึกษา 2557)
U-1.5 – 2.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม
กองพั ฒนานั กศึ กษา องคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรม ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม ในรูปแบบของชมรม
ที่ ออกค ายอาสา หรื อจั ดกิ จ กรรมจิ ตอาสา เปน ประจําตอเนื่องทุ กปโ ดยเนน การจัดกิจ กรรมภายในพื้น ที่
ของมหาวิ ท ยาลั ย ได แ ก จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี จั ง หวั ด นนทบุ รี เป น หลั ก และ
จังหวัดใกลเคียง เชน อางทอง สระบุรี ลพบุรี เปนตน ตัวอยางโครงการเชน โครงการสรางอุปกรณเครื่องเลน
และกิจกรรมวันเด็ก รร.บานหวยเจริญ จ.สุพรรณบุรี โครงการน้ําใจพี่ไอที สู นองๆ โรงเรียนบานกลวย/
โครงการกั ง หั น น้ํ า ผลิ ต กระแสไฟฟ า ขนาดเล็ ก เพื่ อ ชุ ม ชนบ า นตะเพิ น คี่ / ชมรมรั ก ษ ธ รรม
เป น ต น
(U-1.5-2.3.1 ผลสรุปการจัดดําเนินโครงการชมรมตางๆ)
U-1.5 – 2.4 กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
กองพัฒนานักศึกษาไดมี การจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม ใหกับนักศึกษา
ในมหาวิ ท ยาลั ย โครงการคุ ณ ธรรมนํ า ชี วิ ต ที่ จั ด ขึ้ น เป น ประจํ า ทุ ก ป เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาได ต ระหนั ก ถึ ง
ในความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม และเปนตัวอยางที่ดีแกชุมชน ตลอดจนมีภูมิคุมกันในตัวเอง เรียนรู
การใชชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน โดยไดมีการหมุนเวียนพระ
วัด ตา งๆ ในจังหวั ดพระนครศรีอยุ ธยา อบรมใหความรูและมีการจัดกิจกรรมพัฒนาวัด หรือศาสนาตางๆ
เปนประจํา (U-1.5-2.4.1 สรุปผลโครงการเสริมสรางคุณนําชีวิต) ตลอดจนมีการอบรมโครงการปรับแนวคิด
ชีวิต เปลี่ ยน มีการนอมนํ าหลั กปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง มาใช ในการดํ าเนิ นชี วิต การเสริ มสรางคุณธรรม
จริยธรรม เจริญรอยตามพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (U-1.5-2.4.2 สรุปผลโครงการปรับแนวคิดชีวิตเปลี่ยน)
รวมทั้ง การสอนใหนักศึกษาหางไกลยาเสพติด เห็นโทษของยาเสพติด และการใชชีวิตใหถูกครรลอง ครองธรรม
(U-1.5-2.4.3 โครงการนักศึกษาปลอดภัย มหาวิทยาลัยปลอดอบายมุข ป 2)
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U-1.5 -2.5 กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
กองพัฒนานักศึกษา และองคการนักศึกษา ไดรวมกันจัดกิจกรรม 9 ราชมงคลรวมใจสืบสาน
วัฒนธรรมไทยครั้งที่ 7 วัน ที่ 1-4 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลธัญบุรี เพื่อสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย และเปลี่ยนเรียนรูศิลปวัฒนธรรมไทย รวมสมัย (U-2.5-2.5.1 สรุปผลโครงการสัมมนา
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การพั ฒ นาเครื อ ข า ยประกั น คุ ณ ภาพกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา 9 ราชมงคลร ว มใจสื บ สาน
วัฒนธรรมไทย ครัง้ ที่ 7 )
3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา สนับสนุนใหนักศึกษา สรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย ระหวาง
6 คณะ 4 ศูนยพื้นที่ และ มีการจัดโครงการใหความรูและทักษะดานการประกันคุ ณภาพการศึกษา ใหแก
นักศึกษา ทั้ง 6 คณะ 4 ศูนยเปนประจําทุกปการศึกษา (U-1.5-3.1 โครงการสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและ
ทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2557) และมีการรวมมือกับเครือขายตางๆ ทั้งใน
เครื อ ข า ย 9 ราชมงคล และเครื อ ข า ยมหาวิ ท ยาลั ย ต า งๆ ในการทํ า กิ จ กรรมการให ค วามรู แ ละทั ก ษะ
การประกันคุณภาพแกนักศึกษา (U-1.5-3.2 บันทึกความเขาใจ (Memorandum of Agreement) ความ
รวมมือการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาเพื่อสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางนายกองคการ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง) รวมทั้งมีการประกวด Show & Share แนวปฏิบัติที่ดี
ดานการประกันคุณภาพกิ จกรรมนักศึ กษา ของ 9 ราชมงคลทั้ง 9 แหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุว รรณภู มิ ได รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ ในการประกวด (U-1.5-3.3 ภาพถ า ยรั บ รางวั ล และโล หร างวัล GOLD
AWARD และ 1.5-3.4 สรุปผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือขายประกันคุณภาพกิจกรรม
นักศึกษา และ 9 ราชมงคลรวมใจสืบสานวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 7 วันที่ 1-4 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ) รวมทั้งมีการนําองคความรูทางวิชาการดานการประกันคุณภาพไปไปยังเครือขาย
11 สถาบั น ซึ่ ง ประกอบไปด ว ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชมงคล 1 แห ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ 6 แห ง และ
มหาวิทยาลัยเอกชน อีก 4 แหง เปน ความรวมมือที่มีการจัดกิจกรรมเปนประจําทุกป ที่จะมีการฝกอบรมการ
ประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา ระดับ อุ ด มศึ ก ษา ตามหลั ก สู ต รฝ ก อบรมนิ สิ ต นั ก ศึ กษาเพื่ อส ง เสริ ม
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหความรูและทักษะในการขับเคลื่อนงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา (U-1.5-3.5 และบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ดานการประกันคุณภาพ
ของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา 11 สถาบัน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม)
ตลอดจนความร ว มมื อ การเป น เครื อ ข า ยสภานั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล 9 แห ง
ในการแลกเปลี่ยนขอมูลการบริหารจัดการองคการนักศึกษา การประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา และ
การพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ในการสนับสนุนขอมูลวิชาการ รูปแบบกิจกรรม และการศึกษาดูงาน เพื่อให
นักศึกษามี ความรู ความสามารถดานกิจ กรรมนักศึกษา ดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษาและเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของนักศึกษา (U-1.5-3.6 บันทึกความเขาใจ (Memorandum of Agreement) ความรวมมือการ
เปนเครือขายสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง
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4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผล
การประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป
กองพัฒนานักศึกษา มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปในการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา เพื่อรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษา องคการนักศึกษา และ
ชมรม จากงบประมาณที่ไดรับจากทางมหาวิทยาลัย และไดรับงบประมาณจากหนวยงานภายนอก ตลอดจน
ขอมูลการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของนักศึกษาที่ไดรับการเชิญจากหนวยงานภายนอก ตลอดจนการดําเนิน
กิจกรรมของนักศึกษา จะมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการประเมิน
มาปรับปรุงการดํ าเนินงานครั้งต อไป (U-1.5-4.1 สรุป ผลการดําเนิ นโครงการกิจกรรมตางๆ ขององค การ
นักศึกษาและชมรม) และมีการประเมินผลความสําเร็จและนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้ง
ต อ ไป ในการประชุ ม และเข า ร ว มโครงการสั ม มนาองค การนั ก ศึ ก ษาและสโมสรนั ก ศึ กษาคณะประจํ า ป
การศึกษา 2558 ณ สวนสัตวเปดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี (U-15.4.2 รายงานการประชุมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาและแนวทางในการปรับปรุงแผนและปรับปรุงการดําเนินงาน
กิจกรรมนักศึกษา)
5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปในการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา เพื่อรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษา องคการนักศึกษา และ
ชมรม จากงบประมาณที่ไดรับจากทางมหาวิทยาลัย และไดรับงบประมาณจากหนวยงานภายนอก ตลอดจน
ขอมูลการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของนักศึกษาที่ไดรับการเชิญจากหนวยงานภายนอก (U-1.5-5.1 แผนการ
ปฏิ บัติ งานประจําปในการจัด กิจ กรรมพัฒ นานักศึกษาที่ สงผลการเรีย นรู ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดั บ
อุดมศึกษาแหงชาติ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภู มิ ประจําปการศึกษา
2557)
6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
การนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
ในการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการองคการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะ เปนประจําทุกป ซึ่งจะมี
การสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาและแนวทางในการปรับปรุงแผนและปรับปรุง
การดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา รวมทั้งการจัดทําแผนการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมดังกลาว ในวันที่
24-26 กรกฎาคม 2558 ณ สวนสัตวเปดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี
(U-1.5-6.1 รายงานการประชุม
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติง านการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อพัฒ นานัก ศึกษาและแนวทางในการปรับ ปรุงแผนและ
ปรับปรุงการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา)
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เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U-1.5-1.1 แบบจัดทําแผนปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2557
U-1.5-1.2 แผนการปฏิบัติงานขององคการนักศึกษา
U-1.5-2.1.1 รูปเลมสรุปโครงการพัฒนานักศึกษา โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปการศึกษา 2557
U-1.5-2.2.2 รูปเลมสรุปโครงการพัฒนานักศึกษา โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปการศึกษา 2557
U-1.5-2.1.3 คําสั่งแตงตั้งองคการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ชมรม ประจําปการศึกษา 2557
U-1.5-2.2.1 สรุปผลโครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ “สุวรรณภูมิ
เกมส”ครั้งที่ 10 วันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2557
U-1.5-2.2.2 สรุปผลโครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 31 “
พระนครเกมส”
U-1.5-2.2.3 สรุปผลโครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย รอบคัดเลือก
และรอบมหกรรม ประจําปการศึกษา 2557
U-1.5-2.3.1 สรุปการจัดดําเนินโครงการชมรมตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย
U-1.5-2.4.1 สรุปผลโครงการเสริมสรางคุณนําชีวิต
U-1.5-2.4.2 สรุปผลโครงการปรับแนวคิดชีวิตเปลี่ยน
U-1.5-2.4.3 สรุปผลโครงการนักศึกษาปลอดภัย มหาวิทยาลัยปลอดอบายมุข ป 2
U-1.5-2.5.1 สรุปผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเครือขายประกันคุณภาพกิจกรรม
นักศึกษา 9 ราชมงคลรวมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 7
U-1.5-3.1 สรุปผลโครงการสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจําปการศึกษา 2557
U-1.5-3.2 บันทึกความเขาใจ (Memorandum of Agreement) ความรวมมือการพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาเพื่อสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางนายกองคการ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง
U-1.5-3.3
ภาพถายรับรางวัล และโลรางวัล GOLD AWARD
U-1.5-3.4 สรุปผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือขายประกันคุณภาพกิจกรรม
นักศึกษา และ 9 ราชมงคลรวมใจสืบสานวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 7 วันที่ 1-4 เมษายน
2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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หมายเลข
U-1.5-3.5

U-1.5-3.6
U-1.5-4.1
U-1.5-4.2
U-1.5-5.1

U-1.5-6.1

รายการเอกสารหลักฐาน
บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ดานการประกันคุณภาพของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 11 สถาบัน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม
บันทึกความเขาใจ (Memorandum of Agreement) ความรวมมือการเปนเครือขาย
สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง
สรุปผลการดําเนินโครงการกิจกรรมตางๆ ขององคการนักศึกษาและชมรม
รายงานการประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
และแนวทางในการปรับปรุงแผนและปรับปรุงการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา
แผนการปฏิบัติงานประจําปในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงผลการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา 2557
รายงานการประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
และแนวทางในการปรับปรุงแผนและปรับปรุงการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 2.1
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
: กระบวนการ
: สถาบันวิจัยและพัฒนา
1. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. นางสาวสมพร วงศศักดิ์
โทร. 089-730-9400
คําอธิบายตัวบงชี้ :
สถาบัน อุดมศึ กษาตองมี การบริห ารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการ
ดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว ทั้ง
การสนั บ สนุ น ด า นการจั ดหาแหล งทุ น วิ จัย และการจัด สรรทุน วิจัย จากงบประมาณของสถาบัน ใหกับ บุคลากร
สงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณที่เกี่ยวของตางๆ ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัยอยาง
เหมาะสม มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
เกณฑการประเมิน: 6 ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการดําเนินงาน:
มีการ
ขอ
การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน
ดําเนินการ
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหาร

งานวิจัยและงานสรางสรรค

2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปนี้
- หองปฏิบัติการวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือหนวยวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือศูนย
เครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสรางสรรค
เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ
การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับ
เชิญ (visiting professor)
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มีการ
ขอ
การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน
ดําเนินการ

3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค

4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยอง
อาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน

6. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: 6 ขอ
: 6 ขอ
: 6 ขอ

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

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัย
และงานสรางสรรค
มหาวิ ท ยาลั ย มี ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารงานวิ จั ย ผ า นระบบบริ ห ารงานวิ จั ย ที่ จั ด ทํ า ขึ้ น
(U-2.1-1.1) สามารถประมวลผลและใหสารสนเทศที่เปนประโยชนเพื่อใชในการวางแผนการพัฒนางานวิจัย
มหาวิทยาลัย (U-2.1-1.2) ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้
1.1 รายงานโครงการวิจัยจําแนกตามคณะและปงบประมาณ
1.2 รายงานสารสนเทศงบประมาณการวิจัย
1.3 รายงานสารสนเทศจํานวนโครงการวิจัย
1.4 รายงานสารสนเทศจํานวนนักวิจัย
2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปนี้
มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปนี้
2.1 มหาวิทยาลัยจัดใหมีหองปฏิบัติการวิจัย เพื่ออํานวยความสะดวกและเปนแหลงคนควา
ขอมูลของคณะดังนี้
- คณะครุ ศ าสตร อุ ต สาหกรรม มี ห อ งปฏิ บั ติ ก ารและห อ งทํ า งานวิ จั ย ของทุ ก สาขา เช น
ห อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร ห อ งปฏิ บั ติ ก ารไฮดรอลิ ก ส แ ละนิ ว แมติ ก ส ห อ งปฏิ บั ติ ก ารงานเชื่ อ มไฟฟ า
หองปฏิบัติการไฟฟา หองปฏิบัติการดานอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
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- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหองปฏิบัติการงานวิจัยเพื่อเปนการสืบคน
ขอมูลงานวิจัยซึ่งเปนผลงานวิจัยไดดําเนินการแลวเสร็จในปที่ผานมา
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีหองปฏิบัติการที่มีมาตรฐานรองรับการทํางานวิจัยและ
การเรี ยนการสอน มีการจั ดตั้งศู นย เ ครื่ องมือวิจัย ทางดานเทอรโ มอิเล็กทริกและนาโนเทคโนโลยี จัดพื้น ที่
ใหบริการ/รวบรวม วารสารของอาจารยที่ไดรับการตีพิมพในระดับชาตินานาชาติในรูปแบบ hard copy ใหแก
นักวิจัยและผูสนใจ ใหความรูเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการผานทางเว็บไซต
- คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มีหองปฏิบัติการดังนี้ Laboratory of
Power Converters and Drives Technology (LPDT) , Laboratory of Photovoltaic Energy System ,
RF Device and System Research Center (RFRC) และ Tool AND DIE TECHNOLGY CENTER (TDTC)
2.2 มีหองสมุดทุกศูนยพื้นที่ซึ่งมีรูปเลมงานวิจัยฉบับสมบูรณเพื่อประกอบการคนควาของ
นักวิจัย
2.3 มี ฐ านข อ มู ล ด า นการวิ จั ย เพื่ อเป น แหล ง สื บ ค น ขอ มู ล ที่ เ ชื่ อ มโยงไปยั ง แหล ง ทุ น วิ จั ย
ทั้งภายในและภายนอก ไดแก
- สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) http://www.nrct.go.th/
- สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) http://www.trf.or.th/
- สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองคการมหาชน (สวก.) http://www.arda.or.th/
- สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
https://www.nstda.or.th/index.php
- สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.)
http://www.sti.or.th/th/
- สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) http://www.mua.go.th/
2.4 จัดสิ่งอํานวยความสะดวก ระบบอินเตอรเน็ตและระบบสารสนเทศเพื่อใหบริการกับ
นั ก วิ จั ย อาจารย ที่ ต อ งการค น คว า หาข อ มู ล ได อ ย า งทั่ ว ถึ ง ทุ ก คนและในส ว นของสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
มี ก ารจั ด ทํ า ห อ งสื บ ค น ข อ มู ล งานวิ จั ย โดยจั ด เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร เ พื่ อ ให บ ริ ก ารกั บ นั ก วิ จั ย และอาจารย
ในมหาวิทยาลัยไดใชในการสืบคนขอมูลงานวิจัย พิมพงาน ฯลฯ
2.5 มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมงานประชุมวิชาการดังนี้
- งานประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติมหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยีร าชมงคล ครั้ง ที่ 7 และประชุ ม
วิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 รวมกับ 8 มทร. ระหวางวันที่ 1-3 กันยายน
2558 (U-2.1-2.1),(U-2.1-2.2)
- คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตรเปนเจาภาพในการจัดงานประชุมวิชาการ
th
นานาชาติ “4 International Symposium on the Fusion and Technology 2015 (ISFT2015)”
ระหวางวันที่ 12-15 มกราคม 2558 (U-2.1-2.3)
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนเจาภาพรวมจัดประชุมวิชาการทางเทอรโมอิเล็กทริก
ระดับนานาชาติ SACT 2015 ระหวางวันที่ 20-25 ธันวาคม 2557 ณ เมืองปากเซ ประเทศสาธารรัฐ
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ประชาธิปไตยประชาชนลาว และจัดโครงการวิดยา เพื่อใหนักศึกษาและอาจารยสามารถนําผลงานวิจัย
โครงงาน แลกเปลี่ยนองคความรูและนําเสนอตอผูสนใจ
เพื่อใหนั กวิจัยของมหาวิทยาลั ยไดเข ารวมนํ าเสนอผลงานวิ ชาการทั้งระดั บชาติและระดั บ
นานาชาติเปนประจําทุกป
3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
มหาวิ ท ยาลั ย ได จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ สนั บ สนุ น การวิ จั ย จาก 4 แหล ง ทุ น เพื่ อ สนั บ สนุ น
การดําเนินการวิจัย ในปงบประมาณ 2558 ดังนี้
3.1 แหล ง ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย จากงบประมาณแผ น ดิ น ได จั ด สรรอยู ในเอกสารจั ด สรร
งบประมาณรายจายและงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 (U-2.1-3.1)
3.2 แหลงทุนงบประมาณภายนอก เชน สกอ.,สกว., วท. ไดจัดทําบันทึกขอความแจงผลการ
พิจารณาจัดสรรทุนวิจัยโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ 2558 (U-2.1-3.2)
3.3 แหลงทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินกองทุนสงเสริมงานวิจัย ไดจัดทําบันทึกขอสงผลการ
พิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยที่ขอรับทุนอุดหนุนจากงบกองทุนสงเสริมงานวิจัย ประจําปงบประมาณ 2558
(U-2.1-3.3)
3.4 แหลงทุนงบประมาณรายไดของหนวยงาน ไดจัดสรรอยูในเอกสารจัดสรรงบประมาณ
รายจายและงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 (U-2.1-3.1)
และมี ก ารประชาสั ม พั น ธ ใ ห ข อ มู ล รายละเอี ย ดของแหล ง ทุ น วิ จั ย ต า งๆ ทั้ ง แหล ง ทุ น
ภายในประเทศและนอกประเทศบนเว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอนุกรรมการวิจัยเพื่อประเมินผลงานวิจัย ประจําปงบประมาณ 2558(U-2.13.4) โดยมี อ นุ ก รรมการวิ จั ย ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย แต ง ตั้ ง ขึ้ น ตามสาขาความเชี่ ย วชาญ(U-2.1-3.5) ร ว มกั บ
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกพิ จ ารณา ให ข อ เสนอแนะและประเมิ น ข อ เสนอโครงการวิ จั ย และแผนงานวิ จั ย
ประกอบการเสนอของบประมาณแผนดินและกองทุนสงเสริมงานวิจัย เพื่อใหไดรับทุนวิจัยมากยิ่งขึ้น
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิ ช าการหรื อ การตี พิม พ ใ นวารสารระดั บชาติ ห รื อ นานาชาติ และมี ก ารเผยแพรผ ลงานวิ จั ย หรื อ งาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานในการสงเสริมสนับสนุน
การเผยแพร ผ ลงานวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค การจ า ยเงิ น รางวั ล และสนั บ สนุ น การตี พิ ม พ บ ทความวิ จั ย
(U-2.1-4.1) โดยมีกองทุนสงเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณนักวิจัยไปนําเสนอผลงาน
ณ ต างประเทศ ตามประกาศมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการสนับ สนุน
เพื่ อเสนอผลงานทางวิ ช าการในระดั บ นานาชาติ จ ากเงิ น กองทุ น ส งเสริ ม งานวิ จั ย พ.ศ.2554 (U-2.1-4.2)
และสนั บ สนุ น เงิ น รางวั ล ให แ ก นั กวิ จั ย ที่ไ ปเผยแพร ผ ลงานวิ จั ย ซึ่ ง ดํ า เนิ น การตามประกาศมหาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีร าชมงคลสุว รรณภู มิ เรื่ อง หลักเกณฑการจายเงินรางวัล และสนับสนุ นการตีพิมพ บทความวิจั ย
พ.ศ.2557 (U-2.1-4.3) ในปงบประมาณ 2558 มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการใน
ระดับนานาชาติ จํานวน 42 ผลงาน งบประมาณทั้งสิ้น 2,612,187.41 บาท (U-2.1.4.4) รายละเอียดดังนี้
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ลําดับ

หนวยงาน

จํานวนเรื่อง

เงินสนับสนุน

โซนทวีป

1

คณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม

2

158,057.44

ยุโรป
1

2

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

6

336,680.00

4

2

3

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

18

1,298,137.79

6

12

4

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

10

369,531.36

1

9

5

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

4

289,780.82

2

2

6

คณะศิลปศาสตร

2

160,000.00

1

1

42

2,612,187.41

15

27

รวม

เอเชีย
1

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีก ารสรางขวัญและกํา ลังใจตลอดจนยกยอง
อาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน
มหาวิ ท ยาลั ย ได จั ด ให มี ก ารพั ฒ นาสมรรถนะอาจารย แ ละนั ก วิ จั ย โดยสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจํา
และนักวิจัยโดยจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย“เทคนิคการเขียนขอเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย” วันที่ 29 มกราคม 2558 (U-2.1-5.1) และมีการประกาศยกยอง
และใหรางวัลอาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยเปนไปตามประกาศประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการจายเงินรางวัลและสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย พ.ศ.2554 (U-2.1-4.3)
ในปงบประมาณ 2558 มีการสนับสนุนเงินรางวัลและสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย จํานวน 25 บทความ
งบประมาณทั้งสิ้น 252,000 บาท (U-2.1-5.2) รายละเอียดดังนี้
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หนวยงาน

จํานวน
เรื่อง

วารสารอยูในฐานขอมูล
ISI

TCI

อื่นๆ

ระดับชาติ

ระดับนานาชาติ

รางวัล

คา
ตีพิมพ

รางวัล

(SJR,Scopus)

