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บทที่ 1 สวนนํา
1.1 บทสรุปผูบ ริหาร การประเมินตนเอง
1.1.1 บทสรุปผูบริการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดรับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีฐานะเปนนิติบุคคล และเปนสวนราชการภายใต
การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเปนสถาบันอุดมศึกษา
ดา นวิ ชาชีพ และเทคโนโลยี มีวั ตถุ ป ระสงคใ ห ก ารศึ ก ษา ส ง เสริ ม วิ ช าการและวิ ช าชี พ ที่เ น นการปฏิ บั ติ
ทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริก ารทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีศูนยกลางอยูที่จังหวัดพระนครศรีอ ยุธยา และมีพื้นที่
จัดการศึกษา 4 ศูนย คือ ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศูนยนนทบุรี ในจังหวัดนนทบุรี และศูนยสุพรรณบุรี ในจังหวัดสุพรรณบุรี จัดการศึกษา 6 คณะ โดยแบงเปน
2 กลุมสาขาวิชา ดังนี้
1) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.1) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
1.2) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
1.3) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจการเกษตร)
1.4) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.5) คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
2) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2.1) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2) คณะศิลปศาสตร
มีหลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2558 จํานวนทั้งสิ้น 53 หลักสูตร จําแนกเปนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง 12 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 39 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตรโดยยึดปณิธานในการ
จัดการศึกษาคือ “ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่เปนคนดี มีความรู รักสูงาน”
ในปก ารศึก ษา 2558 มีจํานวนนักศึกษาทั้ง สิ้น 11,273 คน อาจารยทั้งสิ้น 655 คน จําแนกเปน
อาจารย 499 คน ผูชวยศาสตราจารย 141 คน รองศาสตราจารย 15 คน
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1.1.2 ผลการประเมินตนเอง (ปการศึกษา 2558)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ของ สกอ. โดยในระดับสถาบัน ดําเนินการครบทั้ง 5 องคประกอบ จํานวน 13 ตัวบงชี้ ซึ่งผล
การประเมินตนเองในภาพรวมอยูในระดับดี ที่ 4.05 คะแนน มีองคประกอบที่มีผลระดับดีมาก 2 องคประกอบ
คือ องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ และ องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับดี
จํานวน 1 องคประกอบ คือ องคประกอบที่ 2 การวิจัย มีผลระดับพอใช 2 องคประกอบ คือ องคประกอบที่ 1
การผลิตบัณฑิต และ องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ รายละเอียดตามตาราง ดังนี้
ตารางแสดงสรุปผลและวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องคประกอบคุณภาพ

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

ตัวบงชี้

I

P

O

5
3
1
1

1.98
4.44

5.00
5.00
5.00

2.87
2.33

3
13

5.00
3
-

5.00
7
-

4.03
3
-

คะแนน
เฉลี่ย

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

3.37
3.92
5.00

พอใช
ดี
ดีมาก

5.00

ดีมาก

4.68
4.05
ดี

ดีมาก
ดี
-

1.1.3 สรุปผลการวิเคราะห จุดเดน และจุดที่ควรพัฒนา (ภาพรวม)
1) จุดเดน
1.1) มีการบูรณาการบริการวิชาการที่ใหทุกคณะและชุมชนเขามามีสวนรวม
สามารถสรางความเขมแข็งใหชุมชนไดอยางยัง่ ยืน
1.2) มีการบูรณาการจัดการศึกษาดานวิชาชีพ โดยใหผูประกอบการมีสวนรวมใน
การพัฒนาหลักสูตร และรวมจัดการศึกษา ที่เนนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติในสถานประกอบการ
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2) จุดที่ควรพัฒนา
2.1) ควรมีระบบกลไกการกํากับติดตามการบริหารหลักสูตร ใหเปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และตามเกณฑการประเมินหลักสูตร ครบทุกหลักสูตร
2.2) ควรมีการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒปิ ริญญาเอกและทําผลงาน
ทางวิชาการเพือ่ ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเพิม่ ขึ้นอยางตอเนื่อง
2.3) ควรสนับสนุน สงเสริม การทําวิจัย/งานสรางสรรค รวมทั้งการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการที่มีคุณภาพ

1.2 ชื่อหนวยงาน ทีต่ ั้ง และประวัตคิ วามเปนมาโดยยอ
1.2.1 ชื่อหนวยงาน และที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนหนึ่งในเกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ไดรับการสถาปนาเปนมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีพื้นที่จัด
การศึกษา 3 จังหวัด 4 ศูนยพื้นที่ มีพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 1,283 ไร ไดแก ศูนยพระนครศรีอยุธยา
หันตรา มีเ นื้อที่ 707 ไร ตั้ง อยูที่ ตําบลหัน ตรา อําเภอพระนครศรีอ ยุธยา จัง หวัดพระนครศรีอยุธยา
ศู น ย พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยา วาสุ ก รี มี เ นื้ อ ที่ 31 ไร ตั้ ง อยู ที่ ตํ า บลท า วาสุ ก รี อํ า เภอพระนครศรี อ ยุ ธ ยา
จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ศู น ย น นทบุ รี มี เ นื้ อ ที่ 35 ไร ตั้ ง อยู ที่ ตํ า บลสวนใหญ อํ า เภอเมื อ ง
จังหวัดนนทบุรี ศูนยสุพรรณบุรี มีเนื้อที่ 510 ไร ตั้งอยูที่ ตําบลยานยาว อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
1) ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา
ที่ตั้งของสํานักงานอธิการบดี 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) ศูนยสุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพ รรณบุรี -ชั ยนาท ต.ยานยาว อ.สามชุ ก จ.สุพ รรณบุรี 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
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1.2.2 ประวัติความเปนมาโดยยอ
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภูมิเ ปนหนึ่ง ในเกาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ที่มีพัฒนาการมาจากวิทยาลัยในสังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และไดรับการสถาปนา
เปนมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ภายใตการกํากับดูแล
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยการหลอมรวมวิทยาเขต
4 แหงเขาดวยกัน โดยมีสํานักงานอธิการบดีตั้งอยูเลขที่ 60 หมู 3 ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีลักษณะเฉพาะที่เปนมหาวิทยาลัย
ระบบหลายศูนยพื้นที่ (multi – campus system) ซึ่งมีการจัดการศึกษาหลักสูตรลักษณะเดียวกันในตางศูนย
ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีพื้นที่จัดการศึกษา 4 ศูนย คือ ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนยพระนครศรีอยุธยา
วาสุกรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนยนนทบุรี ในจังหวัดนนทบุรี และศูนยสุพรรณบุรี ในจังหวัดสุพรรณบุรี
โดยมีพื้นที่จัดการศึก ษารวมทั้งหมดประมาณ 1,283 ไร เปดสอนหลักสูตรระดับ ต่ํากวาปริญญาตรี (ปวส.)
ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท จัดอยูในกลุมสถาบันเฉพาะทางเนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
และพัฒนาสังคม มีการจัดการเรียนการสอน 2 กลุมสาขาวิชา 6 คณะ ปรากฏดังรายละเอียดแลวนั้น (หนา 1)
1.2.3 ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย

รูปที่ 4 ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ตราประจํามหาวิทยาลัยนั้น เปนรูปดวงตราวงกลมภายในมีพระราชลัญจกรประจําพระองค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ลอมรอบดวยดอกบัว 8 กลีบ ซึ่งสื่อความหมายถึง ทางแหง
ความสําเร็จมรรค 8 และความสดชื่นเบิกบานอันกอใหเกิดปญญา ดานบนดวงตรานั้นมี พระมหาพิชัยมงกุฎ
ที่มีตัวเลข 9 ซึ่งหมายถึง รัชกาลที่ 9 ครอบอยูดานลาง ดวงตรานั้นเขียนชื่อสถาบัน ทั้งนี้ ตราของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง ลวนไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ใหอัญเชิญมาเปนตราสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และอี ก 8 แหง บรรดา
คณาจารย ขาราชการ นักศึกษา บัณฑิต ศิษยเการาชมงคลทุกรุนตางสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพน
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1.2.4 ตนไมและสีประจํามหาวิทยาลัย

รูปที่ 5 “ตนลีลาวดีสุวรรณภูม”ิ ตนไมประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลือก ตนลีลาวดีสุวรรณภูมิ เปนตนไมประจํา
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีความทนทานตอทุกฤดูกาลยิ่งมีอายุยืนยาวยิ่งมีคุณคา ลีลาวดีสุวรรณภูมิ มีดอกสีเหลืองทอง
กลิ่นหอมจรุงใจ จึงหมายความวา ชาวสุวรรณภูมิทุกคน จะมีความอดทน มีความดีงาม มีคุณคา ประดุจตนลีลา
วดีสุวรรณภูมิ นั่นเอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนด “สีทอง” เปนสีประจํามหาวิทยาลัย
ตามความหมายของสุวรรณภูมิ ซึ่งหมายถึงแผนดินทอง หรือดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณมั่งคั่งเจริญรุงเรือง
มีคาประดุจทองคํา