คา
ตีพิมพ

รวม

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

3

-

3

-

2,000

15,000

-

-

17,000

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2

-

2

-

-

10,000

-

-

10,000

2

-

1

1

-

5,000

-

15,000

20,000

12

1

6

5

5,500

35,000

-

80,000

120,500

5

-

1

4

5,000

-

77,500

82,500

1

-

1

-

2,000

-

-

-

2,000

25

1

14

10

9,500

70,000

-

172,500

252,000

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร
วิทยาลัยการจัดการ
รวม

6. มีร ะบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิ ทธิ์ของงานวิจัยหรื องานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารสนั บ สนุ น และการประชาสั ม พั น ธ ใ ห ค วามรู เ กี่ ย วกั บ การขอจดสิ ท ธิ บั ต ร/
อนุสิทธิบัตร โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนผูดําเนินการภายหลังนักวิจัยไดกรอกรายละเอียดเรียบรอยแลว
โดยประสานงานกับหนวยจัดการทรัพยสินทางปญญาและถายทอดเทคโนโลยี แหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธัญ บุ รี เพื่อดํา เนิน การจนแลว เสร็จ สํา หรับ รายละเอีย ด
ขั้น ตอน แบบฟอร มการยื่ น ขอจดสิ ทธิ บัตร/อนุสิทธิบัตร ไดป ระชาสัมพัน ธผานทางเว็บ ไซตของหนว ยงาน
(U-2.1-6.1) ในสังกัดเพื่อใหความรูและอํานวยความสะดวกกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยในปการศึกษา
2557 มหาวิ ท ยาลั ย โดยสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ได ดํ า เนิ น การประสานงานการจดอนุ สิ ท ธิ บั ต รของ
รศ.อํานวยพศ ทองคํา ผลงาน เรื่อง เครื่องแหวกรองตนขาว สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร ซึ่งไดรับการจดอนุสิทธิบัตรเรียบรอยแลว อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9992 (U2.1-6.2)
เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U-2.1-1.1 เว็บไซตระบบฐานขอมูลบริหารงานวิจัย(http://research.rmutsb.ac.th/)
U-2.1-1.2 ระบบฐานขอมูลบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ระยะที่ 1)
U-2.1-2.1 สําเนาหนังสือขอเชิญชวนสงบทความวิจัยเขารวมนําเสนอในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 6
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หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U-2.1-2.2 รายงานการเขารวมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7
และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6
U-2.1-2.3 ประชาสัมพันธงาน International Symposium on the Fusion science and
Technologies ครั้งที่ 4 (ISFT 2015)
U-2.1-3.1 เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจายและงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
U-2.1-3.2 สําเนาหนังสือแจงจัดสรรงบ สกอ.58
U-2.1-3.3 สําเนาหนังสือขอสงผลการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยที่ขอรับทุนอุดหนุนจาก
งบกองทุนสงเสริมงานวิจัย ประจําปงบประมาณ 2558
U-2.1-3.4 สําเนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพี่อพัฒนาศักยภาพอนุกรรมการวิจัยเพื่อประเมินผล
งานวิจัย
U-2.1-3.5 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 514/2558 เรื่อง แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
U-2.1-4.1 มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขอรับเงินรางวัลและสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย
(SOP 200-2-06)
U-2.1-4.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนบุคลากร
เพื่อไปนําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติจากกองทุนสงเสริมงานวิจัย พ.ศ.2554
U-2.1-4.3 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการจายเงินรางวัล
และสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย พ.ศ.2557
U-2.1-4.4 สรุปการไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป 2558
U-2.1-5.1 รายงานโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
U-2.1-5.2 สรุปการสนับสนุนเงินตีพิมพและเงินรางวัล ประจําป 2558
U-2.1-6.1 เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา(สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)
U-2.1-6.2 สําเนาหนังสือสําคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรเลขที่ 9992
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ตัวบงชี้ที่ 2.2
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
: ปจจัยนําเขา
: สถาบันวิจัยและพัฒนา
1. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. นางสาวสมพร วงศศักดิ์
โทร. 089-730-9400
คําอธิบายตัวบงชี้ :
ปจจัยสําคัญที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในสถาบันอุดมศึกษา คือ
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและ
ที่ ไ ด รั บ จากภายนอกสถาบั น เพื่ อ สนั บ สนุ น การทํ า วิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตามสภาพแวดลอมและจุดเนนของสถาบัน
นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคที่สถาบันไดรับจากแหลงทุนภายนอกยังเปนตัวบงชี้ที่สําคัญ
ที่แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยูในกลุมที่เนนการวิจัย
เกณฑการประเมิน :
คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน เปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหนวยงานวิจัยในสถาบัน
สูตรการคํานวณ
คะแนนที่ได =

ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหนวยงานวิจัย
จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน

ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง:
ตารางที่ 2.2-1 แสดงคาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน
คะแนนผลการประเมิน
คณะ
- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
3.12
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
5
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5
- คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
5
- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.08
- คณะศิลปศาสตร
5
- วิทยาลัยการจัดการ
5
คาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (1)
32.20
จํานวนคณะและหนวยงานงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน (2)
7
คะแนนที่ได (1) ÷ (2)
4.60
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ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

:: 4.60 คะแนน
: 4.00 คะแนน
: 4.00 คะแนน

เกณฑประเมิน

:-

ผลการดําเนินงาน : / บรรลุเปาหมาย

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
ในปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยฯ ไดจําแนกเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน
และภายนอกสถาบัน ตามสาขาวิชาเปน 2 กลุม ดังนี้คือ
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 30,305,030 บาท โดยมีจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
(ไมรวมอาจารยลาศึกษาตอ) จํานวนทั้งสิ้น 360 คน เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตออาจารย
ประจําและนักวิจัย เทากับ 84,180.64 บาทตอคน
2. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 5,613,405 บาท โดยมีจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
(ไมรวมอาจารยลาศึกษาตอ) จํานวนทั้งสิ้น 200.5 คน เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตออาจารย
ประจําและนักวิจัย เทากับ 27,997.03 บาทตอคน
เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
U-2.2-1
U-2.2-2

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจายและงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สําเนาหนังสือขอสงผลการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยที่ขอรับทุนอุดหนุนจากงบ
กองทุนสงเสริมงานวิจยั ประจําปงบประมาณ 2558
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ตารางที่ 2.2-2 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรค
รายการ
ปงบประมาณ
ปงบประมาณ
2557
2558
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
21,463,730
30,234,950
จากภายในสถาบัน (บาท)
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
3,511,000
5,593,485
จากภายนอกสถาบัน (บาท)
รวมเงินสนับสนุนทั้งหมด
24,974,730
35,828,435
รวมจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
560.5
ปฏิบัติงานจริง
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
63,922.27
ตออาจารยประจําและนักวิจัย
ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ตารางที่ 2.2-3 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ปงบประมาณ 2558 จําแนกตามคณะวิชา
จํานวนเงินสนับสนุนภายใน
จํานวนอาจารยและ
นักวิจัยที่ปฏิบัติ
งบกองทุน
คณะวิชา/หนวยงาน
งบประมาณ
งานจริง
เงินรายได
สงเสริม
แผนดิน
(ปการศึกษา 2557)
งานวิจัย
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปตอคน
- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
77
3,146,400
867,800
(ใชปงบประมาณ 2557)
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
63
7,254,450
27,000
710,000
อุตสาหกรรมการเกษตร
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
86.5
7,026,700
775,000
- คณะวิศวกรรมศาสตรและ
82.5
4,342,950
241,730
807,000
สถาปตยกรรมศาสต
- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
51
860,000
576,000
สารสนเทศ
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร : คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตอคน
- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
10
90,000
- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
113.5
1,480,000
720,000
สารสนเทศ
- คณะศิลปศาสตร
74
1,209,920
- วิทยาลัยการจัดการ
3
100,000
ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนา
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รวม

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคภายในและภายนอก
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
ปงบประมาณ 2558

คะแนนตาม
เกณฑ สกอ.

-

4,104,200

53,301.30

4.44

1,446,350

9,437,800

149,806.35

5

895,000
738,650

8,696,700
6,130,330

100,539.35
74,307.03

5
5

500,000

1,936,000

37,960.78

3.16

1,208,485

90,000
3,408,485

9,000
30,030.70

1.80
5

805,000
-

2,014,920
100,000

27,228.65
33,333.33

5
5

จํานวนเงิน
สนับสนุนภายนอก
สถาบัน

ตัวบงชี้ที่ 2.3
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
: ผลผลิต
: สถาบันวิจัยและพัฒนา
1. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. นางสาวสมพร วงศศักดิ์
โทร. 089-730-9400
คําอธิบายตัวบงชี้
:
ผลงานวิชาการเปนขอมูลที่สําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําและนักวิจัยไดสรางสรรคขึ้นเพื่อแสดง
ใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานที่มีคุณคา สมควรสงเสริมใหมี
การเผยแพรและนําไปใชประโยชนทั้งเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงานวิชาการอยูในรูปของบทความวิจัย
หรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวาด วย หลั กเกณฑ การพิ จารณาวารสารทางวิ ชาการสําหรั บการเผยแพร ผลงานทางวิ ชาการ พ.ศ. 2556
ห รื อ เ ป น ผ ล ง า น วิ ช า ก า ร
ผ ล ง า น ไ ด รั บ ก า ร จ ด อ นุ สิ ท ธิ บั ต ร ห รื อ สิ ท ธิ บั ต ร
รับใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว ผลงานที่ทํารวมกับอุตสาหกรรมที่ผานการประเมินตําแหนงทาง
วิชาการแลว ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทาง
วิชาการแลว โดยมีวิธีการคิดดังนี้
เกณฑการประเมิน
:
คะแนนที่ไดในระดับสถาบันเปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานวิชาการของอาจารยประจํา และ
นักวิจัยของทุกคณะวิชาและหนวยงานวิจัยในสถาบัน
สูตรการคํานวณ
คะแนนที่ได =

ผลรวมของผลการประเมินผลงานวิชาการของทุกคณะและหนวยงานวิจัย
จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน

ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

:: 2.03 คะแนน
: 4.00 คะแนน
: 4.00 คะแนน

เกณฑประเมิน

:-

ผลการดําเนินงาน : X ไมบรรลุเปาหมาย
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
ตารางที่ 2.3-1 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในป พ.ศ.2558
จํานวนอาจารย รอยละ
จํานวน รวมถวง
ประจําและ
ผลรวมถวง
คณะ
ผลงาน น้ําหนัก
นักวิจัยประจํา
น้ําหนัก
18
5.4
77
7.01
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
1
0.4
10
4
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
23
11
63
17.46
และอุตสาหกรรมการเกษตร
3. คณะวิทยาศาสตรและ
22
13.2
85.5
15.44
เทคโนโลยี
4. คณะวิศวกรรมศาสตรและ
56
19
82.5
23.03
สถาปตยกรรมศาสตร
5. คณะบริหารธุรกิจและ
12
4.2
51
8.24
เทคโนโลยีสารสนเทศ
35
12.6
113.5
11.10
6. คณะศิลปศาสตร
14
4.6
74
6.22
7. วิทยาลัยการจัดการ
1
0.8
3
26.67
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา
0
0
2
0
ผลรวมคาคะแนน (1)
จํานวนคณะและหนวยงานงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน (2)
คะแนนที่ได (1) ÷ (2)
เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
U-2.3-1

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร
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คะแนนผลการ
ประเมิน
1.17
1.09
1
2.91
2.57
3.84
1.37
2.07
2.76
1.56
6.67
0
20.71
8
2.59

ตารางที่ 2.3-2 จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในป พ.ศ.2558 จําแนกคณะ
1.คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
กลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 30 = 5 คะแนน
ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

1.คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
1
เครือ่ งลดความชื้นในอากาศดวย
นายลือเดช เพชรดวง
สนามไฟฟาสําหรับกระบวนการอบแหง
ขาวเปลือก

ปที่ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

2557

การประชุมวิชาการเครือขาย
วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6
(EENET2014)
การประชุมวิชาการทางการศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 4 การพัฒนา
ประสบการณเรียนรูในชีวิตจริง :
กระบวนทัศนการเรียนรูสูอาเซียน
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ
และระดับนานาชาติการพัฒนา
ชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจําป
2557 หัวขอ ชุมชนทองถิ่นฐาน
รากการพัฒนาประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

2

ชุดฝกสาธิตระบบเบรกรถยนต

นายจีรัฐติกุล กลาหาญ

2557

3

การพัฒนาเครื่องผาดาวตาลแบบ
กึ่งอัตโนมัติ

นายจีรัฐติกุล กลาหาญ

2557
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คาถวง
น้ําหนัก

0.2

0.2

0.2

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

4

การสรางและหาประสิทธิภาพชุดการ
สอน เรื่องระบบระบายความรอนดวย
น้ํา

5

เครื่องหั่นและบดเนื้อสัตว

ผศ.เกษม เจนวิไลศิลป

17-18
กรกฎาคม
2557

6

การทดสอบระบบขับเคลื่อนแบบ
ไฮบริดสําหรับรถจักรยานยนต

ผศ.เกษม เจนวิไลศิลป

กรกฎาคม ถึง
ธันวาคม
2557

ดร.กานตยุทธ ตรีบุญนิธิ
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ปที่ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

2557

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ
และระดับนานาชาติการพัฒนา
ชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจําป
2557 หัวขอ ชุมชนทองถิ่นฐาน
รากการพัฒนาประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
ประชุมระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้ง
ที่ 8 หัวขอ การพัฒนาทองถิ่นสู
ภูมิภาคอาเซียน: บทบาท
มหาวิทยาลัยเพื่อรับใชสังคม
ตีพิมพวารสารวิชาการ ปที่ 7
ฉบับที่ 2

คาถวง
น้ําหนัก

0.2

0.2

0.8

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

7

การสรางหนากากตะกั่วสําหรับ
โครงสรางเมมสแอคชูเอเตอรดวย
กระบวนการลิกา

ดร.พงษศักดิ์ เกิดลาภี

8

ผลกระทบของ เวลา แรงดัน ที่มีผลตอ
ความแข็งรอยเชื่อมเหล็กกลาคารบอน
กับเหล็กกลาไรสนิมเกรด AISI 304
ดวยกระบวนการเชื่อมดวยแรงเสียด
ทาน

9

การศึกษาสภาพปญหาและความ
ผศ.ดร.เทพนารินทร
ตองการพื้นฐานในการประกอบกิจการ ประพันธพัฒน
ของอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องแตง
กายสําเร็จรูปในเขตนนทบุรี และ
กรุงเทพมหานคร

นายสุริยา ประสมทอง
นายชินราช ปองเจริญ
นายมนตรี วงษสุวรรณ
ดร.พงษศักดิ์ เกิดลาภี

ปที่ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

16-18 ต.ค. 2556

ประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรม
อุตสาหการ ประจําป 2556
(IE-Network Conference
2013) ณ โรงแรม เอ-วัน
เดอะรอยัลครูส พัทยา ภายใต
หัวขอ Green productivity and
innovation)
ประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรม
อุตสาหการ ประจําป 2556 (IENetwork Conference 2013)
ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะรอยัลครูส
พัทยา ภายใตหัวขอ Green
productivity and innovation)
ประชุมวิชาการระดับชาติ
ประจําป 2557 ดานธุรกิจและ
เศรษฐกิจ ครั้งที่ 7 คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน

16-18 ต.ค. 56

2557
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คาถวง
น้ําหนัก

0.4

0.2

0.2

คาถวง
น้ําหนัก

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

ปที่ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

10

A Study on Fundamental
Problems for Small and Medium
Agricultural Mechinery Industries
in Central Region Area

ผศ.ดร.เทพนารินทร
ประพันธพัฒน

14-15 พ.ย. 57

ICABBE 2013 : International
Conference on Agricultural,
Biological and Biosystems
Engineering ตีพิมพในวารสาร World
Academy of Science Engineering
and Technology Issue 83
November 2013 Venice plSSN
2010-376x, elEEN 2013-3778
Article # 123, Part V หนา 675-677
ในฐานขอมูล (Indexed by SCOPUS)

0.4

11

การพัฒนาเครื่องยอยขนาดกาบ
มะพราว

ผศ.ดร.เทพนารินทร
ประพันธพัฒน

2557

0.2

12

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอม
นายนิกร สุกขชาติ
โรงฝกงาน ของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี

2557

ประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยา
วิจัย ครั้งที่ 3 ประจําป 2557
มหาวิทยาลัยพะเยา
ประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยา
วิจัย ครั้งที่ 3 ประจําป 2557
มหาวิทยาลัยพะเยา
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0.2

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

ปที่ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ
และระดับนานาชาติ การพัฒนา
ชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจําป
2557 หัวขอ ชุมชนทองถิ่น ฐาน
รากการพัฒนาประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
การประชุมวิชาการเครือขาย
วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6
(EENET2014)

13

ศึกษาและออกแบบกระติกเก็บวัคซีน
ดวนเทอรโมอิเล็กตริก

นายวิรัช กองสิน

2557

14

การศึกษาการผลของแสง
อัลตราไวโอเลตที่มีตอความเขมกาซ
โอโซน

นายสุธีลี้ จงเพิ่มพูน

2557

15

Study on the Effect of Ultraviolet นายสุธีลี้ จงเพิ่มพูน
Ligh to Rreduce Ozone
Concentration

23-25 กรกฎาคม2557 การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 และ
การประชุมวิชาการนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 5 (ระดับ inter ประเภท
Poster)
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คาถวง
น้ําหนัก

0.2

0.2

0.4

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

คาถวง
น้ําหนัก

เจาของผลงาน

ปที่ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

นายสุประวิทย เมืองเจริญ

23-25 ก.ค. 57

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ครั้งที่ 6 หัวขอ “เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสูอาเซียน”

0.2

ผศ.เพื่อชาติ สุขเรือน

17 พ.ค. 57

1.00

การตรวจการทําขอสอบแบบปรนัยดวย นางสาววันเพ็ญ ผลิศร
ปจจัยสีและความหนาแนนที่ตางกัน
โดยวิธีการประมวลผลภาพ
2.คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
1
การพัฒนาเครื่องแหวกรองตนขาวเพื่อ รศ.อํานวยพศ ทองคํา
กลุมเกษตรกร

ก.ย.-ธ.ค. 57

หนังสือการวิเคราะหวงจร
ทรานซิสเตอร
วารสารครุศาสตรอุตสาหกรรม
ปที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน
– ธันวาคม 2557 หนา 19-25
- รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6
- การจดอนุสิทธิบัตร
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6

0.2

16

ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
ภายในโรงเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟา

17

การวิเคราะหวงจรทรานซิสเตอร

18

2

ศักยภาพการเจริญเติบโตและผลผลิต รศ.ระวีวรรณ สุวรรณศร
ของถั่วเขียวพันธุสงเสริมในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
~ 121 ~

2558

2558

0.2

0.2

ลําดับที่

3

4

5

6

7

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

คาถวง
น้ําหนัก

ปที่ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

ผลของไคโตซานตอผลผลิตมะเขือเทศ รศ.กิตติ บุญเลิศนิรันดร
เชอรี่นอกฤดูภายใตสภาพโรงเรือนตา
ขาย
Effect of Rice Leaf Cutting Length ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง
on Rice Yield

2558

0.2

สมรรถนะการรวมตัวและการจัดกลุม
เฮทเทอโรซีสของขาวโพดเทียน
10 พันธุ
Comparative Study of Physical
and Biological Characteristics of
Rice Growing between GAP
Practice, Organic Practice and
Farmer Practice
การศึกษาพันธุและการใชปุยที่
เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
แกวมังกร

รศ.กิตติ บุญเลิศนิรันดร

2558

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6
Proceedings of The
5thRajamangala University of
Technology International
Conference
แกนเกษตร ปที่ 43 ฉบับที่ 1

ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง

2557

RMUTP Research Journal
(Special Issue) 2014

0.8

รศ.ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ

2557

RMUTP Research Journal
(Special Issue) 2014

0.8

~ 122 ~

2558

0.4

0.8

ลําดับที่

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

Effects of chitosan application
รศ.สุชาดา บุญเลิศนิรันดร
before being subjected to
drought on physiological
changes and yield potential of
rice (Oryza sativa L.)
การใชไคโตซานรวมกับปุยไนโตรเจนใน รศ.สุชาดา บุญเลิศนิรันดร
การผลิตขาว

2557

Journal of applied Sciences
Research (special issue)

1.0

2558

0.2

10

Hypoxic Responses of 6
รศ.สุชาดา บุญเลิศนิรันดร
Commercial Waxy Corn Varieties

2558

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ ครั้งที่ 53 ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2nd International Symposium
on Agricultural Technology

11

Elite Thein Corn Inbred Lines
Utilized to be Synthetic Variety
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ
เจริญเติบโตของปลานิลแดงระหวาง
การใหอาหารในชวงเวลากลางวันและ
ชวงเวลากลางคืน

รศ.สุชาดา บุญเลิศนิรันดร

2558

0.4

รศ.เจษฎา อิสเหาะ

2558

2nd International Symposium
on Agricultural Technology
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6

9

12

เจาของผลงาน

คาถวง
น้ําหนัก

ปที่ตีพิมพ

8

ชื่อผลงานวิชาการ
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0.4

0.2

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

13

การกําจัดไนโตรเจนในระบบการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําแบบไมทิ้งของเสีย
ออกจากฟารม
การสํารวจปลาชอน (Channastriata)
ที่ติดพยาธิใบไมระยะเมตาเซอรคาเรีย
ชนิด Clinostomum sp. จากแหลงน้ํา
ธรรมชาติบางทองที่ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
Effect of Germinated Brown Rice
on the Characteristic of Steamed
Chive Dumpling
Effect of various sources of fat
ingredients on the properties of
goat milk ice cream

14

15

16

ปที่ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

ผศ.ดร.สุภาวดี โกยดุลย

2557

วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ

0.2

ดร.ทัศนีย นลวชัย

2558

การประชุมครั้งที่ 5 อนุกรมวิธาน
และซิสเทมาติคสในประเทศไทย

0.2

ผศ.นิษฐกานต
ประดิษฐศรีกุล

2558

0.4

ผศ.ทศพร นามโฮง

2557

Proceedings of The
5thRajamangala University of
Technology International
Conference
Journal of Food science and
Engineering ฉบับที่ 4 ป 2014

เจาของผลงาน
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1.0

ลําดับที่

17

18

19

20

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

คาถวง
น้ําหนัก

ปที่ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

Influence of dry and wet-milling ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล
processes on physicochemical
properties, pasting profile and
microbial count of job’s tear
flour
การใชฮอรโมน PGF2∞ เพื่อเพิ่ม
ผศ.สหัส นุชนารถ
ประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ และ
เหนี่ยวนําการเปนสัดในโคเนื้อของ
เกษตรรายยอย
การประดิษฐตะแกรงปรับระดับเพื่อให ผศ.สหัส นุชนารถ
แชแข็งหลอดน้ําเชื้อโคในกลองโฟม

2557

International Food Research
Journal ฉบับที่ 21(5) ป 2014

1.0

2558

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6

0.2

2558

0.2

การศึกษาองคประกอบและคุณภาพ
ผศ.ฐานิศวร ชิตธนาเศรษฐ
น้ํานมแพะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2558

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6
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0.2

ลําดับที่

21

22

23

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

The effect of bone
สพ.ญ.กุลิสรา มรุปญจธร
morphogenetic protein-2 on the
osteogenic differentiation of
mesenchymal stem cells derived
from placenta, chorion and
amnion
The expression of neurogenic
สพ.ญ.กุลสิ รา มรุปญจธร
markers after neuronal induction
of chorion-derived mesenchymal
stromal cells
ระดับความเขมขนของน้ํามันกานพลู ดร.ทัศนีย นลวชัย
เพื่อใชในการสลบปลายี่สกเทศ
(Labeo rohita)
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คาถวง
น้ําหนัก

ปที่ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

2558

การประชุมวิชาการ เรื่อง TUstem cell conference :
recent updates in stem cell
researchs and applications

0.2

2558

Neurological Research ฉบับที่
37 เลมที่ 6 เดือนพฤษภาคม ป
2015 หนา 545-552

1.0

2558

แกนเกษตร ปที่43 ฉบับ พิเศษ
เลมที่ 1 (มกราคม 2558)

0.8

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

3.คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
Comparative efficiency of
นายอาคม สงเคราะห
artificial neural network to
predict spring-back value in Ubending process of high strength
steel
2

3

Comparative efficiency of
นายอาคม สงเคราะห
artificial neural network to
predict spring-back value in Ubending process of high strength
steel
Learning and Teaching Process of ดร.วัชรี เพ็ชรวงษ
Principles of information system
Course. Using Intergrated Project
based learning for Development
of Website for Suphanburi Local
Administration Organization
~ 127 ~

คาถวง
น้ําหนัก

ปที่ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

2558

ประชุมวิชาการนานาชาติ 2015
International Conference on
Intelligent Materials and
Manufacturing
ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย
16 – 17 มกราคม 2558
Applied Mechanics and
Materials (Quartile 3)

0.4

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6 และการประชุม
ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้ง
ที่ 5 (23 – 25 กรกฎาคม 2557)

0.40

2558

2557

1.0

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

ปที่ตีพิมพ

4

The development and exploring น.ส.จิตรลดา พรหมมากรณ
the efficiency of knowledge
management system in the
wisdom of pottery industry in
KoKred Community, Nonthaburi

2558

5

Effectiveness Study of Bachelor
degree Business information
technology Department
Rajamangala University of
Technology Suvarnabhumi

น.ส.กัลยานี นุยฉิม

2558

6

Efficiency and Agribusiness
Management of Cassava
ProductioninUthaithani Province

น.ส.สุพรรณี ชีนะเภท

2558

~ 128 ~

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

ประชุมวิชาการนานาชาติ WEI
International
Multidisciplinary Academic
Conference Barcelona
ณ บาเซโลนา ประเทศสเปน
18 – 21 มกราคม 2558
ประชุมวิชาการนานาชาติ WEI
International
Multidisciplinary Academic
Conference Barcelona
ณ บาเซโลนา ประเทศสเปน
18 – 21 มกราคม 2558
ประชุมวิชาการนานาชาติ WEI
International
Multidisciplinary Academic
Conference Barcelona
ณ บาเซโลนา ประเทศสเปน
18 – 21 มกราคม 2558

คาถวง
น้ําหนัก

0.4

0.40

0.40

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

ปที่ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6 และการ
ประชุมระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5 (23 – 25
กรกฏาคม 2557)
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6 และการ
ประชุมระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5 (23 – 25
กรกฎาคม 2557)

7

การทํานายคาการดีดตัวกลับในการตัด นายอาคม สงเคราะห
รูปตัวยูเหล็กกลาความแข็งแรงสูงดวย
โครงขายประสาทเทียมแบบยอนกลับ

2557

8

การออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
จัดการทองเที่ยว

2557

ผศ.วิทยา ประพิณ

~ 129 ~

คาถวง
น้ําหนัก

0.20

0.20

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

ปที่ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6 และการ
ประชุมระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5 (23 – 25
กรกฏาคม 2557)
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6 และการ
ประชุมระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5 (23 – 25
กรกฎาคม 2557)

9

ศึกษาความรูความเขาใจความคิดเห็น นางสาวสุมาลี บุญนุช
และพฤติกรรมชองผูผลิตสินคา OTOP
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการ
จําหนายสินคาโดยใชชองทางการคา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Ecommerce)

2557

10

ปจจัยดานความเขาใจแนวความคิด
นางสาววรนุช จันทรโอ
ของสหกิจศึกษาและคุณลักษณะงานที่
มอบหมายใหนักศึกษาปฏิบัติที่มีผลตอ
การจัดการและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

2557
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คาถวง
น้ําหนัก

0.20

0.20

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

11

การวิเคราะหทางเศรษฐกิจของการ
ผลิตขาวโพดเทียน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

นางสาวสุพรรณี ชีนะเภท

12

โอกาสทางการตลาดของสินคาพื้นเมือง รศ.ดุษฎี พรหมทัต

ปที่ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

2557

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6 และการ
ประชุมระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5 (23 – 25
กรกฏาคม 2557)
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6 และการ
ประชุมระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5 (23 – 25
กรกฏาคม 2557)

2557
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คาถวง
น้ําหนัก

0.20

0.20
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เจาของผลงาน

ปที่ตีพิมพ

4.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1
Peceived Image of Rajamangala Montri Songthong ,
university of Technology
Saroj Yimthin
Suvarnabhumi
2

3

4

การพยากรณ PM10 ในบริเวณ
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
ดวยทฤฏีเคเกรย
Problems and Obstacles from
Authentic Learning for the
Students in Rajamangala
university of Technology
Suvarnabhumi in Calculus for
Engineers Course
พฤติกรรมการใชไฟฟาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ

September 8-10,
2014

ดร.พิมพพรรณ อําพันธทอง

มกราคม - มิถุนายน
2558

Rujira Kongnuy
Tugsina Kruehong

มกราคม - เมษายน
2558

นางสาวรุจิรา คงนุย
ดร.ทักษิณา เครือหงส
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การนําปรัญญาของเศษฐกิจพอเพียงไป
ใชในการดําเนินชีวิตประจําวันสําหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อสงเสริมการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง รายวิชาหลัก
สถิติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Growth of Nanostructure TiO2
Films by Glancing Angle
Deposition

ดร.ทักษิณา เครือหงส
นางสาวธัญจิรา
บุญพิชญาภา
นางสาวรุจิรา คงนุย
ดร.ทักษิณา เครือหงส

Spherical symmetry breaking in
cold gravitational collapse of
isolated systems
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Worrakitpoonpon
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Conference on Applied
Physics and Material
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1346 First published
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Thermoelectric properties of
Bi2Te3 disk fabricated from rice
kernel-like
Bi2Te3 powder
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Development of Chemical
Sensor Array for Rice Aroma
Detection
A Novel Wearable Electronic
Nose for Healthcare Based on
flexible printed chemical sensor
array
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Development of Fabric-Based
Chemical Gas Sensors for Use as
Wearable Electronic Noses
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Watthanawisuth , Reinhard R.
Baumann and Teerakiat
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Advanced Materials
Research, Vol. 1103, pp. 1520, May. 2015
Sensors open access Journal

Thara Seesaard , Panida
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การปรับแตงขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม
แบบหลายวัตถุประสงคดวยการ
แบงกลุมประชากรเริ่มตน

14

การศึกษาแนวทางการปรับปรุง
นายพฤฒิพงศ เพ็งศิริ
การกูภัยฉุกเฉินในเครือขายสื่อสารยาน
ยนตเฉพาะกิจ

15

ปจจัยสวนประสมการตลาดที่สงผลตอ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ OTOP
ในตลาดรอยป อําเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี
การเรียนการสอนแบบผสมผสาน

นางสาวศุภากร เอี่ยมอําพร
นายประดิษฐ สงคแสงยศ

A Process Model of Decision
Support System for Projects
Selection

Pradit Songsangyos

16
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นายพฤฒิพงศ เพ็งศิริ

นายประดิษฐ สงคแสงยศ
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เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นิเทศศาสตร
30-31 มกราคม 2558 Joint Conference on ACTTS
and NCOBA 2015
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30-31 มกราคม 2558 Joint Conference on ACTTS
and NCOBA 2015
9-10 Apil 2015
International Proceeding
Economics Development
and Research
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Development of knowledge
Transfer System for Support
Novice Researches
Learners’ Acceptance toward
Flipped financial analysis

Pradit Songsangyos
Panita Wannapiroon

20-21 July 2015

Proceeding of the sixth TCU

0.4

Pradit Songsangyos
Namon Jeerungsuwan

9-10 July 2015

Proceeding of The 1st
International Conference on
Innovative communication
and Sustainable
Development in ASWAN.

0.4

20

Decision support system for
personal financial analysis

Pradit songsangyos ,
Supakorn jamamporn

2014

The 2014 WEI International
Academic Conference
Proceedings , Bali , Indonesia
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การพัฒนากระบวนความคิดกลุม
เยาวชนผานนวัตกรรมการศึกษา
ดวยเกมคอมพิวเตอรหมากรุกไทย

นายพฤฒิพงศ เพ็งศิริ
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System analysis of virtual team in
cloud computing to enhance
teamwork skills of undergraduate
students

5.คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
1. Comparison of Using CarrierBased Pulse Width Modulation
Techniques for Cascaded HBridgeInverters Application in the
PV Energy systems
2. Improve the transient response
of DC/DC Converter
3. Technique to Improve the
Transient Response of ParallelConnected AC/DC Converters
4. Analysis of Failure Data to
Determine the FailurePattern of
HV Circuit Breaker Components
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Varit KanKaew
Panita Wannapiroon
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รศ.นภัทร วัจนเทพินทร
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19-21 มีค.57

IEECON 2014
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ผศ.ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา

2557
19-21 มี.ค.57
2557
27-29 มี.ค.57

IEECON2014
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KKU-IENC2014

0.40

IEECON2014

0.40
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The Design and Construction of
the PV-Wind Autonomous
System for Greenhouse
Plantationsin Central Thailand
Feasible study of modifier
induction motor for low speed
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System Instruction
Discontinuous Automatic Control
of Simulated Controlled System
for Undergraduate Control
System Instruction
Micro hydropower : A review
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รศ.นภัทร วัจนเทพินทร
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ICGEA2014
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นายอานนท พวงชิงงาม

2557
23-25 ก.ค.57

0.40

ผศ.ดร.ปรีชา สาคะรังค

2557
23-25 ก.ค.57
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อ.อรวรรณ จันทสุทโธ
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Multi-focus Image Fusion using
SFM and Wavelet Packet
Increasing wear resistance of
UHMWPE based composite
materials by adding nanofiller,
mechanical acitvation, chemical
modification and ion
implantation
Making and Testing the Plastic
Film Shredder Machine

รศ.ดร.สมเกียรติ อุดมหรรษา
กุล
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23-25 ก.ค.57

ICEET2014
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ครั้งที่ 5

0.40

ดร.สมพงษ พิริยายนต

2557
23-25 ก.ค.57

0.40
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รถตัดหญาไฟฟาอัตโนมัติ

ดร.ศรีสุดา ไชยทองสุก

14

วงจรแปลงผันไฟตรงเปนไฟตรง
อัตราขยายแรงดันสูง
โรงเรือนเพาะเห็ดอัตโนมัติใชพลังงาน
แสงอาทิตย แบบประหยัดพลังงาน

ผศ.เฉลิมพล เรืองพัฒนา
วิวัฒน
รศ.นภัทร วัจนเทพินทร

2557
26-28 มี.ค.57
2557
26-28 มี.ค.57
2557
26-28 มี.ค.57

ประชุมวิชาการราชมงคลครั้งที่ 6
และประชุมวิชาการนานาชาติ
ครั้งที่ 5
EENET2014
EENET2014
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การควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรง
โดยใช
โปรแกรม LabVIEW
โคมไฟหลอดแอลอีดีพลังงาน
แสงอาทิตย ปด-เปด อัตโนมัติ
การพัฒนาอินเวอรเตอรชนิดแหลงจาย
แรงดันเฟส เดียวสําหรับระบบโฟโตโวล
ตาอิกเชื่อมตอกริด
การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพไฟฟาที่
ไดจากโมดูล อินเวอรเตอรและสตริง
อินเวอรเตอรในสภาวะที่ แตกตางกัน
การศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ของ
นักศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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ผศ.ดร.ยุทธนา กันทะ
พะเยา
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21-23 พค.57

ECTI-CARD2014

0.20

ผศ.เฉลิมพล เรืองพัฒนา
วิวัฒน
นายไชยยันต บุญมี

2557
21-23 พค.57
2557
21-23 พค.57

ECTI-CARD2014

0.20

ECTI-CARD2014
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รศ.นภัทร วัจนเทพินทร
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ประชุมวิชาการราชมงคลครั้งที่ 6

0.20

รศ.นภัทร วัจนเทพินทร

2557
23-25 กค.57

ประชุมวิชาการราชมงคลครั้งที่ 6
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21

การประเมินความเสี่ยงตอการเกิด
ฟาผาตออาคารจายไฟฟาสําหรับ
สนามบินของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
การประเมินความเสี่ยงตออาคารจาย
ไฟฟาสําหรับสนามบินของทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิเนื่องจากฟาผา
การศึกษาสมรรถนะของสายเคเบิ้ลฝง
ดินโดยตรงเนื่องจากฟาผา
การจําลองและวิเคราะหสายเคเบิ้ลฝง
ดินโดยตรงเนื่องจากฟาผาในกรณีการ
ปองกันลมเหลว
การจําลองคาเสิรจอิมพีแดนซของเสา
โมโนโพลระบบสงกําลังไฟฟา 69 กิโล
โวลท โดยใชโปรแกรม ATP-EMTP
การจําลองเสาโมโนโพลสําหรับระบบ
สงกําลังไฟฟาแบบวงจรเดี่ยวของการ
ไฟฟานครหลวง

นายนิพนธ ธาดาสีห
ผศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ

2557
(26-28 มีค.57)

EENET 2014

0.20

นายนิพนธ ธาดาสีห
ผศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ

2557
(26-28 มีค.57)

EENET 2014

0.20

มงคล กานดํารงรักษ
ผศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ
นายมงคล กานดํารงรักษ
ผศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ

2557
(26-28 มีค.57)
2557
(26-28 มีค.57)

EENET 2014

0.20

EENET 2014

0.20

นายยอด ศรีอาจ
ผศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ

2557
(26-28 มีค.57)

EENET 2014

0.20

นายยอด ศรีอาจ
ผศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ

2557
(26-28 มีค.57)

EENET 2014

0.20
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การหาปจจัยการออกเห็ดโคนตามภูมิ
ปญญาทองถิ่น ดวยหลักทางวิศวกรรม
เพื่อนําไปสูการสราง นวัตกรรมการ
ผลิตดวยเทคโนโลยีสมัยใหม
การศึกษาปจจัยการเกิดเห็ดโคนตาม
ภูมิปญญาทองถิ่น ดวยกระบวนการ
ทางวิศวกรรม เพื่อนําไปสูการสราง
นวัตกรรม
การสรางชุดการเรียนรูการปรับตัว
ประกอบกําลังไฟฟาในระบบแรงดันต่ํา
ดวยตัวเก็บประจุ
การเปรียบเทียบคุณภาพกําลังไฟฟา
ของอินเวอรเตอรจายแรงดันสําหรับ
ขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟาเหนี่ยวนํา 3
เฟส แบบ SVPWM และ SPWM
การพัฒนาการมอดูเลตโดยอาศัยคลื่น
พาหะสําหรับอินเวอรเตอร 3 ระดับ
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นายปฏิวัติ บุญมา

2557
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0.20

นายปฏิวัติ บุญมา

2557
25-28 มีค.57

EENET2014

0.20

ดร.เฉลียว เกตุแกว

2557
26-28 มีค.57

EENET2014

0.20

ผศ.ดนุพล คําปญญา

2557
26-28 มีค.57

EENET2014

0.20

ดร.ไพบูลย
เกียรติสุขคณาธร

2557
26-28 มีค.57

EENET2014

0.20

~ 142 ~

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

32

ปจจัยของอุณหภูมิตอการเกิดกาซ
ไฮโดรเจนซัลไฟดในกระบวนการผลิต
กาซชีวภาพ
การศึกษาและการทดสอบการทํางาน
ผานชวงภาวะผิดพรองของ
อินเวอรเตอรแบบเชื่อมตอกริด สําหรับ
ระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
การศึกษาออกแบบและสรางเตาผลิต
ทองมวนสําหรับกลุมธุรกิจชุมชน

33

34

35

เจาของผลงาน

ปที่ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

นายวิสุทธิ์ ตันติรุงเรือง

2557
26-28 มีค.57

EENET2014

0.20

ดร.ไพบูลย
เกียรติสุขคณาธร

2557
23-25 กค.57

ประชุมวิชาการราชมงคลครั้งที่6

0.20

ดร.เฉลียว เกตุแกว

2557
23-25 กค.57

ประชุมวิชาการราชมงคลครั้งที่6

0.20

2557
23-25 กค.57

ประชุมวิชาการราชมงคลครั้งที่6

0.20

การเปรียบเทียบรูปแบบการพันตัว
นายปฏิวิติ บุญมา
เหนี่ยวนําตัวเหนี่ยวนําโหมดผลรวมที่มี
การพันตัวเหนี่ยวนําที่มีสายกราวด กับ
ตัวเหนี่ยวนําโหมดผลรวมแบบทั่วไป
ดวยวิธีการหาคาจุดเปลี่ยนความถี่
สําหรับวงจรกรองสัญญาณรบกวน
แมเหล็กไฟฟา
~ 143 ~

คาถวง
น้ําหนัก

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

ปที่ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

36

การศึกษากระบวนทัศนการออกแบบ
สถาปตยกรรมไทยสมัยอยุธยา
กรณีศึกษาพระที่นั่งสรรเพชญมหา
ปราสาท
การศึกษาแนวทางในการอนุรักษและ
พัฒนาสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเรือนไทย
มุสลิม จ.นนทบุรี
ไมโครเวฟเซนเซอรสําหรับวัดความชื้น
อิฐบล็อกประสาน
การศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของ
นักศึกษาวิศวกรรมศาสตรมทร.สุวรรณ
ภูมิ
แนวทางการแกไขจุดเสี่ยงภัยบนทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 32 แยกอินทร
บุรี

ผศ.ดร.อํานาจ จํารัสจรุงผล

2557
22-24 มค.57

ประชุมโครงการสงเสริมการวิจัย
ในอุดมศึกษาครั้งที่ 2

0.20

ผศ.ภัทราวดี ศิริวรรณ

2557
11-13 มิย.57

ประชุมวิชาการพัฒนาชนบทที่
ยั่งยืน ครั้งที่ 4

0.20

นายธานี สมวงศ

2557
26-28 มีค.57
2557
26-28 มีค.57

EENET2014

0.20

INCEE-12

0.20

ประชุมวิชาการระดับชาติ
วิศวกรรมและการกอสราง
ครั้งที่ 1

0.20

37

38
39

40

ผศ.ทวีศักดิ์ ศรีจันทรอินทร

ผศ.ดร.ณรงคชัย
วิวัฒนาชาง

2557
31 มค.57

~ 144 ~

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

ปที่ตีพิมพ

41

ทัศนคติและพฤติกรรมดานความ
ปลอดภัยของคนงานกอสราง ใน
โครงการกอสรางขนาดใหญ
ความคาดหวังและความพึงพอใจในการ
ใชบริการรถตูสาธารณะเสนทาง
กรุงเทพมหานคร : สามชุก
การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
นวัตกรรมผนังฉนวนกันความรอนเชิง
พาณิชยจากถุงปูนซีเมนตอัดกาว
การสรางแมพิมพสูญญากาศดวย
เทคโนโลยี FDMกรณีศึกษา กลอง
พลาสติกใส
ศึกษาสมบัติวัสดุผสม : พอลิเมอรกับ
เสนใยและพอลิเมอรกับอนุภาคเพื่อใช
ทําใบกังหันลมผลิตกระแสไฟฟา

นางสาวอรวรรณ จันทสุทโธ

2557
14-16 พค.57

ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา
แหงชาติครั้งที่ 19

0.20

นางสาวอรวรรณ จันทสุทโธ

2557
23-25 กค.57

ประชุมวิชาการราชมงคลครั้งที่ 6

0.20

นางสาวอรวรรณ จันทสุทโธ

2557
23-25 กค.57

ประชุมวิชาการราชมงคลครั้งที่ 6

0.20

ผศ.ดร.ณรงคชัย วิวัฒนาชาง

2557
23-25 กค.57
2557
17-18 กค.57

ประชุมวิชาการราชมงคลครั้งที่ 6

0.20

มอบ.วิจัยครั้งที่ 8

0.20

2557
17-18 กค.57

มอบ.วิจัยครั้งที่ 8

0.20

42

43

44
45

46

นายประวิทย ตฤณรัชตเมธี

ผศ.รําพึง เจริญยศ

~ 145 ~

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

ลําดับที่

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

47

การวิจัยศึกษาอิทธิพลของความรอนที่
มีผลตอการหดตัวของชิ้นงานดวยเหล็ก
เกรด SS400จากกระบวนการเชื่อมมิก
การพัฒนาระบบเฝาสังเกตสําหรับ
สถานีวัดอากาศแบบเคลื่อนที่
Development of the Low Cost
Harmonic and Power Instrument
by Using Fourier series Method
with Microcontroller
Simulation of potential and
electric field due to defective
insulator in 115kV transmission
line
Technique to improve the
Transient Response of Parallel
Connected AC/DC Converters

48
49

50

51

เจาของผลงาน

ปที่ตีพิมพ

ผศ.จักรินทร นวมทิม

2557
17-18 กค.57

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

มอบ.วิจัยครั้งที่ 8

คาถวง
น้ําหนัก

0.20

รศ.นภัทร วัจนเทพินทร

0.60

รศ.นภัทร วัจนเทพินทร

1.00

ผศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ

0.80

ผศ.ดร.ยุทธนา
กันทะพะเยา

1.00

~ 146 ~

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

52

Simplified Modeling of Metal
Oxide Surge Arresters
การควบคุมตัวประกอบกําลังดานขาว
ของการมอดูเลตโดยอาศัยคลื่นพาหนะ
แบบขั้นคูสําหรับเมทริกซคอนเวอร
เตอร
กระบวนการผลิตสุรากลั่นพื้นบาน
อัตโนมัติดวยวิธีหลอเย็น
การสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร
สําหรับการออกแบบระบบควบคุม
ของเหลว
การออกแบบระบบควบคุมสําหรับ
ควบคุมวงจรแปลงผันกําลังไฟฟา
กระแสสลับเปนกระแสตรงที่มีผลการ
ตอบสนองเร็ว

ผศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ

1.00

ดร.ไพบูลย เกียรติสุขคณธร

0.60

น.ส.มาลียา ตั้งจิตเจษฎา

0.60

ผศ.ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา

0.80

ผศ.ดร.ยุทธนา กันทะ
พะเยา

0.80

53

54
55

56

ปที่ตีพิมพ

รวมคะแนนถวงน้ําหนัก

~ 147 ~

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

ลําดับที่

กลุมสาขาวิชา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รอยละ 20 = 5 คะแนน
ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

1. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
A Comparative Study of Accounting
Practices and Tax Practices of
Installment Sales, Hire – Purchase
and Leasing Businesses

เจาของผลงาน

ผศ.สุรชัย เอมอักษร

ปที่
ตีพิมพ

2558

2

Factors related to Decision Making
น.ส.ฐิติธนา ไตรสิทธิ์
on Further Study in Bachelor Degree น.ส.วราภรณ นาคใหม
of Accounting (Transfer Program),
น.ส.จุรีพร สุขสมกิจ
Rajamangala University of
Technology

2558

3

Detection of Creative Accounting in
Financial Statements by Model The
Case Study of Companies Listed on
the Stock Exchange of Thailand

2558

นายธนธร จงศิรฐิ ิติศักดิ์

~ 148 ~

ชื่อวารสารแหลงตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

ประชุมวิชาการนานาชาติ
4th International Society on
the Fusion Science and
Technology 2015 (ISF 2015)
ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12–16 มกราคม 2558
ประชุมวิชาการนานาชาติ
4th International Society on
the Fusion Science and
Technology 2015 (ISF 2015)
ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12 – 16 มกราคม 2558