1.3 ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค
1.3.1 ปรัชญา
ราชมงคลสุวรรณภูมิรวมพลังสรางสรรค รวมคิด รวมทํา รวมกิจกรรม เพื่อการพัฒนา
ชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติ
1.3.2 ปณิธาน
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่เปนคนดี มีความรู รักสูงาน
1.3.3 วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยชั้นนําดานวิชาชีพและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติ
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1.3.4 พันธกิจ
1) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2) การสรางงานวิจัยนวัตกรรม
3) การบริการวิชาการสูส ังคมชุมชน
4) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษธรรมชาติสงิ่ แวดลอม
5) บริหารจัดการที่ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล
1.3.5 ประเด็นยุทธศาสตร
1) พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ
2) สรางและพัฒนางานวิจัย หรืองานสรางสรรค เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3) ปรับ ปรุง และพัฒนาการใหบริก ารวิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน สังคม และ
สรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย
4) สืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษสิ่งแวดลอมใหเกิด
ความยั่งยืน
5) สนับสนุนและสงเสริมเพื่อใหนักศึกษามีพัฒนาการครบทุกดาน
6) พัฒนาคุณภาพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
7) บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิง บูรณาการดวยหลัก ธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีบุคลากรเปนศูนยกลางในการบริหารจัดการ
8) พัฒนามหาวิทยาลัยใหพรอมกาวเขาสูระดับอาเซียน
1.3.6 จุดเนนความเปนเลิศ
อาหารปลอดภัย พลังงานทดแทน เทคโนโลยีแมพิมพ
1.3.7 คานิยมองคการ
เปนคนดี มีความรู รักสูงาน
1.3.8 สมรรถนะของบุคลากร
1) ใฝรู
2) มีความคิดเชิงระบบ
3) สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
4) เปนมืออาชีพ
5) จิตสาธารณะ
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1.3.9 สมรรถนะของนักศึกษา
P = Personality and Ethic
I = Information and Data Based
V = Value Added
P = Presentation
1.3.10 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1) ใฝรู (Self learning) หมายถึง รักในความรู มุงมั่นแสวงหาความรู เพื่อแกปญหาและพัฒนาตนเอง
2) มีความคิดเชิงระบบ (Systematic thinking) หมายถึง การคิดพิจารณาสิ่งใดในลักษณะ
และสามารถวิเคราะหความสัมพันธเชื่อมโยงกับองคประกอบยอยไดอยางครอบคลุมครบวงจร
3) สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective communication) หมายถึง มีทักษะในการถายทอด
นําเสนอขอมูล ขาวสาร รวมถึง ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ และเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ
การสื่อสาร
4) เปนมืออาชีพ (Professional) หมายถึง มีความรูความเขาใจในศาสตรวิชาชีพเปนอยางดี
มีทักษะความชํานาญในการปฏิบัติ และประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด
5) จิตสาธารณะ(Public mind) หมายถึง การตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวมเปนจิตที่คิดสรางสรรค
เปนกุศล และมุงทํากรรมดี เพื่อประโยชนตอสวนรวม
1.2.11 พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
1) มีความซื่อสัตย กตัญู
2) มีเมตตา รูจักการเสียสละ
3) มีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตน
4) รักชาติ รักองคกร
5) ดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

1.4 โครงสรางองคกร และโครงสรางบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ภายใตการกํากับ
ดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดระบบการใชทรัพยากร
รวมกันในพื้นที่จัดการศึกษาทั้ง 4 ศูนย โดยมีหนวยงานกลาง ทําหนาที่สนับสนุนภารกิจดานตางๆ ของสถาบัน
และมีสํานักงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงตอสภามหาวิทยาลัย ณ ปจจุบันมหาวิทยาลัยจึงมีการบริการจัดการ
ตามโครงสรางการแบงสวนราชการดังนี้
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1.4.1 โครงสรางการแบงสวนราชการ

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
สภาวิชาการ

สภาคณาจารย์และข้ าราชการ

สํ านักงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการควบคุมภายใน

สํ านักงานอธิการบดี

กองกลาง
กองคลัง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
กองบริหารทรัพยากร
นนทบุรี
กองบริหารทรัพยากร
สุ พรรณบุรี
กองบริหารทรัพยากร
วาสุ กรี

คณะ

สถาบัน

คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม

สํ านัก

สถาบันวิจยั และพัฒนา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักส่ งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

คณะบริหารธุ รกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

หมายเหตุ :
สํานักคุณภาพการศึกษา

สวนราชการที่จัดตัง้ โดย
พรบ. / กฎกระทรวง / ประกาศกระทรวง
สวนราชการที่จัดตัง้ เปนการภายใน
โดยสภามหาวิทยาลัย
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1.4.2 โครงสรางบริหาร
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1.5 รายชื่อผูบ ริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภาชุดปจจุบนั
1.5.1 รายชื่อผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ผูชวยศาสตราจารยไพศาล บุรินทรวฒ
ั นา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รองศาสตราจารย ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ
รองอธิการบดี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริกุล คลองคํานวณการ
รองอธิการบดี

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

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงวิทย เจริญกิจธนลาภ
ผูชวยอธิการบดี
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ดร.ศศิกานต สุวรรณประทีป
ผูชวยอธิการบดี

1.5.2 รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย
1. นายมีชัย
ฤชุพันธุ
นายกสภามหาวิทยาลัย
2. นายธีรยุทธ
หลอเลิศรัตน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
3. ผศ.ไพศาล
บุรินทรวัฒนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง (อธิการบดี)
4. ผศ.นิมิตร
ขจรไชยกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
(ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ)
5. ดร.กิจจา
ใจเย็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
6. นายธงชัย
ลาวรรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
7. รศ.ประชีพ
ชูพันธ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
8. นางประดิษฐา
จงวัฒนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
9. รศ.ดร.พินิติ
รตะนานุกลู
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
10. รศ.ดร.วรากร
ไมเรียง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
11. นางสาววลัยรัตน
ศรีอรุณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
12. นายวัลลภ
มานะธัญญา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
13. นายสมชาย
มีชูพร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
14. ผศ.ดร.สุราษฎร
พรมจันทร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
15. นายสุวรรณลภ
ภูวบัณฑิตสิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
16. นายเสถียร
เศรษฐสิทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
17. นายโอภาส
เขียววิชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
18. รศ.ดร.สุรชัย
มัจฉาชีพ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบ ริหาร
19. อาจารยพงศวิทย
วุฒิวิริยะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบ ริหาร
20. รศ.สหายพล
มีชูนึก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบ ริหาร
21. อาจารย ดร.สุวุฒิ
ตุมทอง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบ ริหาร
22. ผศ.ดร.ประมุข
อุณหเลขกะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบ ริหาร
23. ผศ.สมใจ
บุญสรรค
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบ ริหาร
24. อาจารยเกษสิริ
ศักดานเรศว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
25. อาจารยเฉลิม
ขุนเอียด
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
26. อาจารยปราชญ
พวงเงิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
27. อาจารยมนตรี
วงษสุวรรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
28. นายพัฒนพงศ
วรรณวิไล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
29. อาจารยอนนท
บูชาพันธ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
30. ผศ.ดร.ศิริกลุ
คลองคํานวณการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
31. อาจารย ดร.อนุรักษ เมฆพะโยม
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
32. ผศ.ชาญณรงค
ศรีทรงเมือง
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
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1.5.3 รายชื่อกรรมการสภาวิชาการ
1. ผศ.ไพศาล
บุรินทรวัฒนา
ประธานกรรมการสภาวิชาการ
2. อาจารยพงศวิทย
วุฒิวิริยะ
รองประธานกรรมการสภาวิชาการ
3. ศ.ดร.ประยุทธ
อัครเอกฒาลิน
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
4. ศ.ดร.อุทัยรัตน
ณ นคร
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
5. รศ.สถาพร
ดีบุญมี ณ ชุมแพ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
6. รศ.ดร.สมชาย
ปราการเจริญ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
7. พ.อ.ญ.ผศ.ดร.ภาวดี ดีพึ่งตน
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
8. ผศ.ดร.ประสงค
พรจินดารักษ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
9. ผศ.ดร.วิเชียร
อุนเรือน
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
10. ผศ.ดร.สุกัญญา
เรืองจรูญ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
11. ดร.สมศักดิ์
ประถมศรีเมฆ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
12. ผศ.ชุมเขต
แสวงเจริญ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
13. ผศ.เดชา
พลเสน
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
14. ผศ.ดร.อํานาจ
ศิลวัตร
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
15. ผศ.ดร.สาลินันท
บุญมี
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
16. อาจารย ดร.สุวุฒิ
ตุมทอง
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
17. ผศ.ดร.ประมุข
อุณหเลขกะ
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
18. ผศ.วาที่ ร.ท.ธนู
ทดแทนคุณ
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
19. รศ.นภัทร
วัจนเทพินทร
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
20. ผศ.เกษม
เจนวิไลศิลป
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
21. รศ.ดร.รวีวรรณ
เดือมขันมณี
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
22. ผศ.สุรชัย
เอมอักษร
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
23. อาจารยเอกชัย
เนาวนิช
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
24. อาจารยณฐพงศ
จันทรเพ็ชร
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
25. ผศ.นันทวดี
วงษเสถียร
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
26. ผศ.สมใจ
บุญสรรค
เลขานุการสภาวิชาการ
27. อาจารยทิพยวัน
สุขสัน
ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ
28. อาจารยศุภณัฐ
แกนแกว
ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ
29. นางสโรชา
วันเตะ
ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ
ขอมูล : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 7 กันยายน 2559
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1.5.4 รายชื่อผูบริหารหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1. ผศ.เดชา
พลเสน
คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
2. ผศ.ดร.อํานาจ
ศิลวัตร
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3. ผศ.ดร.สาลินันท บุญมี
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. อาจารย ดร.สุวุฒิ ตุมทอง
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. ผศ.ดร.ประมุข
อุณหเลขกะ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
6. ผศ.วาที่ รท.ธนู
ทดแทนคุณ
คณบดีคณะศิลปศาสตร
7. ผศ.กฤษฎี
สุขฉายี
รักษาการในตําแหนงผูอ ํานวยการสํานักงานอธิการบดี
8. อาจารยอาคม
สงเคราะห
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. ผศ.สมใจ
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. อาจารยจริ ะวัฒน ใจออนนอม
ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
17. อาจารยปติชน เปยมบริบูรณ
ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
19. ผศ.สุรพล
สังฆโสภณ
ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
20. นางสาวมาลี
ทวนทอง
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
21. ผศ.ดร.เสนีย
พวงยาณี
ผูอํานวยการสํานักคุณภาพการศึกษา