0.40

ประชุมวิชาการนานาชาติ WEI
International Multidisciplinary
Academic Conference
Barcelona ณ บาเซโลนา ประเทศ
สเปน 18 – 21 มกราคม 2558

0.40

0.40

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

4

Compar the Level of Corporate
Responsibility Disclosure

5

The Relationship between Corporate ผศ.ดร.เสนีย พวงยาณี
Governance Disclosure and Return of
Equity of Stallholders Listed
Companies the Stock Exchange of
Thailand
The Relationship between Ethics of นางสาวดารารัตน
Certified Public Accountant to Asean โพธิ์ประจักษ
Economic Community Preparedness
of Certified Public Account(CPA) in
Thailand

6

นางนราภรณ สุขอยู

~ 149 ~

ปที่
ตีพิมพ

2558

2558

2558

ชื่อวารสารแหลงตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

การประชุมทางวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิชาการในระดับ
นานาชาติ เมืองซัปโปโร ประเทศ
ญี่ปุน 20 – 21 กรกฏาคม 2558
การประชุมทางวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิชาการในระดับ
นานาชาติ เมืองซัปโปโร ประเทศ
ญี่ปุน 20 – 21 กรกฏาคม 2558

0.4

การประชุมทางวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิชาการในระดับ
นานาชาติ เมืองซัปโปโร ประเทศ
ญี่ปุน 20 – 21 กรกฎาคม 2558

0.4

0.4

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

7

Relationship between Cost
ผศ.ดร.ศิริมา แกวเกิด
Management with Economic Benefits
of Enterprise Mekunlum Tchaom
Saraburi

2557

8

A Study of Problems of Problems of ผศ.สุรชัย เอมอักษร
Paying Personal Income Taxes of
Rajamangala University of
Technology Suvarnghumi′s
Personnel

2557

~ 150 ~

ชื่อวารสารแหลงตีพิมพ

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6 และการ
ประชุมระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5 (23 – 25
กรกฏาคม 2557)
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6 และการ
ประชุมระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5 (23 – 25
กรกฎาคม 2557)

คาถวง
น้ําหนัก

0.40

0.40

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

9

ความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชีภาษี
อากรในประเทศไทย

ผศ.เสนีย พวงยาณี

2557

10

คุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียน ใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม
อุตสาหกรรมยานยนต

ผศ.ดร.ศิริมา แกวเกิด

2557

11

การพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ของปจจัยที่สําคัญที่สงผลตอความเปนมือ
อาชีพของผูสอบบัญชีภาษีอากร

ผศ.เสนีย พวงยาณี

2558

~ 151 ~

ชื่อวารสารแหลงตีพิมพ

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6 และการ
ประชุมระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5 (23 – 25
กรกฎาคม 2557)
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6 และการ
ประชุมระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5 (23 – 25
กรกฎาคม 2557)
วารสารวิชาการ วารสารครุ
ศาสตรอุตสาหกรรม

คาถวง
น้ําหนัก

0.20

0.20

0.8

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

12

การประยุกตใชการบัญชีบริหารที่ดีตอผล
การดําเนินงานของธุรกิจในเขตภาคกลาง

อ.วราภรณ นาคใหม

13

The Promotion Mix which Affected
to Consumers Purchase Decision in
OTOP Products in Suphanburi
Province

นางสาวศุภากร เอี่ยมอําพร

2558

14

Service Quality Strategic of Hotel
Business: An Empirical Study
Influence On Service Loyalty

ผศ.ดร.วสุธิดา นุริตมนต

2558

~ 152 ~

2558

ชื่อวารสารแหลงตีพิมพ

วารสารวิชาการ มทร.ศรีวิชัย ปที่
7 ฉบับที่ 1 (มกราคม –มิถุนายน
2558)
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2014 International
Conference on Advanced
Management Science and
Information Engineeing
(AMSIE 2014) ณ เขตบริหาร
พิเศษฮองกงแหงธารณรัฐ
ประชาชนจีน
19 – 20 เมษายน 2558
การประชุมทางวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิชาการในระดับ
นานาชาติ เมืองซัปโปโร ประเทศ
ญี่ปุน 20 – 21 กรกฎาคม 2558

คาถวง
น้ําหนัก

0.6

0.40

0.40

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

15

อิทธิพลของคุณภาพความสัมพันธที่มีตอ
ความภักดีตอการใชบริการเครือขาย
โทรศัพทมือถือ

ผศ.ดร.วสุธิดา นุริตมนต

2558

16

การตระหนักในการเตรียมความพรอมของ
ผลิตภัณฑอาหารโอทอปในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน

นางสาวกาญจนาวดี สําลีเทศ

2558

17

Educational for expectations as
Service marketing views in Thailand

ผศ.จันทรวัทน อัครเมธานนท

2557

~ 153 ~
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การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา เชียงราย ครั้งที่ 1
ประจําป 2558 (RCCON2015)
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา เชียงราย ครั้งที่ 1
ประจําป 2558 (RCCON2015)
การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติครั้งที่ 8 (8th CRISUCUPT Conference in Kendari)
ขึ้นที่ ณ เมืองเคนดาริประเทศ
อินโดนีเซีย
(วันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2557)

คาถวง
น้ําหนัก

0.20

0.20

0.40

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

18

Customer Satisfaction on Social
network : The effect of Website
Reputation and Website Design

นางสาวจันทรเพ็ญ วรรณารักษ

2557

19

Thailand cassava export to the
world markets

นางสาวศุภกร เอี่ยมอําพร

2557

20

ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช ผศ.ดร.วสุธิดา นุริตมนต
มงคลสุวรรณภูมิ ศึกษาเฉพาะกรณี
ประชาคมในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

2557

~ 154 ~
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คาถวง
น้ําหนัก

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6 และการ
ประชุมระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5 (23 – 25
กรกฏาคม 2557)
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6 และการ
ประชุมระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5 (23 – 25
กรกฏาคม 2557)

0.40

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6 และการประชุม
ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่
5 (23 – 25 กรกฎาคม 2557)

0.20

0.40

ลําดับที่

21

22

23

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

ปที่
ตีพิมพ
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คาถวง
น้ําหนัก

COST – BENEFIT ANALYSIS AND
นางนันทพรรดิ์ นิตยพงศชัย
INVESTMENT VALUATION OF
SESBANIA PLANTING IN PHRANAKHON
SI AYUTTHAYA PROVINCE
การลดระยะเวลาในการผลิตแคปหมู
นายพรเทพ แกวเชื้อ
นายวรินทร เกียรตินุกูล
นางอรวิกา ศรีทอง
นายชาคริต ศรีทอง

2557

นําเสนอผลงานวิชาการ ณ
ตางประเทศ กรุงโรม ประเทศ
อิตาลี 18 – 19 กันยายน 2557

0.40

2557

0.20

การปรับปรุงคลังสินคา กรณีศึกษา AAA
จํากัด

2557

การประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือขายงานวิศวกรรม
อุตสาหการ ประจําป 2557
(IE NETWORK CONFERRENCE
2014) ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ประเทศไทย 30-31ตุลาคม 2557
การประชุมสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติ ดานการจัดการ
โลจิสติกสและโซอุปทาน
(THAI VCML2014)
ณ กรุงเทพ ประเทศไทย
21 พฤศจิกายน 2557

นายพรเทพ แกวเชื้อ
นายวรินทร เกียรตินุกูล
นางอรวิกา ศรีทอง
นายชาคริต ศรีทอง
นายกอบชัย เมฆดี
นายณัฏฐพัชร ลาภบํารุงวงศ
น.ส.สุตาภัทร จันทรประเสริฐ
นายพงศกร เอี่ยมสะอาด
~ 155 ~

0.20

เจาของผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

24

การพัฒนาระบบโปรแกรมการวางแผนการ
ผลิต

นายพรเทพ แกวเชื้อ
นายกอบชัย เมฆดี
น.ส.ศิขรินทร เที่ยงทัต
นายวิทยา นามเสาร

2558

25

การลดเวลาในกระบวนการผลิตเครื่องแช
เย็นรุน P

นายพรเทพ แกวเชื้อ

2558

26

การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสคัมบัง
นายพรเทพ แกวเชื้อ
(E-Kanban) เพื่อการลดตนทุนสินคาคงคลัง

2558

27

ความพึงพอใจในการประยุกตการเรียนแบบ นายพรเทพ แกวเชื้อ
การแขงขัน

2558
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การประชุมทางวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย
24 มกราคม 2558
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
1 ประจําป 2558 The 1
RMUTL Chiangrai National
Conference (RCCON 2015)
22-24 มีนาคม 2558
ประชุมวิชาการระดับชาติ
“วิทยาศาสตรวิจัย” ครั้งที่ 7
29-31 มีนาคม 2558
การประชุมมหานครวิชาการดาน
งานวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ครั้งที่ 8
16 กรกฎาคม 2558

คาถวง
น้ําหนัก

0.20

0.20

0.20

0.2

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

28

Studying of male adolescent’s
น.ส.กนกวลี คงสง
Perception in Bangkok towards facial
surgery

29

Model for Human Capital
Development to Adapt to Being a
Member ASEAN Economic
Community

ผศ.ดร.โกศล จิตวิรัตน

2557

30

Factors influencing the retention of
staff at Rajamangala University of
Technology Suvarnabumi

ดร.ลัดดาวัลย สําราญ

2557
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คาถวง
น้ําหนัก

ประชุมวิชาการนานาชาติ WEI
International
Multidisciplinary Academic
Conference Barcelona
ณ บาเซโลนา ประเทศสเปน
18 – 21 มกราคม 2558
การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุ ว รรณภู มิ ครั้ ง ที่ 6 และการ
ป ร ะ ชุ ม ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5 (23 – 25
กรกฎาคม 2557)

0.40

ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้ งที่ 6 และการประชุ ม
ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 5 (23 – 25 กรกฏาคม 2557)

0.40

0.40

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

นางสาวอมรรัตน ทัดจันทึก

ปที่
ตีพิมพ

31

The efficiency of marketing base
quality straregy on performance of
small and medium enterprise of 8
industrial regions in the ASEAN
economic community

32

ภูมิหลังของผูประกอบการกับความแตกตาง ผศ.ดร.โกศล จิตวิรัตน
ในการจัดการกับปญหาการดําเนินงาน

2557

33

เทคนิคการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง ผศ.ดร.โกศล จิตวิรัตน
ดวยโปรแกรม LISREL

2557
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คาถวง
น้ําหนัก

การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุ ว รรณภู มิ ครั้ ง ที่ 6 และการ
ป ร ะ ชุ ม ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5 (23 – 25
กรกฏาคม 2557)
การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุ ว รรณภู มิ ครั้ ง ที่ 6 และการ
ป ร ะ ชุ ม ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5 (23 – 25
กรกฏาคม 2557)

0.40

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6 และ
การประชุ มระดั บนานาชาติ มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5 (23 –
25 กรกฏาคม 2557)

0.20

0.20

ชื่อผลงานวิชาการ

34

วิถีการตลาดโคเนื้อในพื้นที่ภาคใตตอนลาง
ของประเทศไทย

นางกนกพร ภาคีฉาย

2557

35

Knowledge, understanding and
perception of people on the local
tax authority service in PhraNakhon
Si Ayutthaya Province

น.ส.ศศินันท ศาสตรสาระ

2558

ดร.ธารนี นวัสนธี

ผศ.แจมจันทร บุญโญปกรณ

2. คณะศิลปศาสตร
1
Local Wisdom to Creative Cultural
Tourism Activity
2

The Effect of e-Learning on EFL
Learners’ English Reading Ability
Encouragement

เจาของผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

ลําดับที่
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คาถวง
น้ําหนัก

วารสารวิจัย “วิทยาสาร
เกษตรศาสตร ” สาขา
สังคมศาสตร ปที่ 35 ฉบับที่ 2
ประชุมวิชาการนานาชาติ WEI
International
Multidisciplinary Academic
Conference Barcelona
ณ บาเซโลนา ประเทศสเปน
18 – 21 มกราคม 2558

1.00

2557

Journal of Tourism and
Hospitality Management

1.00

2557

International Journal of
e-Education , e-Business ,
e-Management and
e-Learning Vol.4 , No.3

0.40

0.40

ชื่อผลงานวิชาการ

3

การกระจายของการเนนเสียง ของคําศัพท
ภาษาอังกฤษในหนังสือแบบเรียน

4

ความสนใจในการอานเพื่อพัฒนาความรอบ ผศ.วาที่รอยโทธนู ทดแทนคุณ
รู : กรณีศึกษาความสนใจในการอาน
หนังสือพิมพของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การสรางโปรแกรมวิเคราะหโครงสราง
อ.อาคม สระบัว
ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการ
อานและการเขียนของนักศึกษา

2557

การวิเคราะหโครงสรางภาษาอังกฤษเชิง
ผศ.เนาวรัตน อินทรประสิทธ
พรรณนาโวหาร
การเห็นคุณคาในตนเองที่มีตอการพัฒนาจิต ผศ.ชลลดา ทวีคูณ
สาธารณะตามหลักพรหมวิหาร4
การใช Web-Blog ในการจัดกิจกรรมเสริมการ
อ.สลินดา โพธิ์พยัคฆ

5

6
7
8

เจาของผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

ลําดับที่

อ.เรืองสิน ปลื้มปน

เรียน การสอน ในยายวิชา English in
Newspaperของนักศึกษาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ
ประจําป 2557 มหาวิทยาลัย
รังสิต
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

0.20

2557

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

0.20

2557

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

0.20

2557
2557

0.20

0.20
0.20

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

9

เรียนรูและอยูรวมของวัยรุน Gen Y และ
Gen Z

10

การทองเที่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต อ.ฐาปกรณ ทองคํานุช
ของชุมชนตลาดรอยปสามชุกอําเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี
ศึกษามรดกภูมิปญญาคําขวัญ 16 อําเภอ ดร.บุญสมหญิง พลเมืองดี
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2557

การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาแผน
ที่สื่ออิเล็กทรอนิกสเสนทางขอมูลการ
ทองเที่ยวตําบลหันตรา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

2557

11

12

ผศ.ชลลดา ทวีคูณ

ปที่
ตีพิมพ

นางสาววรรษา พรหมศิลป
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การประชุมวิชาการ เครือขาย
สถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลาง
เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย
ประจําป 2557
การประชุมวิชาการระดับชาติ
“ลําปางวิจัย ครั้งที่ 1”

0.20

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏสุราษฏรธานี ครั้งที่ 10“
งานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อ
พัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน”
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏสุราษฏรธานี ครั้งที่ 10“
งานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อ
พัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน”

0.20

0.20

0.2

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

13

ความตองการสารสนเทศ และบริการ
สารสนเทศการเกษตรในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ผศ.ลัดดา แพรภัทรพิศุทธิ์

2557

14

การวิเคราะหภาพสะทอนคานิยมของไทย
จากนิทานพื้นบาน

นางสาวขวัญชนก นัยจรัญ

2557

3.วิทยาลัยการจัดการ
1
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
เคมีภัณฑทางการเกษตรจากรานคาทาง
การเกษตรของเกษตรกรผูปลูกขาวใน
จังหวัดสุพรรณบุรี

ผศ.ดร.จันทนา แสนสุข
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วารสารสงขลานครินทร ฉบับ
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ตีพิมพลงในวารสาร ปที่ – ฉบับที่
20 เลมที่ 2 เดือน เมษายน –
มิถุนายน 2557 หนา 157 – 182
อยูในฐานขอมูล TCI กลุม 2
วารสาร สังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ตีพิมพลงในวารสาร ปที่ 33
ฉบับที่ 6 เดือน พฤศจิกายน –
ธันวาคม 2557 หนา 224 – 233
อยูในฐานขอมูล TCI กลุม 2

0.60

วารสารเทคโนโลยีภาคใต ปที่ 8
ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.58)

0.8

0.60

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

1.คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
1
Blended Learning Approach in
Technical Education

เจาของผลงาน

นางสาววิไลวรรณ วงศจินดา

รวมคะแนนถวงน้ําหนัก
*กรณีคณะบริหารธุรกิจฯ ใหคิดคะแนนของแตละกลุม วิชา นําคะแนนบวกกันหารดวยจํานวนกลุมวิชา (2)
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ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสารแหลงตีพิมพ

9-14 Education As a Right Across
มี.ค. 57 Levels: Challenges,
Opportunities And Strategies
(p. 853-859) ณ Jamia Millia
Islamia New Delhi, India

คาถวง
น้ําหนัก

0.4

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 3.1
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรบั ผิดชอบ

: การบริการวิชาการแกสังคม
: กระบวนการ
: สถาบันวิจัยและพัฒนา
1. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. นางสาวพนิดา เฟองขจร
โทร. 086-804-9525
คําอธิบายตัวบงชี้ :
การบริการวิช าการเป นภารกิ จหลักอีกอยางหนึ่งของสถาบัน อุดมศึกษา สถาบันควรคํานึงถึง
กระบวนการในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยการศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายนํามาจัดทํา
แผนบริการวิชาการ ทั้งการบริการวิชาการที่ทําใหเกิดรายไดและการบริการวิชาการที่สถาบันจัดทําเพื่อสราง
ประโยชนแกชุมชนหรือสังคม โดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเปน
แผนการใชประโยชนจนเกิดผลลัพธที่สรางความพึงพอใจตอชุมชนและสังคมอยางตอเนื่องและยั่งยืน
เกณฑการประเมิน: 6 ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการดําเนินงาน:
มีการ
ขอ
การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน
ดําเนินการ

1. กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยมีความ
รวมมือระหวางคณะหรือหนวยงานเทียบเทา

2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมายที่กําหนดใน
ขอ 1

3. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏ
ชัดเจน

4. ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

5. สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชน
หรือองคการเปาหมาย
~ 164 ~

มีการ
ขอ
การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน
ดําเนินการ

6. ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแกสังคมของสถาบัน
ตามขอ 2 โดยมีจํานวนอาจารยเขารวม
ไมนอยกวารอยละ 5 ของอาจารยทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้
ตองมีอาจารยมาจากทุกคณะ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: 6 ขอ
: 6 ขอ
: 6 ขอ

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

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1.กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยมีความรวมมือ
ระหวางคณะหรือหนวยงานเทียบเทา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯรวมกับคณะทั้ง 6 คณะ กําหนดชุมชน
หรื อองค กรเปาหมายของการใหบ ริการแกชุ มชนและสังคมโดยมีความรว มมือกับ คณะกรรมการโครงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตฯ โดยมีการกําหนดพื้นที่เปาหมายมีการประชุมใหคณะมีสวนรวมการดําเนินงาน สํารวจ
บริ บ ทของชุ ม ชน จํ า นวน 6 คณะ และหน ว ยงานมหาวิ ท ยาลั ย โดยตรงกั บ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ 2.
พัฒนาการใหบริการวิชาการเพื่อสังคม โดยใชหลักการพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม เปาประสงคที่
2. บริการวิชาการเพื่ อสังคมโดยคํานึ งถึงความยั่ งยืน กลยุ ทธที่ 2.1 มุงพัฒนาสังคมดวยพันธกิ จ
สัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคมโครงการจัดทํา 1 คณะ 1 ชุมชน ดวยพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม
ประกอบดวยชุมชน ดังนี้
-คณะครุศาสตรฯ ชุมชนตําบลยานยาว
-คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ ชุมชนตําบลพระแกว,ชุมชนตําบลสามเรือน
-คณะวิทยาศาสตร ชุมชนตําบลมหาพรหมณ
-คณะวิศวกรรมศาสตรฯ อบต.โพแตง
-คณะบริหารฯ ชุมชนตําบลพระขาว
-คณะศิลปศาสตร ชุมชนตําบลบานเกาะ
-สวพ. ชุมชนวิเศษไชยชาญ ชุมชนตําบลบานแค ซึ่งอยูในภายใตโครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตฯ (U- 3.1 – 1.1)
- การเตรียมประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการเพื่อจัดเตรียมและดําเนินการ
กําหนดชุมชนและเปาหมายการใหบริการแกชุมชน
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- กําหนดองคกรเปาหมายโดยใหแตละคณะรวมสํารวจบริบทความตองการของแตละ
ชุมชน (U-3.1-1.2)
2.จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมายที่กําหนดในขอ 1
ผลสํารวจบริบทความตองการของชุมชนที่มีขอตกลงรวมมือ MOU โครงการภายใตโครงการยกระดับ
ฯ นําผลมาจัดทําแผนรวมกัน ทั้ง 6 คณะไดแก
- คณะครุศาสตรฯ ชุมชนตํ าบลยานยาว มีโครงการตอบสนองความตองการของชุมชน ต.ยานยาว
อ.สามชุ ก จ.สุ พ รรณบุ รี

และโครงการสํ า รวจข อ มู ล และบริ บ ทของพื้ น ที่ ตํ า บลย า นยาว อ.สามชุ ก

จ.สุพรรณบุรี
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ ชุมชนตําบลพระแกว ชุมชนตําบลสามเรือน มีโครงการสํารวจขอมูลและ
บริ บ ทพื้น ที่ ต.พระแก ว อ.ภาชี จ.อยุ ธยา โครงการอบรมปุย สั่งตัด โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ขยายพันธุไมผลเบื้องตน โครงการถายทอดเทคโนโลยีการปลูกขาวกินเอง และโครงการถายทอดเทคโนโลยี
การผลิตขาวปลอดภัย
- คณะวิทยาศาสตร ชุมชนตําบลมหาพราหมณ มีโครงการสํารวจวิถีชีวิตชุมชนมหาพราหมณ และ
โครงการยางยืดพิชิตโรค
- คณะวิศวกรรมศาสตรฯ อบต.โพแตง
- คณะบริหารฯ ชุมชนตําบลพระขาว

มีโครงการสํารวจขอมูลบริบทชุมชนบานเชือก อ.บางบาล

จ.อยุธยา โครงการสํารวจวิถีชีวิตชุมชนตําบลพระขาว อ.บางบาล จ.อยุธยา และโครงการอบรมสาธิตและ
ทดลองการผลิตอิฐกอสรางแบบไมเผา ชุมชนตําบลพระขาว จ.อยุธยา
- คณะศิลปศาสตร ชุมชนตําบลบานเกาะ มีโครงการหมูบานตนแบบทองเที่ยวอนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมทางน้ําบานเกาะ-หันตรา และโครงการอบรมศิลปะการแสดงพื้นบาน เพลงเรือ หันตรา
- สวพ. ชุมชนวิเศษไชยชาญ มีโครงการดังนี้ โครงการฝกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องทําเคกหนานิ่มและ
ชิฟฟอนมะพราวออน โครงการการออกแบบบรรจุภัณฑเบเกอรรี่ และพื้นที่ชุมชนตําบลบานแคมีโครงการ
ดังนี้ โครงการเสวนาเพื่อวิเคราะหและความตองการของชุมชนบานแค โครงการฝกอบรมการเพนลายเดคูพาท
บนชิ้นงานดิบ โครงการออกแบบผลิตภัณฑน้ํายาสระผมและน้ํายาลางจาน โครงการสานตะกราจากเชือก
ปอแกว ชุมชนทับน้ํา (U-3.1-2.1)
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3.ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน
ติดตามการพัฒนาหรือใชประโยชนจากการรับบริการวิชาการ บันทึกความรวมมือ MOU ระยะเวลา
3 ป เพื่อระบุแนวทางการพัฒนาชุมชนตามแผนและกรอบการปฏิบัติงาน การใหความรวมมือในดานบริการ
วิชาการ การใหคําปรึกษา แนะนํา ดูแล ติดตามประเมินผลโครงการที่ไดตกลงรวมมือกับองคการบริหารสวน
ตําบล โดยมีจํานวน 6 คณะ
- คณะครุศาสตรฯ ชุมชนตําบลยานยาว มีการพัฒนาดานการสรางองคความรูเครื่องยนตและพัฒนา
ความรูดานกฎหมายเบื้องตน
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ ชุมชนตําบลพระแกว ชุมชนตําบลสามเรือน มีการพัฒนาดานการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร และการแกปญหามลพิษทางน้ํา
- คณะวิทยาศาสตร ชุมชนตําบลมหาพรหมณ มีการพัฒนาดานสุขภาพและวิถีชีวิตความเปนอยูใหดีขึ้น
- คณะวิศวกรรมศาสตรฯ อบต.โพแตง ไดรับการพัฒนากระบวนการขั้นตอนในการผลิตกลีบดอกไม
เพื่อชวยลดตนทุน
- คณะบริหารฯ ชุมชนตําบลพระขาว มีการพัฒนากระบวนการคิดและองคความรูชวยลดมลภาวะและ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในชุมชน
- คณะศิลปศาสตร ชุมชนตําบลบานเกาะมีการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น
-สวพ. ชุมชนวิเศษไชยชาญ ไดรับการพัฒนาดานการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑและมีการ
ออกแบบบรรจุภัณฑที่เปนเอกลักษณของวิสาหกิจชุมชน ไดรับการพัฒนาดานการออกแบบบรรจุภัณฑและ
การพั ฒ นาสู ต รขนม เพื่ อเป น การสร า งความเขมแข็งภายในชุมชนการสงเสริมรายไดและปรับ ปรุงพัฒ นา
ผลิตภัณฑ (U-3.1-3.1)
4.ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
มีการจัดทําแผนการดําเนินโครงการในการพัฒนาชุมชน อยางตอเนื่อง มีการวิเคราะหขอมูลจากการ
ติดตามพัฒนาเพื่อปรับปรุงการใหบริการวิชาการป 59 จํานวน 6 คณะ แบบติดตามโครงการและประเมินผล
โครงการหลังจากการดําเนินการเสร็จสิ้นแลวโดยมีการวัดผลความสําเร็จของการใหบริการทางวิชาการ เชน
ชุมชนวิเศษไชยชาญ ไดดําเนินกิจกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑและการเพิ่มผลิตภัณฑใหหลากหลายมากขึ้น
เชน การทําคัพเคก การทําชิฟฟอน และชุมชนบานแคไดดําเนินกิจกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ และเปนการ
สงเสริมอาชีพ การสานตะกราจากเชือกปอแกวและเพน ทลายเดคูพาทลงบนชิ้นงาน เพื่อสรางรายไดและ
พัฒนาวิถีชีวิตใหดียิ่งขึ้น (U-3.1-4.1)
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5.สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ
องคการเปาหมาย
จัดทําบันทึกความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ MOU เพื่อพัฒนาแผนการดําเนินงานในการพัฒนาชุมชน
และสังคมเพื่อใหแตละคณะรวมดําเนินการและหนวยงานภายนอก เชน สกว โครงการคลินิกเทคโนโลยี
(กระทรวงวิทยาศาสตร) และ อบต. สวนหนวยงานภายในคณะไดดําเนิน ดังนี้
- คณะครุศาสตรฯ อบต.ยานยาว
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ อบต.พระแกว อบต.สามเรือน
- คณะวิศวกรรมศาสตรฯ อบต.โพแตง
- คณะบริหารฯ เทศบาลตําบลมหาพรหณ อบต.พระขาว
- คณะศิลปศาสตร อบต.บานเกาะ
- สวพ. เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ, อบต.บานแค อบต.ทับน้ํา (U-3.1-5.1)
เอกสารการเขารวมเผยแพรประชุมวิชาการนานาชาติ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปญญา
ทองถิ่นอาเซียน ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รวมกับภาคีเครือขาย 9 มทร. (U-3.1-5.2)
6.ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแกสังคมของสถาบันตามขอ 2
โดยมีจํานวนอาจารยเขารวมไมนอยกวารอยละ 5 ของอาจารยทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ตองมีอาจารยมา
จากทุกคณะ
- ดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานโครงการยกระดับฯ โดยเนนใหแตละคณะมีสวนรวมในการทํางาน
เพื่อใหตรงตามแผนงานวิชาการแกสังคม โดยมีอาจารยภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 610 คน และในโครงการ
ยกระดับฯ มีอาจารยเขารวมแตละคณะดังนี้
- คณะครุ ศาสตร มี โ ครงการตอบสนองความตองการของชุม ชน ต.ยานยาว จ.สุพรรณบุรี และ
โครงการสํารวจขอมูลและบริบทของพื้นที่ตําบลยานยาว จ.สุพรรณบุรี จํานวน 11 คน
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ มีโครงการสํารวจขอมูลและบริบทพื้นที่ ต.พระแกว อ.ภาชี จ.อยุธยา
จํานวน 12 คน
- คณะศิลปศาสตรโครงการหมูบานตนแบบทองเที่ยวอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางน้ําบาน
เกาะ-หันตรา และโครงการอบรมศิลปะการแสดงพื้นบาน เพลงเรือ หันตรา จํานวน 5 คน
- คณะบริหารธุรกิจฯ มีโครงการสํารวจขอมูลบริบทชุมชนบานเชือก อ.บางบาล จ.อยุธยา โครงการ
สํารวจวิถีชีวิตชุมชนตําบลพระขาว อ.บางบาล จ.อยุธยา และโครงการอบรมสาธิตและทดลองการผลิตอิฐ
กอสรางแบบไมเผา ชุมชนตําบลพระขาว จ.อยุธยา จํานวน 17 คน
- คณะวิทยาศาสตรฯ มีโครงการสํารวจวิถีชีวิตชุมชนมหาพราหมณ และโครงการยางยืดพิชิตโรค
จํานวน 7 คน
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- คณะวิ ศวกรรมศาสตร ฯ จํ านวน 7 คน โดยมีจํานวนอาจารยเขารว มไมนอยรอยละ 5 ของ
อาจารย ทั้ ง หมด โดยจากการรวมมี อ าจารย เ ข า ร ว มโครงการ จํ า นวน 59 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 9.67
(U-3.1-6.1)
เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U-3.1 – 1.1 สรุปรูปเลมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ
U-3.1 – 1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ
U-3.1 – 2.1 แผนการดําเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ โดยคณะมีสวนรวม
U-3.1 – 3.1 แบบติดตามผลการดําเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ
U-3.1 – 3.2 เอกสารสัมภาษณการพัฒนาและสงเสริมชุมชน
U-3.1 – 4.1 แผนการพัฒนาโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ประจําป 59
U-3.1 – 5.1 บันทึกความรวมมือเอกสาร MOU ระยะ 3 ป
U-3.1 – 5.2 เอกสารการเขารวมเผยแพรประชุมวิชาการนานาชาติโครงการ และ
สรางเครือขาย 9 มทร.
U-3.1 – 6.1 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานโครงการยกระดับฯ
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องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 4.1
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
: กระบวนการ
: กองกลาง (งานศิลปวัฒนธรรม)
1. ผูอํานวยการกองกลาง
2. นายพีรวิชญ พิดุล
โทร. 089-182-8948
คําอธิบายตัวบงชี้ :
สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่นตามจุดเนนของ
สถาบันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เกณฑการประเมิน: 7 ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 - 7 ขอ

ผลการดําเนินงาน:
มีการ
ขอ
การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน
ดําเนินการ
1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนด
ตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให

สามารถดําเนินการไดตามแผน
3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

4. ประเมินความสําเร็จของตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน

7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
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ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: 6 ขอ
: 7 ขอ
: 7 ขอ

เกณฑประเมิน
: 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน : X ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน
: 5 คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีระบบกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
1.1 ได มี ก ารกํ า หนดแผนประกั น คุ ณ ภาพ ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2557 และแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ปงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดกําหนดตัวบงชี้คุณภาพ โดยระบุหนวย
งานที่ รั บ ผิ ด ชอบในการรวบรวมข อ มู ล ผู กํ า กั บ ตั ว ชี้ วั ด และผู รั บ ผิ ด ชอบจั ด ทํ า ข อ มู ล (KPI - Mapping)
(U-4.1-1.1)
1.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดมีการจัดทํา SOP (U-4.1-1.2) เพื่อกําหนด
ขั้น ตอนในการปฏิบั ติงานให มีความชั ดเจน และเพื่อใหมีการปฏิบัติงานที่ถูกตองและมีทิศทางในแนวทาง
เดียวกัน
1.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 2557 เลขที่คําสั่ง 985 /2556 เพื่อรับผิดชอบในการกํากับติดตามดูแล
การจัดกิจกรรม/โครงการศิลปวัฒนธรรม (U-4.1-1.3) และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2556 (U-4.1-1.4)
2. จั ด ทํ า แผนด า นทํ า นุ บํา รุ งศิ ลปะและวัฒนธรรม และกํ า หนดตัวบงชี้วัด ความสํา เร็จ ตาม
วัตถุประสงคของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน
คณะกรรมการบริ ห ารงานทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ได มี ก ารจั ด ทํ า แผนด า นทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน รวมทั้งกรอบในการจัดสรร
งบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ พ.ศ.2557 – พ.ศ. 2560 (U-4.1-2.1) แผนดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัย
ประจําป 2557 – 2560 (U4.1-2.2) และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2557 โดยมีการกําหนดตัวชี้วัด
ความสําเร็จของแผนปฏิบัติการ (U-4.1-2.3)
3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยกองกลาง งานศิลปวั ฒนธรรม ไดมีการประชุ ม
คณะกรรมการบริ หารงานทํา นุ บํา รุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรม ในการกํากับติดตามผลการผลการดําเนิน กิจ กรรม/
โครงการ ตามที่กําหนดไว ใน SOP ครั้ งที่ 1 เมื่อวัน พฤหัส บดี ที่ 24 ตุ ลาคม 2556 (U-4.1-1.4) ครั้งที่ 2
เมื่ อ วั น จั น ทร ที่ 31 มี น าคม 2557 (U-4.1-3.1) ครั้ ง ที่ 3 เมื่ อ วั น ศุ ก ร ที่ 31 ตุ ล าคม 2557 (U-4.1-3.2)
ในสวนของกิจกรรม/โครงการ งานศิลปวัฒนธรรม ไดกําหนดการติดตามใหแตละหนวยงานรายงานผลการ
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ดําเนินโครงการตามแบบรายงานแผน-ผลปฏิบัติการประจําป โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม ประจําปงบประมาณ 2557 (U-4.1-3.3)
4. ประเมินความสําเร็จของตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ในแผนงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 2557 ไดกําหนดตัวชี้วัด ความสําเร็จในปงบประมาณ
2557 ไวจํานวน 3 ตัวชี้วัด โดยหนวยงานตาง ๆ ไดรายงานขอมูลตามตัวชี้วัดพบวา
1.ตัวชี้วัด 7. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนดานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
และอนุรักษสิ่งแวดลอมที่มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง (2 ปขึ้นไป) กําหนดคาไว 20 โครงการ ดําเนินการจริง
ได 45 โครงการ(U-4.1-4.1)
2.ตัวชี้วัด 24. จํานวนโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และสิ่งแวดลอม
ที่มีสวนรวมกับชุมชน กําหนดคาไว 10 โครงการ ดําเนินการจริงได 30 โครงการ (U-4.1-4.1)
3.ตัวชี้วัด 4.1.3 รอยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผูเขารวมโครงการตอประโยชนของการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาท องถิ่ น และสิ่งแวดลอมกําหนดคาไว >80 โครงการ ดําเนินการจริงได 90.78
โครงการ (U-4.1-4.1)
ดั ง นั้ น บรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค จํ า นวน 3 ตั ว ชี้ วั ด คิ ด เป น 100 % และไม บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค
จํานวน – ตัว
นอกจากนี้ ในแผนการปฏิบัติการประจําป 2557 ซึ่งไดกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนปฏิบัติการ
ประจําป 2557 ไว 4 ตัว ดังนี้ (U-4.1-2.2)
1.) รอยละของการจัดโครงการตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ 90 %
2.) รอยละของจํานวนโครงการที่ผลการประเมินความพึงพอใจเปนไปตามเกณฑ 90 %
3.) รอยละของจํานวนโครงการที่ผูเขารวมโครงการเปนไปตามเกณฑ 90 %
4.) รอยละของจํานวนโครงการที่จัดในเดือนที่กําหนด 90 %
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้
5.1 คณะกรรมการบริ ห ารงานศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประจํ า ป ง บประมาณ 2557 ครั้ ง ที่ 3/2557
(U-4.1-3.2) ไดประชุมผลการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดมีการปรับปรุงตัวชี้วัดความสําเร็จของ
เปาหมายของป 2557 เพื่อใหสามารถประเมินเปาประสงคที่กําหนดโดยไดกําหนดตัวชี้วัดในการปรับปรุงแผน
กลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยใน พ. ศ. 2558 ไวจํานวน 7 ตัว
1.) จํานวนเงินสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถิ่น/อนุรักษ
สิ่งแวดลอม
2.) ร อยละของความรู เ ฉลี่ ย ที่ ผูเข าร ว มโครงการ/กิจ กรรมไดรับ ความรูห ลั งจากเขา รว ม
โครงการ/กิจกรรม
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3.) รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักการเขารวมประกวด/แขงขัน หรือไดรับรางวัลจากผลงาน
ดานศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถิ่น/อนุรักษสิ่งแวดลอม ของนักศึกษาตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด
4.) จํานวนแหลงเรียนรูทางดานศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
5.) จํา นวนโครงการ/กิ จกรรมดานการทํานุบํารุงศิล ปวัฒนธรรม ภูมิปญ ญาทองถิ่น และ
สิ่งแวดลอมที่มีสวนรวมชุมชน
6.) ร อ ยละความพึ ง พอใจเฉลี่ ย ของผู เ ข า ร ว มโครงการต อ ประโยชน ข องการทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอม
7.) รอยละของโครงการ/กิจกรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับพันธกิจอื่นๆ
ซึ่งทําใหประเมินเปาประสงคในประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมได
ชัดเจนยิ่งขึ้น
5.2.ในการดําเนินกิจกรรม/โครงการแตละครั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดจัดทํา
สรุปผลการดําเนินกิจกรรมและนําผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการและผลการดําเนินงานปญหา อุปสรรค
และขอเสนอแนะนําเสนอที่ประชุมคณะบริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันจันทรที่ 31 มีนาคม 2557
(U-4.1-3.1) , ครั้งที่ 3 เมื่อวันศุกรที่ 31 ตุลาคม 2557 (U-4.1-3.2) เพื่อรวมกันหาแนวทางในการแกไขและ
เสนอรายงานโครงการตออธิการบดีทราบ เชน
1. กิจกรรมทําบุญตักบาตร จากผลการประเมินในการตักบาตร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.56 ผูเขา
โครงการไดใหขอเสนอแนะวา ควรเริ่มกิจกรรมเวลาเริ่มปฏิบัติงาน เพื่อจะไดมีผูเขารวมเพิ่มมากขึ้น และเพิ่ม
การประชาสัมพันธ ดังนั้นในการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 ม.ค.57 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 13 ก.พ.57
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 6 มี.ค.57 จึงไดเลื่อนเวลาจัดกิจกรรมเปนเวลา 8.30 น. และใหมีการประชาสัมพันธตาม
อาคารตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย (U-4.5-5.1)
2. จากการกิ จ กรรม สถาปนากรุ งศรีอ ยุธ ยา ร ว มกับ สํา นัก งานวั ฒ นธรรม จ.พระนครศรีอ ยุธ ยา
ผูเขารวมโครงการไดใหขอเสนอแนะ ควรจะมีกิจกรรม/สื่ออื่นมาใชในการใหขอมูลเพื่อเพิ่มความนาสนใจ
(U-4.5-5.2) ดังนั้นในกิจกรรม วันคลายสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(U4.5-5.3) จึงไดเพิ่มกิจกรรมตอบ
คําถามชิงของรางวัล มีการฉายภาพยนตรตํานานพระนเรศวร
3. จากการกิ จ กรรม สถาปนากรุ งศรีอ ยุธ ยา ร ว มกับ สํา นัก งานวั ฒ นธรรม จ.พระนครศรีอ ยุธ ยา
ผูเขารวมโครงการไดใหขอเสนอแนะ ใหทําแผนพับขอมูลการสถาปนากรุงศรีอยุธยาแจกจายใหกับประชาชนที่
รวมงาน(U-4.5-5.2) จึงไดนําขอมูลการสถาปนากรุงศรีอยุธยามาจัดพิมพในจุลสารศิลปวัฒนธรรมเพื่อแจกจาย
ใหกับประชาชนที่สนใจในปถัดไป (U-4.6-6.1)
6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
เผยแพร กิ จ กรรมหรื อ การบริ ก ารด า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมต อ สาธารณชน
งานศิลปวัฒนธรรมไดมีการเผยแพรกิจกรรมโดย จัดทําจุลสารศิลปวัฒนธรรม (U-4.6-6.1) ภาพขาวราชมงคล
สุวรรณภูมิ (U-4.6-6.2) ภาพขาวในสื่อหนังสือพิมพตางๆ (U-4.6-6.3)
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เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
U-4.1-1.1
U-4.1-1.2
U-4.1-1.3
U-4.1-1.4
U-4.1-2.1
U-4.1-2.2
U-4.1-2.3
U-4.1-3.1
U-4.1-3.2
U-4.1-3.2
U-4.1-4.1
U-4.5-5.1
U4.5-5.2
U-4.5-5.3
U-4.6-6.1
U-4.6-6.2
U-4.6-6.3

รายการเอกสารหลักฐาน
KPI - Mapping
ระบบกลไกการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (SOP)
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัย
ประจําปงบประมาณ 2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ
2557 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2556
แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ.2557 – พ.ศ. 2560
แผนงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัย ประจําป 2557 – 2560
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ
2557 ครั้งที่ 2 เมื่อวันจันทรที่ 31 มีนาคม 2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ
2557 ครั้งที่ 3 เมื่อวันศุกรที่ 31 ตุลาคม 2557
แบบรายงานแผน-ผลปฏิบัติการประจําป โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม ประจําปงบประมาณ 2557
ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ พ.ศ.2557
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมราชมงคลสุวรรณภูมิ รวมใจทําบุญตักบาตร
โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิรวมใจ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 9 กิจกรรม
วันคลายวันสถาปนาพระนครศรีอยุธยา
โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิรวมใจ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 9 กิจกรรม
วันคลายวันสวรรคตพระนเรศวรมหาราช
การจัดทําจุลสารงานศิลปวัฒนธรรม โดยเผยแพรทั้งในหนวยงานและภายนอก
ภาพขาวราชมงคลสุวรรณภูมิ
ภาพขาวในสื่อหนังสือพิมพตางๆ
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องคประกอบที่ 5 การบริการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 5.1

: การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน
และเอกลักษณของสถาบัน
ชนิดของตัวบงชี้
: กระบวนการ
ผูรับผิดชอบ
: สํานักคุณภาพการศึกษา
1. ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน (ขอ 1)
2. นางสาวรัชชนันท ดีมาก
โทร. 084-939-6391
3. ผูอํานวยการกองคลัง (ขอ 2)
4. นางกันยา นวนพิจิตร
โทร. 089-219-0529
5. ผูอํานวยการสํานักคุณภาพการศึกษา (ขอ 3 และ ขอ 7)
6. นางสาวพัชรนันท วงศสิงห
โทร. 081-852-7204
7. นางสิริพร เรืองสุรัตน
โทร. 081-809-5320
8. ผูอํานวยการกองบริหารบุคคล (ขอ 4 และ ขอ 6)
9. นางสาวภาวิณี ชูนุย
โทร. 083-596-4620
10. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ขอ 5)
11. นางสุรีย เอี่ยมแจ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีการจัดทําแผน
เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบัน ใหสอดคลองกับเปาหมายและกลุมสถาบั น
ตลอดจนมีการบริหารทั้งดานบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานตามพันธกิจหลักใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว
เกณฑการประเมิน: 7 ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ
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คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 - 6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

ผลการดําเนินงาน:
มีการ
ขอ
การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน
ดําเนินการ
1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบัน และพัฒนาไปสู
แผนกลยุทธทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตาม

ตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธ

2. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่
ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา
อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพื่อวิเคราะหความคุมคาของ
การบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แขงขัน

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตาม
พันธกิจของสถาบันและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม

4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงาน
อยางชัดเจน

5. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการ
ความรูตามระบบ

6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน

7. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกําหนด ประกอบดวย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: 7 ขอ
: 7 ขอ
: 7 ขอ