~ 16 ~

1.6 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน
1.6.1 คณะที่เปดสอน
ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมีคณะที่จัดการศึกษาจํานวน 6 คณะ ดังนี้
1) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตใหมีความรูความสามารถทั้งทางดานครุศาสตร และ
ดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการสรางและพัฒนาทักษะในการ
ถายทอดความรู ทักษะทางการสอน และการมีมนุษยสัมพันธ ที่ดี เพื่อใหผูสําเร็จ การศึก ษาสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
สํา นั กงานคณบดี ตั้ ง อยู ที่ ม หาวิท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ศู น ย
สุพรรณบุรี เลขที่ 450 หมู 6 ถนนสุพรรณบุรี ตําบลยานยาว อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130

2) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
จัดการเรียนการสอน โดยเนนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถและทักษะในการ
นําเทคโนโลยีในดานตางๆ มาประยุกตใช เพื่อการพัฒนาศักยภาพในงานเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร อีกทั้งสามารถดําเนินการเชิงธุรกิจและปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสนับสนุนให
นักศึกษาไดมีโอกาสคนควาในรูปแบบของการทําวิจัยและการใหบริการทางวิชาการที่ตรงตามความตองการของ
สังคมดวย
สํานักงานคณบดีตั้งอยูที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภูมิ ศูนยพระนครศรีอยุธยา
หันตรา เลขที่ 60 หมู 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพฯ – นครสวรรค) ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

~ 17 ~

3) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดการเรียนการสอน โดยมุงเนนใหนักศึกษาไดนําทฤษฎีไปประยุกตใช เปนแนวทางใน
การปฏิบัติงานในภาคธุรกิจทั้งในดานการบัญชี การเงิน การตลาด และการบริหารและจัดการองคกร โดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการพัฒนางานดานโปรแกรมและเครือขายคอมพิวเตอร เพื่อใชในงานดาน
การบริหารจัดการทางธุรกิจและการพัฒนางานบริการของหนวยงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สํานักงานคณบดีตั้งอยูที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยพระนครศรีอยุธยา
วาสุกรี เลขที่ 19 หมู 3 ถนนอูทอง ตําบลทาวาสุกรี อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

4) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ทั้ง ดานทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีการพัฒนาและจัดทําหลัก สูตร ที่ตอบสนองความตองการของผูเรียน และ
ตลาดแรงงานทั้ง ในป จ จุบันและอนาคต เพื่อใหนั ก ศึก ษาไดป ฏิบั ติจ ริง สามารถวิเ คราะห วิจัย ทางดา น
วิทยาศาสตรดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งมีความสามารถบริหารจัดการและบํารุงรักษาสภาพแวดลอมที่ทัน
ตอโลกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
สํ านั กงานคณบดี ตั้ งอยู ที่ มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลสุ วรรณภู มิ
ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู 3 ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13000
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5) คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
จัดการเรียนการสอนใหบัณฑิตมีความรู มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประดิษฐ
คิดคน พัฒนา ออกแบบ การนําเสนองาน การควบคุมงาน และการตรวจสอบงานดานวิศวกรรมศาสตรใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของตามมาตรฐานของสภาวิศวกร โดยการประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี ต า งๆ มาใช ใ ห มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด นอกจากนี้ ยั ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต
ดานสถาปตยกรรมศาสตร ใหมีความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยีส ถาปตยกรรม มีความโดดเดน ในดาน
การออกแบบ และการนําเสนองานดวยระบบมัลติมีเดีย
สํานักงานคณบดี ตั้งอยูที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี
เลขที่ 7/1 ถนนนนทบุรี1 ตําบลสวนใหญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

6) คณะศิลปศาสตร
ดานการเรียนการสอนและพัฒ นางาน อยางตอเนื่องดวยการบริก าร การเรีย น
การสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อการสื่อสาร
สากลในทุกสาขาวิชา นอกจากนั้นยังผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ ในการสื่อสารภาษาตางประเทศ และ
การบริการดานการทองเที่ยว โดยมีการฝกงานในสถานประกอบการจริงเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู ดานภาษา
ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน รวมทัง้ ทักษะการใหบริการตางๆ อยางมืออาชีพ
สํานักงานคณบดีตั้งอยูที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคสุวรรณภูมิ ศูนยพระนครศรีอยุธยา
หันตรา เลขที่ 60 หมู 3 ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
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1.6.2 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน
หลักสูตร ประจําปการศึกษา 2558 เปดสอน 6 คณะ จํานวนทั้งสิ้น 51 หลักสูตร จําแนกเปน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
12 หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
37 หลักสูตร
ระดับปริญญาโท
2 หลักสูตร
ตารางแสดงหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน ปการศึกษา 2558 จําแนกตามคณะ/ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
คณะ/ระดับ
การศึกษา

ปริญญา

สาขาวิชา

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (ปวส. 5 หลักสูตร, ปริญญาตรี 8 หลักสูตร)
ประกาศนียบัตร
ชางยนต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
วิชาชีพชั้นสูง
อิเล็กทรอนิกส
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2257)
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
ไฟฟากําลัง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
เทคนิคอุตสาหกรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
ปริญญาตรี
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
วิศวกรรมอุตสาหการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
วิศวกรรมไฟฟา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
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จํานวนป
ของ
หลักสูตร
2 ป
2 ป
2 ป
2 ป
2 ป
5 ป
5 ป
5 ป
5 ป

ตารางแสดงหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน ปการศึกษา 2558 จําแนกตามคณะ/ระดับการศึกษา/สาขาวิชา (ตอ)
คณะ/ระดับ
การศึกษา

ปริญญา

สาขาวิชา

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีเครื่องกล (ตอเนื่อง)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
เทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
เทคโนโลยีโทรคมนาคม (ตอเนื่อง)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
เทคโนโลยีอุตสาหการ (ตอเนื่อง)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ปวส. 1 หลักสูตร, ปริญญาตรี 6 หลักสูตร)
ประกาศนียบัตร
เทคโนโลยีการเกษตร
วิชาชีพชั้นสูง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
พืชศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
วิทยาศาสตรการประมง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ก ารอาหาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
สัตวศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
เทคโนโลยีบัณฑิต
เทคโนโลยีการเกษตร (ตอเนื่อง)
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557)

~ 21 ~

จํานวนป
ของ
หลักสูตร
2 ปครึ่ง
2 ปครึ่ง
2 ปครึ่ง
2 ปครึ่ง

2 ป
4 ป
4 ป
4 ป
4 ป
4 ป
2 ป

ตารางแสดงหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน ปการศึกษา 2558 จําแนกตามคณะ/ระดับการศึกษา/สาขาวิชา (ตอ)
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวส. 6 หลักสูตร, ปริญญาตรี 6 หลักสูตร, ปริญญาโท 1
หลักสูตร)
ประกาศนียบัตร
การบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
2 ป
วิชาชีพชั้นสูง
การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
2 ป
การจัดการ
2 ป
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
การเลขานุการ
2 ป
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
คอมพิวเตอรธุรกิจ
2 ป
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
การเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
2 ป
ปริญญาตรี
บัญชีบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554)
4 ป
บริหารธุรกิจบัณฑิต
การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
4 ป
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
4 ป
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
4 ป
การบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)*
4 ป
วิทยาศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจการเกษตร
4 ป
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2 ป
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
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ตารางแสดงหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน ปการศึกษา 2558 จําแนกตามคณะ/ระดับการศึกษา/สาขาวิชา (ตอ)
คณะ/
ปริญญา
หลักสูตร/สาขาวิชา
จํานวนป
ระดับ
ของ
การศึกษา
หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ปริญญาตรี 6 หลักสูตร)
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาการคอมพิวเตอร
4 ป
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4 ป
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
4 ป
จุลชีววิทยา (หลักสูตรใหมพ.ศ. 2555)
4 ป
ฟสิกสประยุกต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556)**
4 ป
เทคโนโลยีบัณฑิต
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555)
4 ป
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (ปริญญาตรี 9 หลักสูตร, ปริญญาโท 1 หลักสูตร)
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมเครื่องมือและแมพิมพ
4 ป
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554)
วิศวกรรมโทรคมนาคม
4 ป
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
วิศวกรรมอุตสาหการ
4 ป
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554)
4 ป
วิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
4 ป
วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
4 ป
วิศ วกรรมเครื่อ งกล (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.
4 ป
2554)
สถาปตยกรรมศาสตร
ภูมิสถาปตยกรรม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554)
5 ป
บัณฑิต
สถาปตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
5 ป
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร
วิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553)
2 ป
มหาบัณฑิต
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ตารางแสดงหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน ปการศึกษา 2558 จําแนกตามคณะ/ระดับการศึกษา/สาขาวิชา (ตอ)
คณะ/
ปริญญา
หลักสูตร/สาขาวิชา
ระดับ
การศึกษา
คณะศิลปศาสตร (ปริญญาตรี 3 ลักสูตร)
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
การทองเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
การโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

จํานวนป
ของ
หลักสูตร
4 ป
4 ป
4 ป

หมายเหตุ :
* คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
ไมไดเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2558 แตมีการจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษา
** คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสประยุกต ไมไดเปดรับ
นักศึกษาในปการศึกษา 2558 แตมีการจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาที่เขาศึกษา ในปการศึกษา 2557