เกณฑประเมิน
: 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน : / บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน
: 5 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
ขอ 1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบัน และพัฒนาไปสูแผนกล
ยุทธทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลา เพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมาย
ของแผนกลยุทธ
1.1 มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ไว ในคําสั่ ง มทรส.ที่ 1247/2556 (U1-5.1-1.1) และไดมีการประชุมในชุ ดคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒ นา
มหาวิทยาลัยฯ โดยมีผูบริหารระดับสูง และหัวหนาหนวยงานนับตั้งแตอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี
คณบดี และผู อํ า นวยการสถาบั น /สํ า นั ก /กอง รวมทั้ ง บุ ค ลากร เพื่ อ ร ว มระดมความคิ ด เห็ น ในการจั ด ทํ า
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 ในคราวประชุมทบทวนแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2557 (U1-5.1-1.2) เพื่อใชเปนแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
โดยเชื่ อมโยงกั บ แผนยุ ทธศาสตร ร ะดั บ ประเทศ นโยบายของรั ฐ บาล แผนการบริห ารราชการแผน ดิน
พระราชกฤษฎีกาวาด วยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจ การบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ทิศทางแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 11 และแผนพั ฒ นาอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ป บนพื้ น ฐานของ
กรอบความคิดสําคัญ 3 ประการ ไดแก
ประการที่หนึ่ง วัตถุประสงคตามมาตรา 7 ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ.2548
ประการที่สอง การเตรียมรับและพัฒนาใหทันความเปลี่ยนแปลง ของสภาวะแวดลอมของสังคมโลก
ทั้งในดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ทั้งของประเทศและสังคมโลก
ประการที ่ ส าม บู ร ณาการกรอบแนวนโยบายของรั ฐ บาล สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษา สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ ขอเสนอแนะของสภาคณาจารยและขาราชการบุคลากร และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ
ใหสอดรับกับเกณฑคุณภาพตามตัวบงชี้ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และ
เกณฑการประเมินผลการดําเนินงาน และการใชจายงบประมาณของมหาวิทยาลัย (สงป.) (U1-5.1-1.3)
1.2 มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารถ า ยทอดแผนพัฒ นามหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลสุว รรณภู มิ
พ.ศ.2557-2560 ไดรับทราบในที่ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 ใหกับคณะและหนวยงาน เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2557 (U1-5.1-1.2) และ
ไดกําหนดคาเปาหมาย แผนงาน แผนเงินตามประเด็นยุทธศาสตรไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557 (U1-5.1-2.1)
1.3 มหาวิทยาลัยไดกําหนดแผนการดําเนินงาน การใชจายงบประมาณ เพื่อกําหนดเปาหมาย
ของการดําเนินงานไวในแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 (U1-5.1-1.2) และกําหนดผูรับผิดชอบ
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ในแต ละตั วชี้ วั ดไว ในคํ ารั บรองการปฏิ บั ติ ราชการ มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลสุ วรรณภู มิ พ.ศ.2557
(U1-5.1-3.1)
1.4 มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารจั ด ทํ า แผน/รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านและการใช จ า ยงบประมาณ
ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.2557 ซึ่ ง ครอบคลุ ม ทั้ ง 4 พั น ธกิ จ คื อ ด า นการเรี ย นการสอน การวิ จั ย
การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (U1-5.1-4.1)
1.5 มหาวิ ทยาลั ยมี การจั ดทํ าปฏิ ทิ นการติ ดตามผลการดํ าเนิ นงานและการใช จ ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการทั้ง 4 พันธกิจ ในการประชุมเรงรัดติดตามครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 (U1-5.1-5.1)
และมี การจั ดทํ าหนั งสื อเพื่ อติ ดตามผลการดํ าเนิ นงานฯ ให หน วยงาน (U1-5.1-5.2) รายงานผลจั ดส งให กั บ
กองนโยบายและแผน เพื่อสรุ ปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและ
การใช จ า ยงบประมาณ ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.2557 (U1-5.1-5.3) เสนอต อ สํ า นั ก งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2, 3 และ 4
1.6 มหาวิ ท ยาลั ย มี ค ณะกรรมการติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานโครงการและการใช จ า ยเงิ น
งบประมาณแผ นดิ นและงบประมาณเงิ นรายได ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิตามคําสั่ง มทรส.ที่ 1097/2556 (U1-5.1-6.1) ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้และติดตามผลการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ โดยใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ
รายงานผลการดําเนินงานฯ สงกองนโยบายและแผนเปนรายเดือน (U1-5.1-6.2) พรอมกันนี้ ไดมีการจัดประชุม
เรงรัดติดตามฯ โดยทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเขารายงานผลและชี้แจงปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
ใหเพื่อพิจารณาถึงผลการดําเนินงาน (U1-5.1-6.3) กองนโยบายและแผนไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
และการใชจายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน
ในภาพรวมเสนอตอผูบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (U1-5.1-6.4)
1.7 มหาวิทยาลั ยมี การประเมิน ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนยุ ทธศาสตรการพั ฒนา
มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลสุ วรรณภู มิ พ.ศ.2557-2560 ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 เสนอต อ
สภามหาวิ ทยาลัยเพื่ อพิจารณา (U1-5.1-7.1) และสภามหาวิทยาลัย ไดมีการพิจ ารณาถึงผลการดําเนิน งาน
ดังกลาว พรอมทั้งไดมีขอเสนอแนะเพื่อนําไปใชในการปรับกลยุทธ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ที่กําหนดไว
(U1-5.1-7.2)
1.8 มหาวิทยาลัยมีการประชุมรวมกับสภามหาวิทยาลัย มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ระหวางวันเสาร
ที่ 14 ถึ ง วั น อาทิ ต ย ที่ 15 มี น าคม 2558 ณ ภู เ ขางามรี ส อร ท จั ง หวั ด นครนายก (U1-5.1-8.1)
เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะ สถาบัน/สํานัก
พ.ศ.2558-พ.ศ.2560 ฉบับที่สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ (U1-5.1-8.2) สงใหหนวยงาน และเผยแพร
ผานชองทางระบบอินเตอรเน็ต (www.rmutsb.ac.th)
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ขอ 2. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไป
ดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการ
เรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพื่อวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน
2.1 มหาวิทยาลัยดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2557 ประกอบดวยผูบริหารของมหาวิทยาลัย หัวหนาหนวยงาน คณะ สถาบัน สํานัก และบุคลากร
ที่เกี่ยวของของหนวยงานในการจัดทําตนทุนตอหนวย (หมายเลข U2-5.1-2.1) เพื่อนําขอมูลที่ไดรายงาน
ดําเนินการจัดทําตนทุนตอหนวยในปประจําปงบประมาณ 2557 ขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของดังนี้
1. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายงานขอมูลจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)
2. กองบริหารงานบุคคล รายงานขอมูลจํานวนบุคลากร
3. กองคลัง กองบริหารทรัพยากร รายงานประเภทคาใชจายของหนวยงานเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ
2.2 ประชุมคณะกรรมการตนทุนตอหนวยเพื่อรายงานผลการดําเนินงานการจัดทําตนทุนตอหนวย
และร ว มกํ า หนดแนวทางในการดํ า เนิ น งานการจั ด ทํ า ต น ทุ น ต อ หน ว ยผลผลิ ต ในป ง บประมาณ 2557
(U2-5.1-2.2)
2.3 คณะกรรมการรวมกันจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2557
โดยแสดงให เ ห็ น สั ด ส ว นการใช ทรั พยากรต อผลผลิ ต ที่ดี ขึ้น กว าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยกํา หนด
เปาหมายของการเพิ่มประสิทธิภาพ จํานวน 5 กิจกรรม (U2-5.1-2.3) ดังนี้
1. กิจกรรมคาวัสดุ
2. กิจกรรมคาสาธารณูปโภค
3. กิจกรรมคาตอบแทน
4. กิจกรรมคาใชสอย
5. กิจกรรมเพิ่มจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบ (FTES)
และรายงานผลตามแผนเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการดํ า เนิ น งาน ประจํ า ป ง บประมาณ 2557
ประกอบด ว ยป จ จั ย สนั บ สนุ น ป ญ หา อุ ป สรรค แนวทางหรื อ ข อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง แผนเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในปตอไป (U2-5.1-2.4)
2.4 จั ดทํ า รายงานการดํ า เนิ น การจั ดทํ า ตน ทุน ตอ หนว ยประจํ าป งบประมาณประจํ าป 2557
(U2-5.1-2.5) ดานการจัดการการสอน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอหัวทุกกลุมสาขาวิชา (หนวยนับเปน
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา: Full Time Equivalent Student) ตามหลักเกณฑที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด โดยวิเคราะหเปรียบเทียบ และนําเสนอตอผูบริหาร นําสงรายงานผลการดําเนินการใหกับหนวยงาน
คณะภายในมหาวิทยาลัย และหนวยงานภายนอก กรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ ก.พ.ร. เพื่อเปนขอมูล
ในการบริหารงานของหนวยงาน และสามารถใชประโยชนจากขอมูลที่ไดจากการดําเนินการจัดทําวิเคราะห
ขอมูลทางการเงิน
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2.5 มีการวิเคราะหความคุมคา เปรียบเทียบตนทุนกิจกรรมกลุมสาขาวิชาของแตละคณะ และมี
การสงเสริมสนับสนุนใหดําเนินการจัดทําตนทุนตอหนวยในระดับหลักสูตร เพื่อวิเคราะหความคุมคาของการ
บริหารหลักสูตร จากการประชุมคณะกรรมการจัดทําตนทุนตอหนวยประจําปงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1
วันที่ 19 มีนาคม 2557 มติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ 1.2.1 รายงานผลการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต
ประจําป งบประมาณ 2556 หนาที่ 5-6 (U2-5.1-2.2) และตารางที่ 5-8 การคํานวณตนทุน ตอหนว ย
ผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 (U2-5.1-2.5)
ขอ 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ มี ร ะบบและกลไกในการดํ า เนิ น งานการบริ ห าร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ โดยไดดําเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในทุกหนวยงานตั้งแตระดับคณะ ระดับสถาบัน และหนวยงานสายสนับสนุน
โดยมีสํานักคุณภาพการศึกษาเปนหนวยงานกลางที่ทําหนาที่ดูแล ประสานงาน และสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบที่กําหนดไวใน
คูมือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (U3-5.1-3.1)
มีการแตงตั้งคณะกรรมการและควบคุมภายใน (U3-5.1-3.2- U3-5.1-3.4) ทําหนาที่เปนผูขับเคลื่อน กําหนด
นโยบายและแนวทางในการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และไดมีการกํากับติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และรายงานผลตอมหาวิทยาลัย
ตามลําดับชั้นอยางตอเนื่อง มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงโดยการนําผลการดําเนินงานของปงบประมาณ
ที่ผานมา (U3-5.1-3.5) ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการชุดตางๆ (U3-5.1-3.6 - U3-5.1-3.9) และ
ใหทุกหนวยงานมีสวนรวมในการจัดทําแผนโดยใหหนวยงานทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน และ
จัดสงแผนบริหารความเสี่ยงที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหนวยงานมายังหนวยงานกลาง
(U3-5.1-3.10) เพื่อรวบรวม/ระบุ/วิเคราะห ประเมินความเสี่ยง 3 ดาน ไดแก ดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธของ
สถาบัน ดานบุคลากร และดานการปฏิบัติงาน มาใชในการวางแผนเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือ
ความเสี ย หายจากผลกระทบในการดํ า เนิ น งานด า นต า งๆ ที่ ไ ม มี กิ จ กรรมควบคุ ม หรื อ มี ไ ม เ พี ย งพอ
และนํ า ข อ มู ล มาจั ด ทํ า แผนบริ ห ารความเสี่ ย งและนํ า เสนอคณะกรรมการชุ ด ต า งๆ เพื่ อ พิ จ ารณาให
ความเห็นชอบ (U3-5.1-3.11 – U3-5.1-3.14) และไดดําเนินการถายทอดแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ใหกับทุกหนวยงานในสังกัดรับทราบ (U3-5.1-3.15
ถึง U3-5.1-3.16) และกําหนดผูรับผิดชอบอยางเปนทางการตามแผน (U3-5.1-3.15 หนา 21) และเผยแพร
ผานชองทางระบบอินเตอรเน็ต http://eq.rmutsb.ac.th/data/RISK/58/0004.pdf
มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการกํากับติดตามผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและรายงานตอ
มหาวิทยาลัย และหนวยงานที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง (U3-5.1-3.17 - U3-5.1-3.18) เมื่อสิ้นปงบประมาณ
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คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและควบคุม ภายในจะทบทวนแนวทาง และวางแผนดํา เนิน การบริห าร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน กรณีความเสี่ยงยังอยูไมบรรลุเปาหมายจะนําไปวิเคราะหและกําหนดเปนความ
เสีย่ งในรอบปตอไป ในสวนของงบประมาณที่นํามาบริหารจัดการกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น หนวยงาน
ที่ รั บ ผิ ด ชอบคื อ สํ า นั กคุ ณภาพการศึ ก ษาไดดําเนิน การของงบประมาณประจํ าปและได รับ การสนั บ สนุ น
งบประมาณในการนํามาบริหารจัดการอันกอใหเกิดประโยชนตอหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ (U3-5.1-3.19 - U3-5.1-3.20)
ขอ 4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานตามวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร ซึ่งไดนําหลักธรรมาภิบาล
มาใชในการปฏิบัติงานและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. หลั ก ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) มี ก ารดํ า เนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560 (U4-5.1-4.1) และแผนยุทธศาสตร
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
และแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาคณะ สถาบั น /สํ า นั ก พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560 (U4-5.1-4.2) ซึ่ ง ได มี
การดําเนินงานตามแผนฯ และกํากับติดตามผลการดําเนินงานโดยมีการแตงตั้งคณะทํางานการติดตามผล
การดําเนินงานและการใชจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (U4-5.1-4.3) และมีการจัด
ประชุมเรงรัดติดตามผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ เพื่อติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตาม
แผนที่กําหนด (U4-5.1-4.4) ตลอดจนมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องโดยใชระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารดานงบประมาณที่ ประกอบดวย ระบบงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบการเงิน และระบบพัสดุ
(U4-5.1-4.5) ตามเอกสารสรุ ป ผลการดํ า เนิน งานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒ นามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) (U4-5.1-4.6)
2. หลั ก ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) มี ก ารดํ า เนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา
มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560 และแผนยุ ท ธศาสตร การพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) และแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะ สถาบัน/สํานัก พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560 ซึ่งไดมีการดําเนินงานตามแผนฯ และ
กํากับติดตามผลการดําเนินงานโดยมีการแตงตั้งคณะทํางานการติดตามผลการดําเนินงานและการใชจายเงิน
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และมีการจัดประชุมเรงรัดติดตามผลการดําเนินงานและการใช
จ า ยงบประมาณ เพื่ อ ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานให เ ป น ไปตามแผนที่ กํ า หนด ตลอดจนมี ก ารติ ด ตามผล
การปฏิ บั ติ ง านอย า งต อ เนื่ อ งโดยใช ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารด า นงบประมาณที่ ประกอบด ว ย
ระบบงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบการเงิน และระบบพัสดุ ตามเอกสารสรุปผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2558) เชน การเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2558 เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
~ 181 ~