1.7 จํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึก ษาในปก ารศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รวมทั้งสิ้น 11,273 คน จําแนกเปนนัก ศึกษาดานวิทย จํานวน 5,770 คน นักศึกษาดานสังคม จํานวน
5,503 คน อัตราสวนนักศึกษาดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 51.18 : 48.82 จําแนกเปน
นักศึกษาปริญญาโท
จํานวน 164 คน
นักศึกษาปริญญาตรี
จํานวน 9,724 คน
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง
จํานวน 1,385 คน
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น ปการศึกษา 2558 จําแนกตามคณะ และระดับการศึกษา
คณะ
ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม
ครุศาสตรอุตสาหกรรม
210
866
1,076
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 87
775
862
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1,088 4,951
151
6,190
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
627
627
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
1,776
13
1,789
ศิลปศาสตร
729
371
รวม
1,385 9,724
164
11,273
ที่มา : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2559
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ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น ปการศึกษา 2558 จําแนกตามคณะ ระดับการศึกษา และกลุมสาขาวิชา
คณะ

ปวส.
วิทย สังคม รวม
210
210

ครุศาสตร
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการเกษตร 87
และอุตสาหกรรม
เกษตร
บริหารธุรกิจและ
334
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตรและ สถาปตยกรรม
ศาสตร
ศิลปศาสตร
รวม
631

-

754

87

ปริญญาตรี
วิทย สังคม รวม
866
866
775

-

ปริญญาโท
รวม
วิทย สังคม รวม วิทย สังคม
- 1,076

775

-

-

1,088 1,082 3,869 4,951

-

151

-

รวม
1,076

862

862

151 1,416 4,774

6,190

-

-

627

-

627

-

-

-

627

627

-

-

1,776

-

1,776

13

-

13

1,789

1,789

729 729
754 1,385 5,126 9,724 9,214

13

729
729
151 164 5,770 5,503 11,273

ที่มา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2559
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1.8 จํานวนอาจารยและบุคลากร
ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีบุคลากรทั้งสิ้น 1,152.5
คน จําแนกตามประเภทบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 654.5 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 498 คน
โดยมีสัดสวนบุคลากรสายวิชาการ : บุคลากรสายสนับสนุน = 56.79 : 43.21
ตารางแสดงบุคลากรจําแนกตามหนวยงานและสายงาน (ตามเกณฑ สกอ.)
คณะ/สํานัก/สถาบัน
สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม
ครุศาสตรอุตสาหกรรม
85
16.5
101.5
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
68.5
30
98.5
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
191
35
226
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
118.5
16.5
135
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
93.5
18
111.5
ศิลปศาสตร
98
15
113.5
สํานักงานอธิการบดี
275.5
275.5
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
50.5
50.5
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
25
25
สถาบันวิจัยและพัฒนา
11
11
สํานักงานตรวจสอบภายใน
5
5
รวม
654.5
498
1,152.5
ขอมูล ณ 31 กรกฎาคม 2559 กองบริหารงานบุคคล
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ตารางแสดงบุคลากรสายวิชาการ ปการศึกษา 2558 จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา : ตําแหนงทางวิชาการ

คณะ

วุฒิการศึกษา (คน)

รวม
1.คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
ขาราชการ
43
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
ลูกจางชั่วคราว
รวม

สัดสวนวุฒิ
การศึกษา ป.
เอก :
ป.โท :
ป.ตรี

ป.เอก

ป.โท ป.ตรี

6

33

4

41

7

30

4

1
0
85

0
0
13

0
0
63

1
0
9

2.คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ขาราชการ
49
12
34
3
พนักงานมหาวิทยาลัย

19.5

1

18.5

0

0
0
68.5

0
0
13

0
0
52.5

0
0
3

3.คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขาราชการ
70
11
57

2

พนักงานราชการ
ลูกจางชั่วคราว
รวม

พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
ลูกจางชั่วคราว
รวม

121

9

108

4

0
0
191

0
0
20

0
0
165

0
0
6

13.95 :
76.74 : 9.30
17.07 :
73.17 : 9.76
0 : 0 : 100
0:0:0
15.29 :
74.12 :
10.59
2449 :
69.39 : 6.12
5.13 : 94.87
:0
0:0:0
0:0:0
18.98 :
76.64 : 4.38

15.71 :
81.43 : 2.86
7.44 : 89.26
: 3.31
0:0:0
0:0:0
10.47 :
86.39 : 3.14

~ 27 ~

สัดสวน
ตําแหนงทาง
วิชาการ
อ. : ผศ. : รศ.

ตําแหนงทางวิชาการ (คน)

รวม

อ.

ผศ.

รศ.

43

23

18

2

41

41

0

0

1
0
85

1
0
65

0
0
18

0
0
2

49

9

33

7

19.5

19.5

0

0

0
0
68.5

0
0
28.5

0
0
33

0
0
7

70

33

35

2

121

118

3

0

0
0
191

0
0
151

0
0
38

0
0
2

53.49:41.86:
4.65
100:0:0
100:0:0
0:0:0
76.47:21.18:
2.35

18.37 :
67.35 :
14.29
100 : 0 : 0
0:0:0
0:0:0
41.61 :
48.18 :
10.22
47.14 : 50 :
2.86
97.52 : 2.48
:0
0:0:0
0:0:0
79.06 :
19.90 : 1.05

ลาศึกษาตอ
ในประเทศ
(คน)

1
4
0
0
5

1
3
0
0
4

1
4
0
0
5

ตารางแสดงบุคลากรสายวิชาการ ปการศึกษา 2558 จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา : ตําแหนงทางวิชาการ (ตอ)
คณะ

วุฒิการศึกษา (คน)

รวม ป.เอก
4.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ขาราชการ
39
11
พนักงานมหาวิทยาลัย

สัดสวนวุฒิ
การศึกษา ป.
เอก :
ป.โท :
ป.ตรี

ป.โท ป.ตรี
26

2

78.5

17

58.5

3

1
0
118.5

0
0
28

0
0
84.5

1
0
6

5.คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
ขาราชการ
60
12
42

6

พนักงานราชการ
ลูกจางชั่วคราว
รวม

พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
ลูกจางชั่วคราว
รวม

6.คณะศิลปศาสตร
ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว
รวม

33.5

8

25.5

0

0
0
93.5

0
0
20

0
0
67.5

0
0
6

26

2

21

3

65.5

7

57.5

1

1
1

0
0

0
1

1
0

5

0

0

5

98

9

79

10

25.64 :
69.23 : 5.13
21.66 :
74.52 : 3.82
0 : 0 : 100
0:0:0
22.78 :
72.15 : 5.06
20 : 70 : 10
0 : 76.12 :
23.88
0:0:0
0:0:0
12.83 :
72.19 :
14.97
7.69 : 80.77
: 11.54
10.69 :
87.79 : 1.53
0 : 0 : 100
0 : 0 : 100
9.14 : 79.70
: 11.17
9.18 : 79.51
: 11.22

ขอมูล ณ 31 กรกฎาคม 2559 กองบริหารงานบุคคล
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สัดสวน
ตําแหนงทาง
วิชาการ
อ. : ผศ. : รศ.

ตําแหนงทางวิชาการ (คน)

รวม

อ.

ผศ.

รศ.

39

23

15

1

78.5

77.5

1

0

1
0
118.5

1
0
101.5

0
0
16

0
0
1

60

36

22

2

33.5

32.5

0

1

0
0
93.5

0
0
68.5

0
0
22

0
0
3

26

13

13

0

65.5

64.5

1

0

1
1

1
1

0
0

0
0

5

5

0

0

98

84

14

0

58.97 :
38.46 : 2.56
98.73 : 1.27
:0
100 : 0 : 0
0:0:0
85.65 :
13.50 : 0.84
60.00 :
36.76 : 3.33
60.00 : 0 :
2.99
0:0:0
0:0:0
73.26 :
23.53 : 3.21

50 : 50 : 0

ลาศึกษาตอ
ในประเทศ
(คน)

2
8
0
0
10

4
5
0
0
9

0

98.47 : 1.53
:0
100 : 0 : 0
100 : 0 : 0
100 : 0 : 0

1

85.71 :
14.28 : 0

1

0
0
0

ตารางแสดงการเปรียบเทียบบุคลากรสายวิชาการ ปการศึกษา 2557- 2558 จําแนกตามวุฒิการศึกษา
ป.ตรี

หนวยงาน/คณะ

ป.โท

ป.เอก

2557 2558 2557 2558 2557
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
11
9
67.5 63 11.5
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 3
3
53 52.5 13
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8
6 149.5 165 12
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
8
6
70 85.5 17.5
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
7
6
64.5 67.5 17
คณะศิลปศาสตร
6
10 63.5 79.5 12
รวมทั้งสิ้น
43
40
470 513 84

2558
13
13
20
28
20
9
103

ตารางแสดงการเปรียบเทียบบุคลากรสายวิชาการ ปการศึกษา 2557- 2558 จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
ผูชวย
รอง
อาจารย
ศาสตราจารย
ศาสตราจารย
ศาสตราจารย
หนวยงาน/คณะ
2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

71

65

17

18

2

2

-

-

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

27

28.5

33

33

9

7

-

-

135.5

151

32

38

2

2

-

-

76.5 101.5

18

16

1

1

-

-

64.5

68.5

22

22

2

3

-

-

67.5
0

84.5
-

14
3

14
-

0
0

0
-

-

-

442

499

139

141

16

15

-

-

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร
คณะศิลปศาสตร
วิทยาลัยการจัดการ
รวมทั้งสิ้น

~ 29 ~

ตารางแสดงบุคลากรสายสนับสนุน ปการศึกษา 2558 จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา : ตําแหนงทางวิชาการ
คณะ