3. หลั ก การตอบสนอง (Responsiveness) มี ก ารให บ ริ ก ารแก นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากรภายใน
มหาวิทยาลัย บุ คคลภายนอกมหาวิทยาลัย หน วยงานของรัฐ หนวยงานเอกชน โดยเปนไปตามมาตรฐาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามเวลาที่กําหนด เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการ เชน การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน การรับหนังสือของหนวยงาน การสงหนังสือของหนวยงาน และงานการประชุม
คูมือการใชงานระบบเที ย บโอนผลการศึ กษา สําหรับนักศึกษา ขั้น ตอนการทํางานกองคลังที่เชื่อมโยงกับ
หน ว ยงานอื่ น เป น ต น (U4-5.1-4.7) และมี ชองทางการติดตอสื่ อสารระหวางผูบ ริห ารมหาวิท ยาลัย และ
ผูบริหารหนวยงาน เพื่อใหผูรับบริการติดตอสื่อสาร เสนอแนะการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในดานตางๆ
ไดสะดวก รวดเร็ว (U4-5.1-4.8)
4. หลั ก ภาระรั บผิ ด ชอบ (Accountability) บุค ลากรของมหาวิ ทยาลั ย ทั้ งสายวิช าการและ
สายสนับสนุนมีการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายและความรับผิดชอบตอตนเอง มหาวิทยาลัย ชุมชน และ
สังคม โดยบุคลากรสายวิชาการใชเกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ สวนบุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติตาม
ขอตกลงการกําหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ (U4-5.1-4.9) ทั้งนี้ จากการมอบหมายและ
ความรั บ ผิ ด ชอบดั ง กล า ว มหาวิ ท ยาลั ย มี ร ะบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ (HRDrmutsb) เพื่ อ ใช ใ น
การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามภาระงานของสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยมอบกองบริหารงานบุคคล
เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินการระบบดังกลาว (U4-5.1-4.10) และเพื่อใหบุคลากรสายสนับสนุน
และผูบังคับ บัญชาไดรับ ทราบข อมูลการลงเวลาการปฏิบั ติงาน มหาวิทยาลัยมี ระบบการตรวจสอบข อมู ล
ลงเวลาการปฏิ บั ติ ง าน โดยมี ก องบริ ห ารงานบุ ค คล และสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เปนหนวยงานที่รับผิดชอบ (U4-5.1-4.11)
5. หลักความโปรงใส (Transparency) หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานอยางเปดเผย
ตรงไปตรงมา โดยผู รั บ บริ ก ารสามารถเข า ถึ ง ข อ มู ล ข า วสารได อ ย า งเสรี ตรวจสอบได ผ านเว็ บ ไซต ข อง
มหาวิทยาลัย เชน กองคลังมีบริการตรวจสอบสถานะการเงิน/รับเช็ค (U4-5.1-4.12) กองบริหารงานบุคคล
มีประกาศการดําเนินการสรรหาบุคลากรเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ตั้งแตกระบวนการรับ
สมัคร จนถึงการประกาศรายชื่อผูไดรับการเลือกสรร (U4-5.1-4.13) การเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
รายบุ ค คลบนเว็ บ ไซต เรื่ อ งการพิ จ ารณาตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ (U4-5.1-4.14) และการประเมิ น ผล
การปฏิบัติราชการ มีการแจงใหรับทราบผลรายบุคคล และหากผูรับการประเมินไมเห็นดวยกับผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการ สามารถยื่นหนังสือโตแยง/คัดคาน ได ทั้งนี้ กรณีที่มีผูทักทวงมหาวิทยาลัยจะดําเนินการ
ทบทวนผลการประเมิน และมีการเวียนแจงใหหนวยงานในสังกัดรับทราบขอมูลสถิติผลการประเมินเพื่อเปน
ขอมูลในการบริหารจัดการหนวยงาน ซึ่งแสดงถึงความโปรงใสในการทํางาน (U4-5.1-4.15)
6. หลักการมีสวนรวม (Participation) การออกขอบังคับมหาวิทยาลัยฉบับใหม คณะกรรมการ
ปรับปรุงและพัฒนาขอบังคับของมหาวิทยาลัย ไดพิจารณาและปรับปรุงรางขอบังคับใหม และมีการจัดทํา
หนั งสื อแจ งหัว หน า หน ว ยงานในสั งกั ดมหาวิทยาลัย พิจ ารณารางขอบังคับ ฉบับใหม เพื่อใหบุคลากรของ
มหาวิ ท ยาลั ย ทุ ก คนได มี ส ว นร ว มในการพิ จ ารณาร า งข อ บั ง คั บ ที่ มี ก ารกระทบสิ ท ธิ แ ละหน า ที่ บุ ค ลากร
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ของมหาวิ ทยาลั ย และเป น การเป ด โอกาสใหบุ คลากรทุ กคนในสั งกั ด ร ว มกั น แสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
รางขอบังคับใหม (U4-5.1-4.16)
7. หลัก การกระจายอํ า นาจ (Decentralization) มหาวิทยาลัย มีการถายโอนอํานาจหนา ที่
ในการสั่ ง อนุ ญ าต อนุ มัติ ลงนามในหนั งสือหรือเอกสารการปฏิ บัติร าชการ การตัดสิน ใจดานทรัพยากร
ตามภารกิจ ตาง ๆ โดยอธิการบดีถายโอนอํานาจไปยังรองอธิการบดี รองอธิการบดี ประจําศูน ยพื้นที่ และ
ผูชว ยอธิ การบดี สว นคณบดี/ผูอํานวยการสถาบัน/สํานั ก/กอง ถายโอนอํานาจไปยังรองคณบดีด านต างๆ
รองคณบดีประจําศูนยพื้นที่ รองผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย
และมีประสิทธิภาพตามภารกิจตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย (U4-5.1-4.17)
8. หลัก นิติธ รรม (Rule of Law) มีการดําเนิน งานตามกฎหมาย ระเบีย บ ขอ บังคับ ใน
การบริหาราชการของมหาวิทยาลัยดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดเสีย
โดยการแจงระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หลักเกณฑตาง ๆ ใหหนวยงานทราบและประชาสัมพันธทางเว็บไซต
ของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาขอบังคับของมหาวิทยาลัย พิจารณาการออกขอบังคับ
ระเบียบ ประกาศในการบริหารมหาวิทยาลัยที่คํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียตามหลักกฎหมาย
(U4-5.1-4.18) และมีการแจงใหหัวหนาหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยรับทราบขอบังคับ ประกาศ ใหมๆ
(U4-5.1-4.19)
9. หลักความเสมอภาพ (Equity) มีการปฏิบัติงานโดยยึด หลักความเสมอภาคในการปฏิบัติ
ราชการ ไมเลือกปฏิบัติ ใหบริการอยางเทาเทียมกันโดยไมแบงแยก ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา
เพศ อายุ ความพิการ เชน การสรรหาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ว า ด ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คลของมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. 2558
(U4-5.1-4.20) การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําและขาราชการ (U4-5.1-4.21)
การรับนักศึกษา (U4-5.1-4.22) เปนตน
10. หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) การดําเนินงานประชุมของคณะกรรมการ
ชุด ต างๆ ของมหาวิ ทยาลั ย เปน การประชุ มที่มุงเนนหาขอตกลงภายในกลุมผูมีสว นไดสว นเสีย เพื่อใหได
ขอตกลงรวมกัน เชน การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่
8 สิ งหาคม 2557 การประชุมสภาวิ ชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 (U4-5.1-4.23) เปนตน
ขอ 5. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรูตามระบบ
ในปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการดําเนินการจัดการ
ความรูโดยใชวงจร PDCA (U5-5.1-5.1) โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดแตงตั้งคณะการการจัดการความรู ตามคําสั่ง
ที่ 1256/2557 (U5-5.1-5.2) และไดดําเนินการประชุมคณะกรรมการดําเนินการจัดการความรู มหาวิทยาลัย
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เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ครั้ งที่ 2/2557 เมื่อวัน ที่ 18 พฤศจิกายน 2557 วาระที่ 4.2 พิ จ ารณา
รางแผนการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา 2557 ที่มีการ
กําหนดกลุมเปาหมายและผูรับผิดชอบการจัดการความรูอยางเปนรูปธรรม และมีความครอบคลุมประเด็น
ยุทธศาสตรทั้ง 5 ดาน ไดแก
1) พัฒนาการจัดการศึกษา ใหมีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ
2) สรางและพัฒนางานวิจัย หรืองานสรางสรรค เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติ
3) ปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการวิชาการ เพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน สังคมและ
สรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย
4) สืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและอนุรักษสิ่งแวดลอมใหเกิด
ความยั่งยืน
5) บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงบูรณาการดวยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีบุคลากรเปนศูนยกลางในการบริหารจัดการ
ซึ่งผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO) มีมติเห็นชอบโดยใหดําเนินการตามแผนการ
จัดการความรู ประจําปการศึกษา2557 ที่มีความสอดคล องกับประเด็นยุทศาสตรทั้ง 5 ของมหาวิทยาลั ย
(U5-5.1-5.3 ถึง U5-5.1-5.4) และยังไดมีการกําหนดระยะเวลา รายการกิจกรรม ผูรับผิดชอบ เพื่อดําเนินการ
ตามแผนในรู ป แบบปฏิ ทิ น การดํ า เนิ น งานการจั ดการความรูป ระจําปก ารศึกษา 2557 ของมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (U5-5.1-5.5)
ตามแผนการจัดการความรู หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งไดแก หนวยงานระดับคณะ
หนวยงานสายสนับสนุนระดับ เทีย บเทาคณะ และสํานักงานอธิการบดี จึ งได จัดทํ าแผนการจัดการความรู
ประจําป การศึกษา 2557 เพื่ อดําเนิ นการกํ าหนดเรื่องหรือองคความรูของหนวยงานและจัดกิจกรรมการ
แบ งป น แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู พร อมทั้ งรายงานผลการดํ าเนิ น กิ จ กรรมของแต ล ะหน ว ยงานอย า งครบถ ว น
ตามระยะเวลาที่ กํา หนด ซึ่งคณะกรรมการจัดการความรูมีกําหนดการติดตามผลการดําเนิน การดานการ
แลกเปลี่ยนเยนรูของทุกหนวยงาน อยางนอย ปละ 2 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน (U5-5.1-5.6
ถึง U5-5.1-5.7) และมหาวิทยาลัยยังไดจัดโครงการการจัดการความรู (KM Day) เพื่อใหบุคลากรมีโอกาส
แลกเปลี่ ย นประสบการณ องค ความรู และทักษะของผูมีประสบการณตรงเพื่อคน หาแนวปฏิบัติที่ดี และ
เผยแพรไปสูบ ุคลากรกลุมเปาหมาย พรอมทั้งรายงานผลการดําเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสราง
องคความรูภายในมหาวิทยาลัย ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีภายในมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2557
(U5-5.1-5.8) ซึ่งมีจํานวน 7 เรื่อง ไดแก
1) การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2) การวิจัยและเผยแพรเพื่อการตีพิมพเผยแพรและนําไปใชประโยชน
3) การบริการวิชาการเพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง
4) การเผยแพร แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ในกลุมอาเซี่ยน
5) การบริหารทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ
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6) ประกันคุณภาพอยางไรใหประสบความสําเร็จ
7) การนํา PDCA มาใชในกิจกรรมนักศึกษา
พร อ มทั้ ง สนั บ สนุ น การแลกเปลี่ ย นแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ผ า นระบบบริ ห ารจั ด การความรู เ พื่ อ
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (U5-5.1-5.9 ถึง U5-5.1-5.10) เชน
ระบบบริหารจัดการความรู (KMS) ของมหาวิทยาลัย และ เว็บไซตการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ และจากผลกิจกรรมแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยยังไดเขารวมเครือขายการ
จัดการความรูระหวางหนวยงานภายนอก คือ เขารวมโครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล “การบูรณาการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน”เพื่อแลกเปลี่ยนแนว
ปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง
รวมทั้งสถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เมื่อวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ 2558 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา (U5-5.1-5.11) คือ
1. การสงองคความรูที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี ประจําปการศึกษา 2557 จํานวน 1 เรื่อง เพื่อเขา
ประกวดตามพันธกิจดานการบูรณาการบริการวิชาการแกสังคม
2. การเขารวมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดี ของนักศึกษาชาวตางชาติ เรื่อง
Cross Culture
3. การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชนนักปฏิบัติ 7 กลุมยอย
และคณะกรรมการการจัดการความรู จึงไดดําเนินการสรุปแผลการดําเนินงานตามแผนการ
จัดการความรู ประจําปการศึกษา 2557 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (U5-5.1-5.12)
พรอมทั้งนําเขาสูวาระการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู วันที่ 30 ตุลาคม 2558 เพื่อพิจารณาผล
การดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคในรอบปที่ผานมา และเพื่อการจัดทําแผนการจัดการความรูในปการศึกษา
2558 ตอไป (U5-5.1-5.13)
จุดแข็ง
1. ผูบริหารทุกระดับใหความสําคัญกับการจัดการความรู โดยมีการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
การจัดการความรู ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และหนวยงานสนับสนุนเทียบเทาระดับคณะ และทุก
หน ว ยงานในกํ า กั บ ของสํ านั ก งานอธิ ก ารบดี รวมทั้ งมี ก ารจั ด ทํ า แผนการจั ด การความรู เ ป น ประจํ า ทุ ก ป
การศึ ก ษาที่ มี ค วามสอดคล อ งกั บ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ม หาวิ ท ยาลั ย และพั น ธกิ จ ของหน ว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัย
2. มีระบบการดําเนินงานตามวงจร PDCA และมีการติดตามปละอยางไมนอยกวา 2 ครั้ง คือ รอบ 9
เดือน และรอบ 12 เดือน และมีการเขารวมเครือขายภายนอกอยางเปนรูปธรรม
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ขอ 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน
6.1. มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยดานวิชาการ และมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ โดยการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ภายใตขอมูลประกอบจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคลสุ ว รรณภู มิ พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560 (ฉบั บ ปรั บ ปรุง พ.ศ. 2558) และแผนพั ฒ นา
บุ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2557 - 2560) และจากการวิ เคราะห ผ ลของแผนพั ฒ นาบุ คลากรระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2551 – 2555) และผลของแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ 2556 อยางเปนระบบโดยคํานึงถึง
โครงสรางองคกร วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาประสงค แผนงาน นโยบายในการพัฒนาบุคลากร และ
ระบบการบริหารงานบุคคลที่มีการบริหารจัดการอิงสมรรถนะบนพื้นฐานของทักษะความรู และความสามารถ
เพื่อใหเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังตอไปนี้
6.1.1 วางแผนการพั ฒนาบุคลากรดานอัตรากําลังและระบบการสรรหาบุคลากรเพื่อ
รองรับภารกิจของมหาวิทยาลัย (U6-5.1-6.1)
6.1.2 วางแผนการพั ฒ นาบุ ค ลากรด า นการพั ฒ นาคุ ณ วุ ฒิ แ ละตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ
ใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนด (U6-5.1-6.1, U6-5.1-6.3) (โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
งานวิชาการ เรื่อง การเขียนผลงานวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และโครงการสรางความรูความ
เขาใจในหลักเกณฑเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง การวิเคราะหงานและ
ประเมินคางาน เพื่อกําหนดระดับตําแหนงที่สูงขึ้น)
6.1.3 วางแผนการพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และความกาวหนา
ในสายอาชีพของบุคลากร (U6-5.1-6.1)
6.1.4 วางแผนการพั ฒ นาบุคลากรดานการพัฒ นาคุณภาพชีวิตของบุคลากร และการ
บริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล (U6-5.1-6.1, U6-5.1-6.6)
6.2 มหาวิทยาลัยมีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไป
ตามแผนที่กําหนด ดังนี้
6.2.1 การตรวจสอบติดตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
(U6-5.1-6.2) (ดานอัตรากําลัง ดานการศึกษาตอ ดานตําแหนงทางวิชาการ และดานการฝกอบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน)
6.2.2 สนับสนุนการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหมีความรูในดาน
ความกาวหนาทางวิชาชีพ (U6-5.1-6.4, U6-5.1-6.5)
6.2.3 สนั บ สนุ น ทุน การศึกษาในสาขาวิช าที่ตรงกับ ยุทธศาสตรหรือความตองการของ
หนวยงาน (U6-5.1-6.7)
6.2.4 การตรวจสอบติดตามผูที่ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอตามแผนพัฒนาบุคลากรดาน
ศึกษาตอ (U6-5.1-6.8)
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ขอ 7. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินงานดานการประกัน
คุ ณ ภาพภายในตามระบบและกลไกที่ ส ถาบั น กํ า หนด ประกอบด ว ย การควบคุ ม คุ ณ ภาพ
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
7.1 ในป ก ารศึ ก ษา 2557 มหาวิ ท ยาลั ย ได ดํ า เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ทุกหนวยงานตั้งแตระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน และหนวยงานสายสนับสนุน โดยมีสํานักคุณภาพ
การศึกษาเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ดูแล ประสานงาน และสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิ ท ยาลั ย และดํ า เนิ น การตามระบบที่ กํ า หนดไว ใ นคู มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา ฉบับปการศึกษา 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคูมือตัวบงชี้และ
เกณฑ ก ารประกั น คุ ณ ภาพภายใน สํ า หรั บ หน ว ยงานสนั บ สนุ น ได แก สํ า นัก วิ ทยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ สํ า นั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี
(U7-5.1-7.1.1 - U7-5.1-7.1.2) โดยกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินที่สอดคลองกับภารกิจหลักของ
แต ล ะหน ว ยงานเพื่ อ ให มั่ น ใจว า มหาวิ ท ยาลั ย มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพในทุ ก หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข องกั บ
คุณภาพการจัดการศึกษา และกําหนดใหมีการติดตามผลการดําเนินงาน และรายงานผลการดําเนินงานตอ
มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง (U7-5.1-7.1.3 - U7-5.1-7.1.4)
7.2 มหาวิ ทยาลั ยได แต งตั้ งคณะกรรมการประกั นคุ ณภาพการศึ กษา ประจํ าป การศึ กษา 2557
ตามคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง ที่ 1152/2557 ลงวั น ที่ 31 ตุ ล าคม 2557 คณะกรรมการประกอบด ว ยอธิ ก ารบดี
เปนประธาน รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก เปนกรรมการ
ทํ า หน า ที่ เ ป น ผู ขั บ เคลื่ อ นระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในระดั บ นโยบาย และมี ค ณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวยผู ชวยอธิการบดีดานวิชาการ เปนประธาน รองคณบดี
รองผูอํานวยการสถาบัน รองผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง และหัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา
ของทุกหนวยงานเปนกรรมการ ทําหนาที่ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับปฏิบัติการ
และกํากับติดตาม ผลการดําเนินการและรายงานตอมหาวิทยาลัยอยางต อเนื่อง (U7-5.1-7.2.1) มีการจัดทํ า
แผนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2557 (U7-5.1-7.2.2 หนา 18)
7.3 มี ก ารดํ า เนิ น งานด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในที่ ค รบถ ว น ประกอบด ว ย
1) การควบคุ ม ติดตามการดําเนินงาน และประเมิน คุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปน
รายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน และในการจัดทํา
แผนการประกั น คุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 ไดกําหนดคาเปาหมายตามตัว บงชี้ และ
ผูรับผิดชอบรายตัวบงชี้ (U7-5.1-7.2.2 หนา 13) โดยกําหนดรหัสผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานผลผาน
ระบบ CHE QA Online และรายงานการประเมิ น ตนเองประจํ า ปการศึ ก ษา 2557 บนระบบ
CHE QA Online
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ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในรอบปการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยไดรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และไดรายงานผลตอผูบริหารตามลําดับชั้น (U7-5.1-7.3.1) และไดนําผล
การประเมิน และขอเสนอแนะจากกรรมการตรวจประเมินและคณะกรรมการชุ ดตางๆ ของมหาวิ ทยาลั ย
มาจัด ทําแผนพัฒ นาคุณภาพการศึ กษา (U7-5.1-7.2.2) ซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลั ย
(U7-5.1-7.3.2) และเสนอตอผูบริหารตามลําดับชั้น (U7-5.1-7.2.2 หนามติเห็นชอบ) เพื่อใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพสอดคลองตามเกณฑการประเมินคุณภาพของ สกอ.
7.4 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ ซึ่งสงผลใหเกิดการพัฒนาคุณภาพตามตัว
บงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2556 (U7-5.1-7.3.1) ที่เสนอตอผูบริหารตามลําดับชั้น และไดนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปการศึกษา 2556 ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินและขอเสนอแนะจากผูบริหาร
และสภามหาวิทยาลั ยมาทําการวิ เคราะหสภาพแวดล อม (SWOT Analysis) กําหนดแนวทางในการพัฒนา
(TOWSmatrix) และจัดทําแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย (U7-5.1-2.2 หนา21-67)
7.5 มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เพื่อรองรับการใหบริการกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของหนวยงาน
ตางๆ โดยมีการเขาถึงขอมูลในสวนงานที่เกี่ยวของดวยระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล (U7-5.1-7.5.1)
7.5.1 ดานการเรียนการสอน จํานวน 5 ระบบ ไดแก
1) ระบบทะเบียนและประมวลผล
2) ระบบศิษยเกานักศึกษา (E-Alumni System)
3) ระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (E-Library)
4) ระบบอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ
5) ระบบการจัดการความรู (Leaning Management System : LMS)
7.5.2 ดานวิจัย จํานวน 1 ระบบ ไดแก
1) ระบบฐานขอมูลบริหารงานวิจัย
7.5.3 ดานบริการวิชาการ จํานวน 4 ระบบ ไดแก
1) ระบบฐานขอมูลบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี
2 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (Geographic Information System : GIS)
3) ระบบลงทะเบียนฝกอบรม
4) ระบบศูนยทดสอบจัดระดับความรูความสามารถทางดานคอมพิวเตอร MOS &
Prometric Testing Center
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7.5.4 ดานบริหารจัดการ จํานวน 11 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)
11) ระบบกํากับติดตามงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
7.5.5 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)
7.6. มหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก บุคลากร อาจารย นักศึกษา ผูใชบัณฑิต
และผู ใช บ ริ การ มี ส ว นร ว มในการประกั น คุณภาพการศึกษา ทั้ งในฐานะผูกําหนดแนวทางในการประกั น
คุณภาพการศึกษา ตามคําสั่งแตงตั้งที่ 1152/2557 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจําปการศึกษา 2557 (U7-5.1-7.2.1) แตงตั้งนายกองคการนักศึกษา อุปนายกสโมสรนักศึกษา และผูแทน
อาจารยจากคณะตางๆ เขารวมเปนกรรมการ และในฐานะผูใหขอมูลยอนกลับ ไดแก การใหขอเสนอแนะ
เพื่อใชในการปรับปรุงการใหบริการ โดยการเชิญกลุมเปาหมายดังกลาวมาใหการสัมภาษณในวันรับตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน (U7-5.1-7.6.1) การประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนและการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ
การจัดการเรียน การสอน ปการศึกษา 2557 (U7-5.1-7.6.2) การประเมินความพึงพอใจของบคุลากรที่มีตอ
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยและหนวยงานที่สังกัดมหาวิทยาลัย (U7-5.1-7.6.3) และ การประเมิน
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (U7-5.1-7.6.4) รวมทั้งสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (U7-5.1-7.6.5)
7.7. มหาวิทยาลัยมีเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน และ
มีกิจกรรมรวมกัน (U7-5.1-7.7.1) ไดแก
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7.7.1 เครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา ระหวางสถาบันอุดมศึกษา
ในภูมิภาคตะวันตก จะมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ทุก 2 เดือน โดยจะเวียนกันเปนเจาภาพในการจัดกิจกรรม
7.7.2 เครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา ระหวางสถาบันอุดมศึกษา
ภาคกลางตอนบน จะมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันจากการเชิญประชุม
7.7.3 เครือขายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหวางสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกันจากการประชุม ระบบไลนกลุม และ facebook
7.8 มหาวิ ทยาลั ย มี แนวปฏิ บั ติที่ดีดานการประกัน คุณภาพการศึกษาที่ห นว ยงานพัฒ นาขึ้น และ
เผยแพรใหหนวยงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัยสามารถนําไปใชประโยชน โดยไดมีการนําความรูที่ไดมาจัดการ
ความรู ใ นป ก ารศึ กษาป จ จุ บั น หรื อ ป ก ารศึ กษาที่ผา นมาเป น ลายลัก ษณ อักษร และจากความรูทั กษะของ
ผู มี ป ระสบการณ ต รงที่ เ ป น แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ม าปรั บ ใช ใ นการปฏิ บั ติ ง านจริ ง เช น คู มื อ กิ จ กรรม 5ส+3
(U7-5.1-7.8.1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และถายทอด
คูมือดังกลาวผานคณะกรรมการกิจกรรม 5ส + 3 ซึ่งประกอบดวย คณะกรรมการอํานวยการ มีอธิการบดี
รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี ทําหนาที่ใหคําปรึกษา กํากับ แนะนํา สนับสนุน และกํากับดูแลการดําเนิน
กิจ กรรม คณะกรรมการดํ า เนิ น งานกิ จ กรรม 5ส + 3 ประกอบด ว ยรองอธิ ก ารบดี ด า นวิ ช าการ คณบดี
รองคณบดี ผู อํ า นวยการทุ ก หน ว ยงาน ทํ า หน าที่ ว างแผน และติ ด ตามการดํ า เนิ น งานกิ จ กรรม 5ส + 3
คณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส + 3 ทําหนาที่วางแผนการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส + 3 ลงตรวจ
ประเมินทุกพื้นที่ และสรุปผลและรายงานตอมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง (U7-5.1-7.8.1)
เอกสารหลักฐาน :
ขอ 1
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U1-5.1-1.1 คําสั่ง มทรส.ที่ 1247/2556 แตงตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
U1-5.1-1.2 หนังสือที่ ศธ 0585.04/ว199 ลว 21 มี.ค. 57
U1-5.1-1.3 แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2557-2560
U1-5.1-1.4 แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557
U1-5.1-2.1 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
U1-5.1-3.1 คํารับรองการปฏิบัตริ าชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
U1-5.1-4.1 แบบจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557
U1-5.1-5.1 รายงานการประชุมโครงประชุมสัมมนาฯ ครั้งที่ 1/2557 วันจันทรที่ 9 ธ.ค. 56
U1-5.1-5.2 หนังสือที่ ศธ 0585.09/ว741 ลงวันที่ 16 ธ.ค. 57
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หมายเลข
U1-5.1-5.3
U1-5.1-6.1
U1-5.1-6.2
U1-5.1-6.3
U1-5.1-6.4
U1-5.1-7.1
U1-5.1-7.2
U1-5.1-8.1
U1-5.1-8.2
ขอ 2
หมายเลข
U2-5.1-2.1
U2-5.1-2.2
U2-5.1-2.3
U2-5.1-2.4
U2-5.1-2.5
ขอ 3
หมายเลข
U3-5.1-3.1

U3-5.1-3.2

U3-5.1-3.3
U3-5.1-3.4

รายการเอกสารหลักฐาน
หนังสือที่ ศธ 0585.09/2194 ลงวันที่ 17 ก.ค. 57
คําสั่ง มทรส.ที่ 1097/2556 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานโครงการฯ
หนังสือที่ ศธ 0585.09/1083 ลงวันที่ 3 ก.ค. 57
รายงานการประชุมเรงรัดติดตามฯ ครั้งที่ 3/57, 4/57 และ 5/57
หนังสือที่ ศธ 0585.04/250 ลงวันที่ 25 เม.ย. 57
หนังสือที่ ศธ 0585.04/721 ลงวันที่ 27 ต.ค. 57
รายงานการประชุมสภา ครั้งที่1/58 วันพุธ 14 ม.ค. 58
หนังสือที่ ศธ 0585.04/201 ลงวันที่ 18 มี.ค. 57
แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2557-พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
รายการเอกสารหลักฐาน
คําสั่ง มทรส.ที่ 1136/2556 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําตนทุนตอหนวย ครั้งที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557
แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ผลการดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ผลการคํานวณตนทุนตอหนวย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
รายการเอกสารหลักฐาน
คูมือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปรับปรุง 25 มกราคม 2555 http://eq.rmutsb.ac.th/data/RISK/คูมือความเสี่ยง%20
มกราคม%2055.pdf
คําสั่ง มทรส. ที่ 911/2556 ลว. 13 ก.ย. 56
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
http://eq.rmutsb.ac.th/data/APPOINTMENT/risk/Risk911-57.pdf
คําสั่ง มทรส. ที่ 236/2558 ลว 20 มี.ค. 58 เรื่อง แตงตั้งกรรมการพิจารณาผลการบริหาร
ความเสี่ยง http://eq.rmutsb.ac.th/data/APPOINTMENT/risk/58/0001.pdf
คําสั่ง มทรส. ที่ 1105/2557 ลว. 20 ต.ค. 57 เรื่อง แตงตั้งกรรมการตรวจสอบการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มทรส. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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หมายเลข
U3-5.1-3.5
U3-5.1-3.6
U3-5.1-3.7
U3-5.1-3.8
U3-5.1-3.9
U3-5.1-3.10
U3-5.1-3.11
U3-5.1-3.12
U3-5.1-3.13
U3-5.1-3.14
U3-5.1-3.15
U3-5.1-3.16
U3-5.1-3.17
U3-5.1-3.18
U3-5.1-3.19

U3-5.1-3.20

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ ปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 http://eq.rmutsb.ac.th/data/RISK/57/0006.pdf
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มทรส. ครั้งที่ 14/2557 วันที่ 11 ธ.ค. 2557 หนา 18
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่
1/2558 วันที่ 25 พ.ค. 2558 หนา 2 และ 13
รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 2 ก.ค. 2558 หนา 2 และ 3
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 8 ก.ค. 2558
แผนบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน มทรส.
ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 19 ก.พ. 2558 หนา 31 และ 32
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 25 พ.ค. 2558 หนา 2 และ 13
รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 2 ก.ค. 2558 หนา 2 และ 3
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 8 ก.ค. 2558
แผนบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
http://eq.rmutsb.ac.th/manual-risk.php
หนังสือที่ ศธ 0585.23/ว353 ลงวันที่ 17 ก.ค. 2558 เรื่อง มอบเลมเอกสาร
หนังสือที่ ศธ 0585.23/ว505 ลงวันที่ 26 ส.ค. 57 เรื่อง ติดตามรายงานผลการดําเนินงาน
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน
หนังสือที่ ศธ 0585.23/3362 ลงวันที่ 27 ต.ค. 57 เรื่อง ขอสงรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายใน
หนังสือที่ ศธ 0585.23/588 ลงวันที่ 31 ต.ค. 57 เรื่อง ขออนุมัติโครงการประชุมทบทวน
จัดทํา ติดตาม และรายงานการบริหารความเสี่ยง และอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มทรส.
รายงานผลการดําเนินโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวขอ การบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน และภาพกิจกรรมโครงการ วันที่ 22-24 ธ.ค. 57
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ขอ 4
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U4-5.1- 4.1 แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560
U4-5.1- 4.2 แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557 –
พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะ สถาบัน/สํานัก
พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560
U4-5.1- 4.3 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 1134/2557 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางาน
การติดตามผลการดําเนินงานและการใชจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ลงวันที่ 27 ต.ค. 2557
U4-5.1- 4.4 - รายงานการประชุมเรงรัดติดตามผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ครั้งที่
1/2558 เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2558
- รายงานการประชุมเรงรัดติดตามผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ครั้งที่ 2/2558
เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2558
- รายงานการประชุมเรงรัดติดตามผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ครั้งที่ 3/2558
เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2558
U4-5.1- 4.5 หนาเว็บไซตระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารดานงบประมาณ
U4-5.1- 4.6 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
U4-5.1- 4.7 - มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน การรับหนังสือของหนวยงาน
- มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสงหนังสือของหนวยงาน
- มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานการประชุม
- คูมือการใชงานระบบเทียบโอนผลการศึกษาสําหรับนักศึกษา
- ขั้นตอนการทํางานกองคลังที่เชื่อมโยงกับหนวยงานอื่น
U4-5.1- 4.8 - หนาเว็บไซตชองทางการติดตอสื่อสารกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- หนาเว็บไซตชองทางการติดตอสื่อสารกับคณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม, คณบดี
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หนาเว็บไซตชองทางการติดตอสื่อสารกับผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
- หนาเว็บไซตชองทางการติดตอสื่อสารกับกองบริหารทรัพยากร วาสุกรี กองพัฒนานักศึกษา
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หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U4-5.1- 4.9 - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง เกณฑมาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2553
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง เกณฑมาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการ (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2555
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2554
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
- แบบฟอรมตามขอตกลงการกําหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ
U4-5.1- 4.10 หนาเว็บไซตมหาวิทยาลัย หัวขอ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
U4-5.1- 4.11 หนาเว็บไซตมหาวิทยาลัย หัวขอ ระบบบริหารทรัพยากรบุคล การตรวจสอบขอมูลลงเวลา
การปฏิบัติงาน
U4-5.1- 4.12 หนาเว็บไซตกองคลัง หัวขอตรวจสอบสถานการณโอนเงิน/รับเช็ค
U4-5.1- 4.13 หนาเว็บไซตกองบริหารงานบุคคล หัวขอสมัครงาน
U4-5.1- 4.14 หนาเว็บไซตกองบริหารงานบุคคลหัวขอการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
U4-5.1- 4.15 - หนาเว็บไซตมหาวิทยาลัย หัวขอ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
- หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ ศธ 0585.05/ว 401 ลงวันที่
13 ก.พ. 2558 เรื่อง การสงผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ HRDrmutsb
รอบ 1/2557
- แบบแจงผลการประเมินการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ ศธ 0585.05/ว 2387 ลงวันที่
17 ส.ค. 2558 เรื่อง ขอสงขอมูลสถิติผลการประเมินเพื่อเปนขอมูลในการบริหารจัดการ
หนวยงาน
- รายงานสถิติผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด รอบที่ 2/2557
U4-5.1- 4.16 - หนังสือสํานักงานอธิการบดี ที่ ศธ 0585.01/1608 ลงวันที่ 16 ต.ค. 2557
เรื่อง พิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยฉบับใหม
- หนาเว็บไซตมหาวิทยาลัย หัวขอ (ราง) ระเบียบขอบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
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หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U4-5.1- 4.17 - คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 1056/2556 เรื่อง มอบอํานาจให
ผูชวยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 14 ต.ค. 2556
- คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 1065/2556 เรื่อง มอบอํานาจให
รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 16 ต.ค. 2556
- คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 310/2558 เรื่อง มอบอํานาจให
รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (รองประจําศูนยพื้นที่)
ลงวันที่ 10 เม.ย. 2558
- คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 521/2558 เรื่อง มอบอํานาจใหลงนาม
ในสัญญาหรือขอตกลงใหบริการทางวิชาการ ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
U4-5.1- 4.18 - คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 295/2557 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงและพัฒนาขอบังคับ ลงวันที่ 1 เม.ย. 2557
- คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 362/2557 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงและพัฒนาขอบังคับ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 25 เม.ย. 2557
- คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 720/2557 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงและพัฒนาขอบังคับ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 16 ก.ค. 2557
U4-5.1- 4.19 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ ศธ 0585.01/ว 275
ลงวันที่ 3 ก.พ. 2558 เรื่อง แจงใหทราบขอบังคับฯ ใหม จํานวน 6 ฉบับ และประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ จํานวน 1 ฉบับ
U4-5.1- 4.20 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2558 (ขอ 15)
U4-5.1- 4.21 ประกาศคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
และขาราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์
เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําและขาราชการ ประกาศ ณ
วันที่ 25 ก.พ. 2558
U4-5.1- 4.22 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 (มาตรา 11)
U4-5.1- 4.23 - รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 8/2557 เมื่อ
วันที่ 8 สิงหาคม 2557 (วาระที่ 4.1.1)
- รายงานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2558 (วาระที่ 4.1)