วุฒิการศึกษา (คน)
สัดสวนวุฒิการศึกษา
ป.โท ป.ตรี ต่ํากวา ป.ตรี ป.โท : ป.ตรี : ต่ํากวา ป.ตรี

รวม
1.คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
12.5
9.5
พนักงานราชการ
3
3
ลูกจางประจํา
ลูกจางเงินรายได
1
รวม
16.5
12.5
2.คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
12
12
พนักงานราชการ
3
1
ลูกจางประจํา
7
1
ลูกจางเงินรายได
8
รวม
30
14
3.คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
28
28
พนักงานราชการ
4
1
3
ลูกจางประจํา
ลูกจางเงินรายได
3
รวม
35
1
31
4.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
10.5
10.5
พนักงานราชการ
5
5
ลูกจางประจํา
ลูกจางเงินรายได
1
รวม
16.5
15.5
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3
1
4

0 : 76 : 24
0 : 100 : 0
0 : 0 : 100
0 : 75.76 : 24.24

2
6
8
16

0 : 100 : 0
0 : 33.33 : 66.67
0 : 14.29 : 85.71
0 : 0 : 100
0 : 46.67 : 53.33

3
3

0 : 100 : 0
25 : 75 : 0
0 : 0 : 100
2.86 : 88.57 : 8.57

1
1

0 : 100 : 0
0 : 100 : 0
0 : 0 : 100
0 : 93.94 : 6.06

ลาศึกษาตอ
ในประเทศ (คน)

ตารางแสดงบุคลากรสายสนับสนุน ปการศึกษา 2558 จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา : ตําแหนงทางวิชาการ (ตอ)
วุฒิการศึกษา (คน)
สัดสวนวุฒิการศึกษา
รวม ป.โท ป.ตรี ต่ํากวา ป.ตรี ป.โท : ป.ตรี : ต่ํากวา ป.ตรี
5.คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
17
17
0 : 100 : 0
พนักงานราชการ
1
1
0 : 100 : 0
ลูกจางประจํา
ลูกจางเงินรายได
รวม
18
18
0 : 100 : 0
6.คณะศิลปะศาสตร
ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
12
11
1
0 : 91.67 : 8.33
พนักงานราชการ
3
3
0 : 100 : 0
ลูกจางประจํา
ลูกจางเงินรายได
รวม
15
14
1
0 : 93.33 : 6.67
7.สถาบันวิจัยและพัฒนา
ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
11
2
9
18.18 : 81.82 : 0
พนักงานราชการ
ลูกจางประจํา
ลูกจางเงินรายได
รวม
11
2
9
18.18 : 81.82 : 0
คณะ
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ลาศึกษาตอ
ในประเทศ (คน)

2

ตารางแสดงบุคลากรสายสนับสนุน ปการศึกษา 2558 จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา : ตําแหนงทางวิชาการ (ตอ)
วุฒิการศึกษา (คน)
สัดสวนวุฒิการศึกษา
รวม ป.โท ป.ตรี ต่ํากวา ป.ตรี ป.โท : ป.ตรี : ต่ํากวา ป.ตรี
8.สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ขาราชการ
1
1
100 : 0 : 0
พนักงานมหาวิทยาลัย
21
2
19
9.52 : 90.48 : 0
พนักงานราชการ
2
2
0 : 100 : 0
ลูกจางประจํา
1
1
0 : 0 : 100
ลูกจางเงินรายได
รวม
25
3
21
1
12 : 84 : 4
9.สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขาราชการ
1
1
0 : 0 : 100
พนักงานมหาวิทยาลัย
46.5
36.5
10
0 : 78.49 : 21.51
พนักงานราชการ
ลูกจางประจํา
2
2
0 : 0 : 100
ลูกจางเงินรายได
1
1
0 : 0 : 100
รวม
50.5
36.5
14
0 : 72.28 : 27.72
10.สํานักงานอธิการบดี
ขาราชการ
20
9
9
2
45 : 45 : 10
พนักงานมหาวิทยาลัย
175.5
168.5
7
0 : 96.01 : 3.99
พนักงานราชการ
12
10
2
0 : 83.33 : 16.67
ลูกจางประจํา
45
45
0 : 0 : 100
ลูกจางเงินรายได
23
23
0 : 0 : 100
รวม
275.5
9
187.5
79
3.27 : 68.06 : 28.68
11.สํานักงานตรวจสอบภายใน
ขาราชการ
1
1
100 : 0 : 0
พนักงานมหาวิทยาลัย
4
4
0 : 100 : 0
พนักงานราชการ
ลูกจางประจํา
ลูกจางเงินรายได
รวม
5
1
4
20 : 80 : 0
รวมทั้งสิ้น
498
16
363
119
3.21 : 72.89 : 23.90
คณะ

ขอมูล ณ 31 กรกฎาคม 2559 กองบริหารงานบุคคล
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ลาศึกษาตอ
ในประเทศ (คน)

2

ตารางแสดงบุคลากรสายสนับสนุน ปการศึกษา 2558 จําแนกตามระดับตําแหนง
หนวยงาน

ปฎิบัติงาน

ชํานาญ
งาน

ชํานาญ
งาน
พิเศษ

1.คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
ขาราชการ
พนักงาน
3
มหาวิทยาลัย
รวม
3
2.คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ขาราชการ
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
รวม
3.คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขาราชการ
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
รวม
4.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ขาราชการ
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
รวม
5.คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
ขาราชการ
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
รวม
6.คณะศิลปศาสตร
ขาราชการ
พนักงาน
1
มหาวิทยาลัย
รวม
1
-

ระดับตําแหนง
ชํานาญ
ปฎิบัติ ชํานา
เชี่ยวชา
การ
การ ญการ
ญ
พิเศษ
-

เชี่ยวชา
ญพิเศษ

ผูอํานวย
การกอง

ผูอํานวยกา
รสํานักงาน
อธิการบดี

-

-

-

-

-

-

9.5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.5

12

28

10.5

17

11
11
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ตารางแสดงบุคลากรสายสนับสนุน ปการศึกษา 2558 จําแนกตามระดับตําแหนง (ตอ)

หนวยงาน

ปฎิบัติงาน

ชํานาญ
งาน

ชํานาญ
งาน
พิเศษ

ระดับตําแหนง
ชํานาญ
ปฎิบัติ ชํานา
เชี่ยวชา
การ
การ ญการ
ญ
พิเศษ

7.สถาบันวิจัยและพัฒนา
ขาราชการ
พนักงาน
11
มหาวิทยาลัย
รวม
11
8.สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ขาราชการ
1
พนักงาน
21
มหาวิทยาลัย
รวม
22
9.สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขาราชการ
1
พนักงาน
10
36.5
มหาวิทยาลัย
รวม
10
1
36.5
10.สํานักงานอธิการบดี
ขาราชการ
1
1
4
12
พนักงาน
7
168.5
มหาวิทยาลัย
รวม
8
1
172.5 12
11.สํานักงานตรวจสอบภายใน
ขาราชการ
1
พนักงาน
4
มหาวิทยาลัย
รวม
4
1
รวมทั้งสิ้น
22
2
334
13
หมายเหตุ : พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางเงินรายได ไมมีระดับตําแหนง
ขอมูล ณ 31 กรกฎาคม 2559 กองบริหารงานบุคคล
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เชี่ยวชา
ญพิเศษ

ผูอํานวย
การกอง

ผูอํานวยกา
รสํานักงาน
อธิการบดี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

2

-

1.9 ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
1.9.2 ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดรับจัดสรร
งบประมาณทั้ ง สิ้น 1,097,096,200 บาท โดยเปน งบประมาณรายจายประจําป 811,146,200 บาท
งบประมาณเงินรายได 285,950,000 บาท
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดรับจัดสรร
งบประมาณทั้งสิ้น 1,083,197,300 บาท โดยเปนงบประมาณรายจายประจําป 857,996,500 บาท
งบประมาณเงินรายได 225,200,800 บาท
ตารางแสดงเปรียบเทียบแหลงงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559
ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
แหลงงบประมาณ
งบประมาณแผนดิน
งบประมาณเงินรายได
รวมทั้งสิ้น

ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2559
จํานวน
811,146,200
285,950,000
1,097,096,200

จํานวน
857,996,500
225,200,800
1,083,197,300

ตารางแสดงเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณรายจายงบประมาณแผนดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559
ปงบประมาณ
งบรายจาย
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
รายจายอื่น
รวมทั้งสิ้น

พ.ศ. 2558
จํานวน
รอยละ
184,484,700
22.74
112,898,700
13.92
162,569,200
20.04
302,371,600
37.28
48,822,000
6.02
811,146,200 100.00

~ 35 ~

พ.ศ. 2559
จํานวน
รอยละ
183,692,200
21.41
113,817,700
13.27
222,713,600
25.96
303,134,600
35.33
34,638,400
4.04
857,996,500 100.00

ตารางแสดงเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณตามงบรายจายจากเงินรายได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559
ปงบประมาณ
งบรายจาย
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
รายจายอื่น
งบกลาง
รวมทั้งสิ้น

พ.ศ. 2558
จํานวน
รอยละ
30,776,200
96,095,480
72,388,200
29,345,670
32,079,630
25,264,820
285,950,000

1.9.2 อาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1. ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา

10.76
33.61
25.31
10.26
11.22
8.84
100.00

พ.ศ. 2559
จํานวน
รอยละ
107,401,560
20,685,820
54,756,790
42,356,630
225,200,800

จํานวนอาคาร/ชื่ออาคาร
จํานวน 28 อาคาร ชื่อเรียกอาคาร ดังนี้
1. อาคาร 1
2. อาคาร 2
3. อาคาร 5
4. อาคาร 6 อาคารเทคโนโลยีอาหาร 1
5. อาคาร 7
6. อาคาร 9 อาคารเทคโนโลยีอาหาร 2
7. อาคาร 10
8. อาคาร 11 หอประชุม
9. อาคาร 12
10. อาคาร 14
11. อาคาร 15
12. อาคาร 16 โรงอาหาร
13. อาคาร 17 อาคารเทคโนโลยีอาหาร 3
14. อาคาร 18
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47.69
9.19
24.31
18.81
100.00

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

2. ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

3. ศูนยนนทบุรี

จํานวนอาคาร/ชื่ออาคาร
15. อาคาร 19 อาคารเทคโนโลยีอาหาร 4
16. อาคาร 20
17. อาคาร 21 อาคารวิทยบริการ
18. อาคาร 22
19. อาคาร 23 อาคารศรีพิทยาคาร
20. อาคาร 24 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
21. อาคาร 25
22. อาคาร 26 หอประชุมใหญ
23. อาคาร 27
24. อาคาร 28 อาคารกิจการนักศึกษา
25. อาคาร 29 อาคาร RUS 1
26. อาคาร 30 อาคาร RUS 2
27. อาคารตนแบบการผลิต
28. อาคารเพาะเลี้ยงพันปลา
ธ
จํานวน อาคาร ชื่อเรียกอาคาร ดังนี้
1. อาคาร 1 – 8 อาคารเรียน
2. อาคาร 9 อาคารสมาคมศิษยเกา
3. อาคาร 10 อาคารเจาพระยา
4. อาคาร 11 อาคารวิทยบริการ
5. อาคาร 12 ศูนยวัฒนธรรม (เรือนไทย)
จํานวน 16 อาคาร ชื่อเรียกอาคาร ดังนี้
1. อาคาร 4
2. อาคาร 5
3. อาคาร 6
4. อาคาร 7
5. อาคาร 8
6. อาคาร 9
7. อาคาร 10
8. อาคาร 12
9. อาคาร 13
10. อาคาร 14
11. อาคาร 15
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

4. ศูนยสุพรรณบุรี

จํานวนอาคาร/ชื่ออาคาร
12. อาคาร 16
13. อาคาร 17
14. อาคาร 18
15. อาคาร 19 อาคารสํานักวิทยบริการ
16. อาคาร 20
จํานวน 12 อาคาร ชื่อเรียกอาคาร ดังนี้
1. อาคาร 1 อาคารอํานวยการ
2. อาคาร 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. อาคาร 3 อาคารสาขาวิศวกรรมไฟฟา
4. อาคาร 4 อาคารสาขาวิศวกรรมโยธา
5. อาคาร 5 อาคารคณะศิลปศาสตร
6. อาคาร 6 อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7. อาคาร 7 อาคารกิจการนักศึกษา
8. อาคาร 8 อาคารสํานักวิทยบริการ
9. อาคาร 9 อาคารคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
10. อาคาร 10 อาคารคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
11. อาคาร 11 อาคารโรงฝกงาน
12. อาคารอัฒจรรย
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1.10 อัตลักษณ เอกลักษณ และวัฒนธรรมของสถาบัน
1.10.1 อัตลักษณของมหาวิทยาลัย

“บัณฑิตนักปฏิบตั ”ิ
“บัณฑิตนักปฏิบัต”ิ ในความหมายของราชมงคลที่ยึดเปนแนวคิดนั้น ไดนอมรับมาจากพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตของราชมงคล เมื่อป พ.ศ. 2525 ซึ่งมี
ใจความตอนหนึ่งวา
“…บัณฑิตทุกๆ สาขา ทุกๆ คน มีหนาที่ที่สําคัญทีจ่ ะตองเปนกําลังทําประโยชนสรางสรรค ความเจริญ
มั่นคงใหแกประเทศชาติ การที่จะใหประโยชนหรือการสรางสรรคใหเกิดขึ้นไดนั้น จะตองลงมือทํามันอยางจริงจัง…”
“การลงมือ” ที่จริงมีความหมายกวางขวาง คือ หมายถึง การปฏิบัติดวยวิธีตางๆ ทุกอยางแตเพราะ
ที่เห็นชัดเรามักปฏิบัติดวยมือจึงพูดเปนสํานวนวา “ลงมือ” การลงมือหรือการปฏิบัตินั้นขึ้นอยูกับการที่ สมอง
หรือใจสั่ง คือ ใจมันสั่งเมื่อไร อยางไร ก็ทําเมื่อนั้น อยางนั้น ฉะนั้นถาใจไมสู คือ ออนแอ ลังเล เกียจครานหรือ
ไมสุจริต ไมเที่ยงตรง ก็จะไมลงมือทํา หรือทําใหมันคั่งคาง ทําใหชั่ว ใหเสียหาย เปนการเบียดเบียนตน เบียดเบียน
ผูอื่น ซึ่งไมเปนประโยชน ไมเปนการสรางสรรค หากแตเปนบอนทําลายใหเกิดความเสียหายและเกิดโทษสุจริต
นักปฏิบัติง านจึงตองรูจักฝกปฏิบัติใจตนเองเปนสําคัญและเปนเบื้องตน กอนอื่นตองหัดทําใจใหห นัก แน น
กลาแข็ง และเปนระเบียบ ไมยอทอตออุปสรรค ไมมักงายเห็นแกความสะดวกสบาย และที่สําคัญที่สุด จะตองให
เที่ยงตรง เปนกลาง และสุจริตอยูเสมอ ไมหวั่นไหวตออารมณเครื่องหลอกลอใดๆ จึงจะชวยใหเปนนักปฏิบัติที่ดที ี่
สามารถสรางประโยชนไดอยางแทจริง…”
นักปฏิบัติ มีคุณลักษณะ คือ การเปนนักปฏิบัติที่ดี ประกอบดวย
- การปฏิบัติที่จะตองไดรับการฝกฝนทั้งใจและกาย และทั้งจะตองเปนนักปฏิบัติงาน
ที่มีหลักวิชาดีดวย
- มีการปรับปรุงตัวเองใหมีการพัฒนากาวหนาอยูตลอดเวลา ใฝใจศึกษาทั้งทางลึกและ
ทางกวาง
- ใชวิชาชีพความสามารถความบริสุทธิ์ใจความฉลาดรอบคอบ สามารถสรางสรรคประโยชน
สวนตน และประโยชนสวนรวมไดสัมฤทธิ์ผล
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1.10.2 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 นสถาบั นอุ ดมศึ ก ษา
ดานวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เนนการปฏิบัติ
ทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยใหผูสําเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาตอ
ดานวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเปนหลัก
มหาวิทยาลัยมีเปาหมายที่ชัดเจนในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู ความสามารถ และทักษะที่ได
มาตรฐาน และสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตใหเปนคนดี มีความรู รักสูงาน โดยเฉพาะการมุง
พัฒนาศักยภาพอยางเต็มที่ในดาน Soft Skills เพื่อเปนการเสริมสรางจุดแข็งใหแกบัณฑิต ใหเปนนักปฏิบัติที่มี
ความรู ทักษะ ประสบการณเพียงพอที่จะทํางานไดทันทีเมื่อสําเร็จการศึกษา
1.10.3 จุดเดนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1) ดานการจัดการศึกษา
1. ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพของบั ณ ฑิ ต อย า งเต็ ม ที่ ใ นด า น
Soft Skills รวมถึงการคิดอย างเปนระบบ ความสามารถที่จ ะเรียนรู และพัฒ นาตนเอง มีทั ศนคติ และ
ความประพฤติที่สนับสนุนแนวทางการดําเนินชีวิตที่ดี เปนพลเมืองดีของประเทศ โดยถือเปนจุดแข็งเพื่ อ
การแขงขันกับผลผลิตบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยชั้นนําและมีชื่อเสียง
2. ยั งคงเนนการผลิตบัณฑิ ตนัก ปฏิบั ติที่มี ความรู ความสามารถ และทักษะที่ได
มาตรฐานเทียบเคียงไดกับมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศ และไดรับการยอมรับจากผูใชบัณฑิต ทั้งภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมและหนวยงานราชการ
3. ขยายเพิ่มการรับนักศึกษาในสาขาวิชาที่เขมแข็ง มีความพรอมและมีความตองการ
จากผู ใชบัณฑิต รวมทั้งมี แผนพั ฒนาระยะยาว สําหรับคณะ / สาขาวิ ชาที่จํ าเปน เพื่อเตรียมการเติบโต
อยางตอเนื่องในอนาคต
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4. พัฒนาหลักสูตรใหมลวงหนาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และปรับปรุง
หลักสูตรใหทันสมัย เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเปดหลักสูตรใหม / สาขาใหม และกาวทันสังคมและเทคโนโลยี
5. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่ดี สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดตั้งศูนยภาษาตางประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรูดานภาษา สงเสริมการเรียนรูจากประสบการณจริง
และการเรียนการสอนที่เนนการวิจัยเปนฐาน (Research-based Approach) รวมถึงระบบการเทียบโอนความรู
จากประสบการณ (Recognition of Prior Learning : RPL)
6. เตรียมการเพื่ออนาคต โดยการใหทุนการศึกษาผูเรียนดี ความประพฤติดีและมีใจ
รักที่จะเปนอาจารย เพื่อสร างบุคลากรที่ เปน คนดี มีความสามารถใหแกมหาวิทยาลัย และเพื่อมั่ นใจว า
มหาวิทยาลัยจะมี คนดี คนเกง ทํางานใหกับมหาวิทยาลัยในอนาคต
7. สานตอระบบการคัดเลือกผูเรียนที่มีศักยภาพเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยให โอกาส
และสนับสนุนคนดี คนเกง คนที่มีความสามารถพิเศษ นอกเหนือจากการรับนักศึกษาตามปกติ รวมทั้ ง
สนับสนุนการศึกษาแกเยาวชน ซึ่งมีภูมิลําเนาในจังหวัดที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
2) ดานการวิจัย
1. สงเสริมระบบการวิจัยอยางเขมขน เพื่อความคุมคาของงบประมาณและทรัพยากร
ตางๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหไดงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถนําไปใชหรือพัฒนาตอในเชิงวิชาการ หรือ
เชิงพาณิชย
2. ใหโอกาสและความสําคัญกับงานวิจัยที่สอดคลองกั บจุดเนนความเปนเลิศของ
มหาวิทยาลัยการวิจัยตอยอดและหรือเชิงลึก การวิจัยเปนทีมและการวิจัยเชิงสหวิทยาการ รวมทั้งสรางแรงจูงใจ
ใหนักวิจัยโดยการกําหนดประเภท / สาขา และระดับงานวิจัย ใหเหมาะสมกับงบประมาณ
3. แสวงหาความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดที่ตั้งและเขตใหบริการการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยใหมากขึ้น เพื่อรวมกันพัฒนางานวิจัยไปสูเชิงพาณิชย
4. เพิ่ ม แหล ง ทุ นการวิ จั ย ด ว ยการเข า ถึ ง องค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น จั ง หวั ด
ภาคเอกชนสถานประกอบการ ตลอดจนองคกรดานการวิจัยอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ
5. จัดตั้งศูนยความเปนเลิศเฉพาะทางในสาขาวิชาที่มีศักยภาพ เพื่อศึกษาคนควาวิจัย
และถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนและสังคม
6. พัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย และฐานขอมูลการสืบคนงานวิจัย / งานวิชาการ
ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อรองรับการเผยแพรผลงานวิจัยและการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย
3) ดานการบริการทางวิชาการและผสานประโยชนกับประชาคมภาครัฐ เอกชน และชุมชน
1. มหาวิทยาลัยเปนสถาบันการศึกษาที่มีพื้นที่ตั้งอยูใน 3 จังหวัด ในเขตภาคกลาง
ตอนบน จึงควรมีบทบาทดานการบริการวิชาการที่ตอบสนองความเปนไปและความตองการของชุมชน ตองรับรู
ปญหาทุกข – สุข ของชุมชน ชวยแกป ญหาของชุม ชน รวมทั้ งมีสวนรวมกับจัง หวัดและองค กรปกครอง
สวนทองถิ่นในการพัฒนาและการนําชุมชนไปสูสังคมอุดมปญญา (Knowledge-based Society)
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2. พัฒนาและหรือบูรณาการองคความรูดานวิชาการ ความรูและทักษะอาชีพของ
ชุมชนและหรือภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อประโยชนดานการพัฒนาทักษะอาชีพหรือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของ
สังคม / ชุมชน รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสินคา / บริการ ตลอดจนการเพิ่มพูนทักษะของพนักงานใน
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในรูปแบบการใหบริการโดยไมคิดมูลคา และการคิดคาใชจายที่
เหมาะสม
3. ส ง เสริ ม ให มี ก ารเที ยบโอนความรู จ ากประสบการณ อ าชี พ และการทํ า งาน
เพื่อการศึกษาตอหรือเพื่อยกระดับชั้นทักษะวิชาชีพ หรือเพื่อปรับคุณวุฒิ
4. รวมมือกับหนวยงานทั้งภายในและตางประเทศ เพื่อระดมทรัพยากร (ผูเชี่ยวชาญ
และเครื่องมืออุปกรณ) ในการเปนแหลงใหบริการวิชาการที่ไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับของสังคม
4) ดานการทํานุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
1. มุงสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สรางจิตสํานึก ความภาคภูมิใจ การธํารงรักษา
ซึ่งประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ภาษา และเอกลักษณของชาติและทองถิ่นเพื่อใหนักศึกษาเรียนรูและปฏิบัติ
อยางสม่ําเสมอจนเกิดการซึมซับ
2. สนับสนุน ใหนักศึกษา อาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดําเนินกิจกรรม
ดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอยางเปนรูปธรรมเพื่อสามารถนําขนบธรรมเนียม และประเพณีที่ดีงามไปปฏิบัติได
ในชีวิตจริง
5) ดานการพัฒนานักศึกษา
1. มุงสงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคในดาน Soft Skills
รวมถึงการคิดอยางเปนระบบ ความสามารถที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเอง และการเปนพลเมืองดี (เชน มีระเบียบ
วินัย ความรับผิดชอบ ใฝดี ซื่อสัตย อดทน เสียสละ เคารพกฎหมาย และสิทธิของผูอื่น เปนตน)
2. สรางความเขมแข็งในการดําเนินงานดานกิจการนักศึกษา ทั้งในระดับองคการ
นักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรมนักศึกษา และหนวยงานที่รับผิดชอบงานดานกิจการนักศึกษา สงเสริมสุขภาพ
พลานามัย การกีฬา และกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสม
3. สร า งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ใ ห กั บ นั ก ศึ ก ษา ทั้ ง ด า นการจั ด การสิ่ ง แวดล อ ม
ความปลอดภัยการจัดสถานที่ในการดําเนินกิจกรรม และการใชชีวิตประจําวัน เชน กิจการโรงอาหาร หอพัก
นักศึกษา รานคาตางๆ จุดบริการอินเตอรเน็ต เปนตน
4. แสวงหาแหลง ทุนเพื่อสนับ สนุนนัก ศึก ษาที่ดอยโอกาสหรือมีขอจํากัดในดา น
เศรษฐกิจ แตมีศักยภาพในการศึกษาตอในสาขาวิชาที่เหมาะสม
5. สนับสนุนและสงเสริมการทํางานของสมาคมศิษยเกา และการสรางความสัมพันธ
ที่ดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์อยางตอเนื่อง เพื่อรวมมือกันในการพัฒนางานดานกิจการนักศึกษาและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในดานอื่นๆ
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6) ดานการพัฒนาและสงเสริมทรัพยากรมนุษย
1. พัฒนาระบบสิทธิประโยชนและสวัสดิการของบุคลากรใหดีขึ้น และดีพอที่จะดึงดูด
ใหบุคลากรที่ดีและเกง มาทํางานใหมหาวิทยาลัย
2. ทบทวนและพิจารณาปรับปรุงระบบเงินเดือน คาจาง คาตอบแทนพื้นฐานหรือ
สวนเพิ่มใหเหมาะกับสถานการณในกลุมบุคลากรที่มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการ โดยเฉพาะในสาขาวิชาที่
ขาดแคลน หรืองานที่ตองมีภาระรับผิดชอบสูงและหรือมีความยากลําบาก
3. ทบทวนและพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ดานการจาง การจาย
คาตอบแทน ในสวนที่เกี่ยวของกับบุคลากรแตละประเภทของมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคลากรผูเชี่ยวชาญจาก
ภายนอก
4. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล โดยนําหลักการบริหารจัดการที่อิงสมรรถนะ
(Competency-based Management) และหลักธรรมาภิบาล มาใชในกระบวนการคัดสรรบุคลากร และ
การสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาตามสายงาน ความรูและทักษะ
5. ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาองค ก ร สิ่ ง แวดล อ ม และบรรยากาศ
ใหเอื้ออํานวยตอการอยูรวมกันมีความสะดวกสบาย ปลอดภัย เอื้ออาทรตอกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในแบบฉบับ
ของสถานศึกษา
6. สานต อการพั ฒ นาและสร างนั ก บริ ห ารรุ นใหม ให กั บ มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อให มี
นักบริหารที่ดี มีความสามารถในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ทั้งในระยะปจจุบันอยางเพียงพอและสรางโอกาส
ใหแก นักบริหารรุนใหมในอนาคต
7. ในสาขาวิ ชาที่ มี ความจํ าเป นต อการพั ฒ นา และหรื อสาขาวิ ชาเฉพาะทางที่
ขาดแคลนจะจัดสรรงบประมาณเปนทุนการศึกษา ฝกอบรม แกบุคลากรอยางเต็มศักยภาพของมหาวิทยาลัยและ
ศักยภาพของบุคคล รวมถึงการคัดสรรบุคลากรภายนอกที่มีความสามารถเขารับทุนการศึกษาตอ
7) ดานบริหารและการจัดการ
 ดานการเงิน / การคลัง
1. เพิ่มรายได ใหมหาวิทยาลัยทั้งดานงบประมาณจากรัฐ การขอการสนับสนุนจาก
จังหวัด องคการปกครองสวนทองถิ่น และการสนับสนุนจากภาคธุรกิจ - อุตสาหกรรม รวมทั้งการบริหาร
จัดการหารายไดแบบพึ่งพาตนเองของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาและปรับปรุงระบบงานงบประมาณ ใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น มีขอมูลสนับสนุน
ที่ ล ะเอี ย ด – ครบถ ว น รวมทั้ ง แผนดํ า เนิ น งาน / แผนปฏิ บั ติ ก าร โดยมุ ง ความประหยั ด และคุ ม ค า
อยางเปนรูปธรรม
 ดานโครงสรางองคกร
มุงเนนการปรับปรุงองคกรใหมีความยืดหยุนสูง มีโครงสรางองคกรและการแบ ง
สวนงาน / ราชการที่เอื้ออํานวยตอพันธกิจตางๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งในปจจุบันและอนาคต การปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ เพื่อรองรับการปฏิบัติพันธกิจใหลุลวงไดอยางเหมาะสม
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 ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยในสวนอื่นๆ
1. พั ฒนาระบบกายภาพของมหาวิทยาลัย ทั้งด านการใช ประโยชน ตามพันธกิ จของ
มหาวิทยาลัยความสะดวกสบาย ความสวยงาม สภาวะแวดลอม ความปลอดภัย โดยมีเปาหมายสงเสริม การมี
คุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรผูเกี่ยวของทุกฝาย
2. สานตอนโยบาย แผนแมบทการพัฒ นา และการใชประโยชนจ ากสินทรัพยที่
มหาวิทยาลัยครอบครอง ทั้งดานที่ดิน อาคาร ทรัพยสินทางปญญา และสิทธิประโยชนตางๆ
3. สานตอนโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศสูเปาหมาย
e - University
4. เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยยึดถือ
วาเปน พันธกิจของทั้งหนวยงานตนสังกัด ผูบริหาร และหนวยงานหลักดานการประชาสัมพันธ
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1.11 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา
การดําเนินงานปรับปรุงและพัฒนาตามขอเสนอแนะของผลการประเมินในปที่ผานมา
ขอเสนอแนะขอที่ 1 มหาวิทยาลัยมีที่ตงั้ ที่เหมาะสมและมีศกั ยภาพสูงในการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยจึงควรเปนผูนําในการพัฒนาศักยภาพดานการผลิตของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอย และชุมชนเกษตรกรรมในพื้นที่ภาคกลางตอนบน
การดําเนินการ/โครงการ/ สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการดําเนินงานปรับปรุงและพัฒนาตามขอเสนอแนะ
กิจกรรม
ของผลการประเมินในปที่ผานมา โดยจัดตั้ง หนวยบมเพาะวิสาหกิจ ขึ้นเพื่อ
พัฒนาศักยภาพดานการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และชุมชน
เกษตรกรรมในพื้นที่ภาคกลางตอนบน รวมทั้งการสรางเครือขายความรวมมือ
กั บ กระท รวงวิ ท ยาศาสต ร แ ละเ ทคโนโล ยี ผ า น ศู น ย ป ระ สานงา น
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําภูมิภาค ภาคกลาง (ศวภ.5) และ
ไดรับ การสนับ สนุนงบประมาณจากกระทรวงวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในการดําเนินโครงการคลินิกเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง
ผูกํากับ/ผูรับผิดชอบ
ผูก ํากับ :
1. รองอธิการบดี (รศ.ระวีวรรณ สุวรรณศร)
2. ผูชวยอธิการบดี (รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร)
ผูรับผิดชอบ : ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
การดําเนินงานปรับปรุงและพัฒนาตามขอเสนอแนะของผลการประเมินในปที่ผานมา
ขอเสนอแนะขอที่ 2 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เนนดานวิชาชีพหลายดาน ซึ่งสอดคลองกับความจําเปนใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปจจุบัน จึงควรมีการประชาสัมพันธหลักสูตรเพือ่ ขยาย
กลุมเปาหมายใหมากขึ้น
การดําเนินการ/โครงการ/ สงมอบระเบียบการ การคัดเลือกบุคคลเขา ศึก ษา ประจําปการศึกษา 2559
กิจกรรม
ใหหนวยงานตาง ๆ ดังนี้
3.1 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทย
3.2 งานประชาสัมพันธ
3.3 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเผยแพรผานเว็บไซต
มหาวิทยาลัย
3.4 คณะ งานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทุกศูนยพื้นที่ เพื่อถือปฏิบัติ
ผูกํากับ/ผูรับผิดชอบ
ผูก ํากับ :
1. รองอธิการบดี (อ.พงศวิทย วุฒิวิริยะ)
2.ผูชวยอธิการบดี (ดร.อนุรกั ษ เมฆพะโยม)
ผูรับผิดชอบ : 1. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปการศึกษา
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การดําเนินงานปรับปรุงและพัฒนาตามขอเสนอแนะของผลการประเมินในปที่ผานมา
ขอเสนอแนะขอที่ 3 มหาวิทยาลัยควรจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินทีเ่ ชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย โดยมีการวิเคราะห SWOT การวิเคราะหขอมูลทางการเงิน พรอมทัง้ กําหนดนโยบายและ
แนวทางในการคํานวณตนทุนตอหนวย ของแตละหลักสูตรใหเปนแนวทางเดียวกัน
การดําเนินการ/โครงการ/ 1. มีการดําเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําตนทุนตอหนวย
กิจกรรม
ผลผลิต เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดทําตนทุนตอหนวยให
เปนไปตามกระบวนการและเกณฑมาตรฐานสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะ
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบดวยตนทุนตอหนวยแตละ
หลักสูตร
2. มีการประชุมเพื่อจัดทํารางแผนกลยุทธทางการเงิน โดยคณะกรรมการจัดทํา
แผนกลยุทธทางการเงิน
ผูกํากับ/ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูกํากับ:
ผูรับผิดชอบ :