~ 195 ~

ขอ 5
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U5-5.1-5.1 ระบบหรือขั้นตอนการดําเนินงานการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
U5-5.1-5.2 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่ 1256/2557 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
การจัดการความรู
U5-5.1-5.3 รายงานการประชุม คณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 / 2557 วันอังคารที่ 18 พ.ย. 2557
U5-5.1-5.4 แผนการจัดการความรูประจําปการศึกษา 2557 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
U5-5.1-5.5 ปฏิทินการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
U5-5.1-5.6 แผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2557 ของหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
U5-5.1-5.7 รายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรู รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน ของหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
U5-5.1-5.8 รายงานผลการดําเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางคลังความรูภายในมหาวิทยาลัย
ปการศึกษา 2557 ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีภายในมหาวิทยาลัย ประจําป
การศึกษา 2557 (KM Day)
U5-5.1-5.9 ระบบบริหารจัดการความรู (KMS) ของมหาวิทยาลัย
U5-5.1-5.10 เว็บไซตการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
U5-5.1-5.11 รายงานสรุปโครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล “การบูรณาการความรูสูชุมชนและประชาคมอาเซียน”เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง
รวมทั้งสถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เมื่อวันที่ 4 - 6 ก.พ. 2558
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา
U5-5.1-5.12 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2557 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
U5-5.1-5.13 รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 30 ต.ค. 2558
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ขอ 6
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U6-5.1-6.1 แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
U6-5.1-6.2 สรุปผลแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ 2557
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
U6-5.1-6.3 แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนดานศึกษาตอ ประจําปการศึกษา 2557
(ภาคการศึกษาที่ 1/2557 และ 2/2557)
U6-5.1-6.4 รายงานผลโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิชาการ เรื่อง การเขียน
ผลงานวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
U6-5.1-6.5 รายงานผลโครงการสรางความรูความเขาใจในหลักเกณฑเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ
ของบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง “การวิเคราะหงานและการประเมินคางาน เพื่อกําหนด
ระดับตําแหนงที่สูงขึ้น”
U6-5.1-6.6 รายงานผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร" (Performance Management System)
U6-5.1-6.7 สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ครั้งที่ 2/2557
เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2557 และสําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา
ฝกอบรม และดูงาน ครั้งที่3/2557 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557
U6-5.1-6.8 รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรดานศึกษาตอประจําป 2557
ขอ 7
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U7-5.1-7.1.1 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
U7-5.1-7.1.2 คูมือตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 ของหนวยงาน
สายสนับสนุน
U7-5.1-7.1.3 บันทึกขอความติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2557
รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน
U7-5.1-7.1.4 บันทึกขอความรายงานผลการติดตามผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2557
U7-5.1-.7.2.1 คําสั่งที่ 1152/2557 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
U7-5.1-7.2.2 แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 และแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 2558
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หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U7-5.1-7.3.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2556
U7-5.1-7.3.2 แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557 –
พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะ สถาบัน/สํานัก
พ.ศ. 2558 – 2560
U7-5.1-7.5.1 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
U7-5.1-7.6.1 การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
U7-5.1-7.6.2 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนและการบริการ
สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2557
U7-5.1-7.6.3 การประเมินความพึงพอใจของบคุลากรที่มีตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยและ
หนวยงานที่สังกัดมหาวิทยาลัยฯ
U7-5.1-7.6.4 การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
U7-5.1-7.6.5 กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
U7-5.1-7.7.1 เครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน และ
กิจกรรมที่ทํารวมกัน
U7-5.1-7.8.1 คูมือกิจกรรม 5ส + 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ
2557 และ 2558
คําสั่งคณะกรรมการกิจกรรม 5ส + 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจกรรม 5ส + 3 ประจําปงประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558
บันทึกเสนอรายงานผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส + 3
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ตัวบงชี้ที่ 5.2
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: ผลการบริหารงานของคณะ
: ผลลัพธ
: สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. นางสาวเสาวลักษณ คีรีวงศ โทร. 035-709-086
คําอธิบายตัวบงชี้ :
ผลการดําเนินงานของคณะจะสามารถสะทอนไดวาในแตละสถาบันไดมีการกํากับ ติดตามและ
สนั บ สนุน การจั ดการเรี ย นการสอนในแต ล ะหลักสูตรของแตล ะคณะใหเปน ไปเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
เกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้งผลการดําเนินงานใน
แตละพันธกิจ การบริหารจัดการอยูในระดับใด
เกณฑการประเมิน :
18

คะแนนเฉลีย่ ของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ
คะแนนที่ได =

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ
จํานวนคณะทั้งหมดในสถาบัน

หมายเหตุ :
คณะที่ ไ ด ดํ า เนิ น การตามระบบคุ ณ ภาพระบบอื่ น ๆ ที่ ค ณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ และมีการประเมินตามระบบดังกลาว ไมตองนําคะแนนผลการประเมินของคณะนั้น
มาคํานวณในตัวบงชี้ แตตองรายงานผลในตัวบงชี้นี้ใหครบถวน
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: 3.42 คะแนน
: 4.00 คะแนน
: 4.00 คะแนน

ผลการดําเนินงาน : X ไมบรรลุเปาหมาย
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ มี ก ารแบ ง ส ว นราชการระดั บ คณะ ออกเป น
6 คณะ 1 วิ ท ยาลั ย โดยผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ คณะ พบว า มี ค ณะ/วิ ท ยาลั ย
ที่มีผลการประเมินอยูในระดับดี จํานวน 3 คณะ ไดแก คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มีคะแนนการประเมินเฉลี่ยเทากับ 3.86 คะแนน รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีคะแนน
การประเมิ น เฉลี่ ย เท า กั บ 3.75 คะแนน และคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มี คะแนน
การประเมิ น เฉลี่ ย เท า กั บ 3.56 คะแนน ตามลํ า ดั บ นอกจากนี้ มี ค ณะ/วิ ท ยาลั ย ที่ มี ผ ลการประเมิ น
อยูในระดับพอใช จํานวน 3 คณะ 1 วิทยาลัย ไดแก วิทยาลัยการจัดการ มีคะแนนการประเมินเฉลี่ยเทากับ
3.46 คะแนน รองลงมาคือ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีคะแนนการประเมินเฉลี่ยเทากับ 3.32 คะแนน
คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ค ะแนนการประเมิ น เฉลี่ ย เท า กั บ 3.20 คะแนน
และคณะศิลปศาสตร มีคะแนนการประเมินเฉลี่ยเทากับ 2.80 คะแนน ตามลําดับ
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับคณะ =

23.96
= 3.42 คะแนน
7

ผลการบริหารจัดการอยูในระดับพอใช
ตารางที่ 5.2-1 แสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ
คณะ
คะแนน
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
3.32
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3.86
3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.21
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.75
5. คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
3.56
6. คณะศิลปศาสตร
2.80
7. วิทยาลัยการจัดการ
3.46
รวม
23.96
แทนคา
เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
U-5.2-1.1

คะแนนที่ได =

คุณภาพ
พอใช
ดี
พอใช
ดี
ดี
พอใช
พอใช
23.96
7

= 3.42

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 ระดับคณะ
และวิทยาลัยการจัดการ
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ตัวบงชี้ที่ 5.3
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
: กระบวนการ
: สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. นางสาวเสาวลักษณ คีรีวงศ
โทร. 035-709-086
คําอธิบายตัวบงชี้ :
สถาบั น มี ห น า ที่ กํา กั บ การดํ า เนิน การประกัน คุณภาพการศึกษาระดับ หลักสูตรและคณะ โดยมี
การดําเนินการตั้งแต การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนา
ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินจะมุงไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ
เพื่ อ ให ส ามารถส ง เสริ ม สนั บ สนุ น กํ า กั บ ติ ด ตาม การดํ า เนิ น งานให เ ป น ไปตามที่ กํ า หนด สะท อ น
การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ
เกณฑการประเมิน: 5 ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการดําเนินงาน:
มีการ
ขอ
การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน
ดําเนินการ
1. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

ใหเปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1 และ

รายงานผลการติดตามใหกรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะใหเกิดผลตาม

องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
4. นําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะ ที่ผานการพิจารณาของกรรมการระดับ
สถาบันเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและ
การดําเนินงานของคณะใหมีคุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
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ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: 3 ขอ
: 6 ขอ
: 6 ขอ

เกณฑประเมิน
: 3 คะแนน
ผลการดําเนินงาน : X ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน
: 5 คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะใหเปนไปตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะใหเปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ดังนี้
1.1 จัดทําแผนการดําเนินงานกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะตาม
กระบวนการ PDCA ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจําปการศึกษา 2557
(U-5.3-1.1)
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามกํากับตัวบงชี้ผลการดําเนินงานรายละเอียดของหลักสูตร
(U-5.3-1.2)
2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1 และรายงานผลการ
ติดตามใหกรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา
สํา นั กส งเสริ มวิ ช าการและงานทะเบีย น มีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามกํากับ ตัว บงชี้ผ ลการ
ดําเนินงานรายละเอียดของหลักสูตร ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 1293/2557
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามกํากับตัวบงชี้ผลการดําเนินงานรายละเอียดของหลักสูตร (U-5.3-2.1) และ
มีการรายงานผลการติดตามในการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ระเบียบวาระที่ 1.2.4 รายงานขอมูล
การดําเนินงานจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2557 (U-5.3-2.2) ระเบียบวาระที่ 1.2.3 รายงานขอมูลการจัดทํารายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา
2557 และระเบียบวาระที่ 1.2.4 รายงานขอมูลผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ.6) ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2557 (U-5.3-2.3)
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะใหเกิดผลตามองคประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ
หลักสูตรและคณะใหเกิดผลตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ดังนี้
3.1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให
เกิดผลตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ (U-5.3-3.1)
3.2 คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและอุ ต สาหกรรมเกษตร มี ก ารจั ด สรรทรั พ ยากรที่ จํ า เป น
เพื่ อ สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร โดยมี ก ารจั ด สรรห อ งที่ ใ ช ใ นการจั ด เก็ บ เอกสาร
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งานประกั นคุณภาพการศึ กษา มีการจั ดบุ คลากรสนั บสนุน ในการชว ยประสานงานการดํ าเนินงานประกั น
คุณภาพหลักสูตร และมีการจัดโครงการใหความรูแกอาจารยประจําหลักสูตรในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
หลักสูตร (U-5.3-3.2)
3.3 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยคํานึงถึงความรูความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน (U-5.3-3.3)
3.4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ
หลักสูตรและคณะใหเกิดผลตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ (U-5.3-3.4)
3.5 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
3.6 คณะศิลปศาสตร มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ทั้งดานงบประมาณและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน โดยจัดสรร
งบประมาณคาวัสดุทางการศึกษา มีหองเรียนหองปฏิบัติการที่มีความพรอมสําหรับการจัดการเรียนการสอน
มีหองสืบคนและหองสมุดของมหาวิทยาลัย ที่มีคอมพิวเตอร และหนังสือ ตําราเพื่อสืบคนขอมูล (U-5.3-3.5)
3.7 วิทยาลัยการจัดการ มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตร ใหเกิดผล
ตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ (U-5.3-3.6)
เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U-5.3-1.1 แผนการดําเนินงาน กํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
ตามกระบวนการ PDCA ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประจําปการศึกษา 2557
U-5.3-1.2 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 1293/2557 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามกํากับตัวบงชี้ผลการดําเนินงานรายละเอียดของหลักสูตร
U-5.3-2.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 1293/2557 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามกํากับตัวบงชี้ผลการดําเนินงานรายละเอียดของหลักสูตร
U-5.3-2.2 รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 9/2557 ระเบียบวาระที่ 1.2.4 รายงานขอมูลการดําเนินงานจัดทํารายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2557 หนา 11-12
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หมายเลข
U-5.3-2.3

U-5.3-3.1

U-5.3-3.2

U-5.3-3.3

U-5.3-3.4
U-5.3-3.5
U-5.3-3.6

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 2/2558 ระเบียบวาระที่ 1.2.3 รายงานขอมูลการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) ภาคการศึกษาที่ 2
ปการศึกษา 2557 หนา 5-6 และระเบียบวาระที่ 1.2.4 รายงานขอมูลผลการดําเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
(มคอ.6) ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2557 หนา 6-7
หนังสือคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ที่ ศธ 0585.09/214 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2556
เรื่อง ขอสรุปยอดงบประมาณคาวัสดุการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
(งบแผนดิน)
หนังสือคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ที่ ศธ 0585.10/722
ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2558 เรื่อง ขอสงขอมูลการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานหลักสูตร
หนังสือคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ ศธ 0585.11/1648
ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เรื่อง ขอสงขอมูลการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานหลักสูตรและคณะ
หนังสือคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ ศธ 0585.12/1208 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอสงขอมูล ตัวบงชี้ 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
หนังสือคณะศิลปศาสตร ที่ ศธ 0585.14/1006 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอสงขอมูลตัวบงชี้ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
หนังสือวิทยาลัยการจัดการ ที่ ศธ 0585.25/248 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอสงขอมูล
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บทที่ 3
สรุปผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
(ประเมินตนเอง)

บทที่ 3 การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3.1 วิเคราะหผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ปการศึกษา 2557
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จําแนกรายตัวบงชี้ ระดับสถาบัน
ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ตัวบงชี้
ชนิดตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน)
ตัวหาร
ตัวบงชี้ที่ 1.1
คํานวณ
3.51 คะแนน
82.08
2.05
40
ตัวบงชี้ที่ 1.2
คํานวณ
1.80 คะแนน
14.05 x 5
1.76
40
ตัวบงชี้ที่ 1.3
คํานวณ
รอยละ 28.00
26.07 x 5
2.17
2.33 คะแนน
60
ตัวบงชี้ที่ 1.4
6 ขอ
6 ขอ 5 คะแนน
6 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 1.5
6 ขอ
6 ขอ 5 คะแนน
6 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 2.1
6 ขอ
6 ขอ 5 คะแนน
6 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 2.2
คํานวณ
3.51 คะแนน
32.20
4.60
7
ตัวบงชี้ที่ 2.3
คํานวณ
3.51 คะแนน
16.24
2.03
8
ตัวบงชี้ที่ 3.1
6 ขอ
6 ขอ 5 คะแนน
6 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 4.1
7 ขอ
6 ขอ 5 คะแนน
6 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 5.1
7 ขอ
7 ขอ 5 คะแนน
7 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 5.2
คํานวณ
3.51 คะแนน
23.96
3.42
7
ตัวบงชี้ที่ 5.3
5 ขอ
6 ขอ 5 คะแนน
3 ขอ
เฉลี่ยรวม
13 ตัว
4.24
ผลการประเมิน
ดี
ตัวบงชี้ที่ 1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรของทุกหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 5.2 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ
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คะแนน
การประเมินตนเอง
2.05
1.76
2.17
5.00
5.00
5.00
4.60
2.03
5.00
5.00
5.00
3.42
3.00
3.77
ดี

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะหผลการประเมินระดับสถาบัน จําแนกรายองคประกอบ ระดับสถาบัน
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ผลการประเมิน
องคประกอบคุณภาพ

1 การผลิตบัณฑิต
2 การวิจัย
3 การบริการวิชาการ
4 การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
5 การบริหารจัดการ
รวม
ผลการประเมิน

0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

ตัวบงชี้

I

P

O

คะแนน
เฉลี่ย

5
3
1
1

3.93
4.60
-

10.00
5.00
5.00
5.00

2.05
2.03
-

3.20
3.88
5.00
5.00

พอใช
ดี
ดีมาก
ดีมาก

3
13

3

8.00
7

3.42
3

3.81
3.77
ดี

พอใช
ดี
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ภาคผนวก
- ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
- คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2557
- คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2557
ระดับสถาบัน

เดิม

3

53
13

27

11

68
12

72

เดิม

เดิม

เดิม

เดิม

เดิม

เดิม

17 -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด
- ระดับปริญญาโท

20 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ

21 -จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า
22 -จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า
23 -จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า
24 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารง
ตําแหน่งอาจารย์

752

1,077

เดิม

15 -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด
- ระดับปริญญาตรี

752

1,077

69

6
6

ทอ.

เดิม

91

8
8

คอ.

14 จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา

-ระดับปริญญาโท

4

รายการ
เดิม/ใหม่

เดิม
เดิม

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน

1 จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด
2 -ระดับปริญญาตรี

ที่

5,075

5,075

135.5

14

148.5

7

169.5

6
6

บท.

76.5

19

68.5

8

95.5

6
6

วท.

739

739

66.5

18.5

65

7

90.5

1

10
9

วส.

จํานวน

ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ปีการศึกษา 2557
คําอธิบายF = fill ผู้กรอกข้อมูล | C = check ผู้ตรวจสอบ/แก้ไข/ยืนยันข้อมูลที่ระบบ sum up | S = sum up รวม/คํานวณอัตโนมัติโดยระบบ

16

1,883

1,899

62

6

62

8

76

3
3

ศศ.

684

684

0

1

2

0

3

1

1
0

วจ.

151

-

151

439.5

83.5

467

44

167

10,210

10,377

594.5

2

40
38

สถาบัน

เดิม

เดิม

เดิม

เดิม

เดิม

เดิม

เดิม

เดิม

เดิม

26 -จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทาง
วิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า

27 -จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทาง
วิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

28 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

29 -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

30 -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า

31 -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

32 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารง
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์

33 -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

34 -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า

รายการ
เดิม/ใหม่

เดิม

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน

25 -จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทาง
วิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

ที่

2

0

2

2

14

1

17

10

52

10

คอ.

5

0

9

5

25

3

33

4

23

0

ทอ.

2

0

2

5

27

0

32

9

119.5

7

บท.

1

0

1

5

10

3

18

14

57.5

5

วท.

1

0

2

8

13

1

22

9.5

51

6

วส.

จํานวน

ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ปีการศึกษา 2557
คําอธิบายF = fill ผู้กรอกข้อมูล | C = check ผู้ตรวจสอบ/แก้ไข/ยืนยันข้อมูลที่ระบบ sum up | S = sum up รวม/คํานวณอัตโนมัติโดยระบบ

0

0

0

0

14

0

14

6

48

8

ศศ.

0

0

0

1

2

0

3

0

0

0

วจ.

11

0

16

26

105

8

139

52.5

351

36

สถาบัน

เดิม

ใหม่

ใหม่

ใหม่

ใหม่

ใหม่

ใหม่

ใหม่

ใหม่

ใหม่

เดิม

เดิม

36 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารง
ตําแหน่งศาสตราจารย์

40 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก

41 -ระดับปริญญาตรี

43 -ระดับปริญญาโท

45 -ระดับปริญญาเอก

46 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ

47 -จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ไม่มี
ตําแหน่งทางวิชาการ

48 -จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

49 -จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์

50 -จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีตําแหน่ง
ศาสตราจารย์

114 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)

116 -ระดับปริญญาตรี

รายการ
เดิม/ใหม่

เดิม

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน

35 -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

ที่

615.81

615.81

0

0

353.97

353.97

0

2

15

13

0
0

30

4

25

0

29

0

4

ทอ.

0

0

0

0

0

0

0

คอ.

3370.06

3370.06

0

0

5

15

20

0

0

20

20

0

0

บท.

1575.69

1575.69

0

0

5

0

5

7

25

0

32

0

0

วท.

1036.83

1040.58

0

2

13

35

50

18

64.5

7

89.5

0

1

วส.

จํานวน

ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ปีการศึกษา 2557
คําอธิบายF = fill ผู้กรอกข้อมูล | C = check ผู้ตรวจสอบ/แก้ไข/ยืนยันข้อมูลที่ระบบ sum up | S = sum up รวม/คํานวณอัตโนมัติโดยระบบ

1765

1765

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ศศ.

0

45.5

0

1

3

1

5

4

1

0

5

0

0

วจ.

0

5

8,717.36

8,766.61

41

64

110

33

115.50

27

175.50

0

5

สถาบัน

0
6

0
4

เดิม

เดิม

เดิม

เดิม

เดิม

เดิม

เดิม

เดิม

เดิม

เดิม

เดิม

เดิม

125 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน

126 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

128 -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

129 จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง
(ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)

130 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

132 -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

133 จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง
137 จํไานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ

138 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

140 -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

141 จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ

0

0

4

10

77

87

-

-

-

90,000.00

วท.

2,200,000.00

0

0

6

0

63

63

-

1,446,350.00

0

3

2

5

0

113.5

51

164.5

1,208,485.00

500,000.00

1,446,350.00 1,708,485.00

-

0

0

9

9

0

0

86.5

86.5

-

895,000.00

895,000.00

-

7,991,450.00 1,436,000.00 7,801,700.00

124 -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4,014,200.00

บท.

7,991,450.00 3,636,000.00 7,801,700.00

ทอ.

เดิม

4,104,200.00

คอ.

122 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายการ
เดิม/ใหม่

เดิม
เดิม

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน

118 -ระดับปริญญาโท
121 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในสถาบัน

ที่

0

0

8

8

0

0

82.5

82.5

-

738,650.00

738,650.00

-

5,391,680.00

3.75
5,391,680.00

วส.

จํานวน

ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ปีการศึกษา 2557
คําอธิบายF = fill ผู้กรอกข้อมูล | C = check ผู้ตรวจสอบ/แก้ไข/ยืนยันข้อมูลที่ระบบ sum up | S = sum up รวม/คํานวณอัตโนมัติโดยระบบ

0

2

0

2

0

74

0

74

805,000.00

-

805,000.00

1,209,920.00

-

1,209,920.00

ศศ.

0

0

0

0

0

3

0

3

-

-

-

100,000.00

-

45.5
100,000.00

วจ.

0

5

29

34

0

200.5

360

560.5

2,013,485.00

3,580,000.00

5,593,485.00

3,599,920.00

26,635,030.00

49.25
30,234,950.00

สถาบัน

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน

145 จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัย

ที่

ใหม่

รายการ
เดิม/ใหม่
19

คอ.
23

ทอ.
47

บท.
22

วท.
56

วส.

จํานวน

ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ปีการศึกษา 2557
คําอธิบายF = fill ผู้กรอกข้อมูล | C = check ผู้ตรวจสอบ/แก้ไข/ยืนยันข้อมูลที่ระบบ sum up | S = sum up รวม/คํานวณอัตโนมัติโดยระบบ

14

ศศ.
1

วจ.

182

สถาบัน