รองอธิการบดี (รศ.ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ)
1.ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
2. ผูอํานวยการกองคลัง
10 พฤษภาคม 2559

การดําเนินงานปรับปรุงและพัฒนาตามขอเสนอแนะของผลการประเมินในปที่ผานมา
ขอเสนอแนะขอที่ 4 มหาวิทยาลัยควรจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารใหมีความครอบคลุมและพรอม
นําไปใชในการวางแผนและการดําเนินงานในทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย
การดําเนินการ/โครงการ/ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหนวยงานตางๆ
กิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย โดยมี ระบบหรือ ฐานขอมูล ที่จะสนับ สนุนผูบ ริห ารในการ
ติดตามการดําเนินงาน การตัดสินใจ เพื่อใหการดําเนินงานมีความครอบคลุมใน
ทุกพันธกิจและบรรลุตามเปาหมาย โดยมีกลไกการพัฒนา ไดแก
1. การจัดทําระบบติดตามการรายงานผลการการเขียนรายงานประจําปที่เปน
รายงานการประเมินตนเอง โดยการใช Google drive ของสํานัก คุณภาพ
การศึกษา ซึ่งหนวยงานตางๆ มีความสะดวกในการรายงานผลการประสานงาน
และขอมูลมีความถูกตอง เปนปจจุบัน
2. การจัดทําระบบติดตามผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติร าชการ
ประจําปง บประมาณ พ.ศ.2559 : ตารางเปรียบเทียบการบรรลุเปาหมาย
ตั ว ชี้ วั ด ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.2559ของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อรายงานผล
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ผูกํากับ/ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ

การดําเนินงานของผูรับ มอบหมายที่เปนปจ จุ บัน และมีความตอเนื่อง ทั้ง นี้
ผูบริหารสามารถตรวจสอบ และตัดสินใจแกไขปญหา การดําเนินงานไดทันที
เพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดทันเวลา พรอมทั้งจัดทํารายงานสรุปผล
การดําเนินงานตัวชี้วัดตามแผนฯ ตามแบบฟอรมที่กําหนดเมื่อสิ้นปดําเนินการ
ผูก ํากับ :
รองอธิการบดี (อ.พงศวิทย วุฒิวิริยะ)
ผูรับผิดชอบ : ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธันวาคม 2558 ถึง มีนาคม 2559
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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
2.87
พอใช
1.2 อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิ
1.97
ตองปรับปรุง
ปริญญาเอก
1.3 อาจารยประจําสถาบันที่ดํารง
1.99
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
4.44
ดี
สรางสรรค
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา
2.33
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
4.03
ดี
5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
5.00
ดีมาก
หลักสูตรและคณะ
คาคะแนนเฉลี่ย
4.05
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 : หลัก สู ตรที่ ได รั บ การรับ รองโดยระบบอื่น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการประกั นคุ ณ ภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไมตองนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบงชี้นี้ แตตองรายงาน
ผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบงชี้นี้ใหครบถวน
แทนคา
1. ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร (1)
2. จํานวนหลักสูตรทั้งหมดทีส่ ถาบันรับผิดชอบ (2)
คะแนนที่ได (1) ÷ (2)
ผลการประเมินตนเองครัง้ นี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: 2.87 คะแนน
: 3.51 คะแนน
: 3.51 คะแนน

114.93
40
2.87

ผลการดําเนินงาน : X ไมบรรลุเปาหมาย
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ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง :
ในปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีหลักสูตรที่เขารับการประเมิน
คุณภาพการศึก ษาภายในระดับปริญ ญาตรี จํานวน 38 หลัก สูตร และหลัก สูตรระดับปริญ ญาโท จํานวน
2 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 40 หลักสูตร
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมของมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิอยูในระดับ
คุณภาพดี มีคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ เทากับ 2.87 คะแนน โดยมีสูตรการ
คํานวณดังนี้
114.95
คะแนนที่ได =
= 2.87
40
ตารางที่ 1.1-1 แสดงคะแนนของการประเมินตัวบงชี้พัฒนาของแตละหลักสูตรในมหาวิทยาลัย ที่สถาบันรับผิดชอบ
ที่

ชื่อหลักสูตร

สาขาวิชา

การกํากับ
มาตรฐาน

คะแนน

ระดับคุณภาพ

ผาน

2.38

ปานกลาง

ผาน

3.05

ดี

1

ชื่อเต็ม
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ชื่อยอ
อส.บ.

2

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

อส.บ.

เทคโนโลยีโทรคมนาคม
(ตอเนื่อง)
เทคโนโลยีเครื่องกล (ตอเนื่อง)

3

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

อส.บ.

เทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)

ผาน

2.55

ปานกลาง

4

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

อส.บ.

ผาน

2.47

ปานกลาง

5

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

ค.อ.บ.

ผาน

3.06

ดี

6

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

ค.อ.บ.

ผาน

2.20

ปานกลาง

7

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

ค.อ.บ.

เทคโนโลยีอุตสาหการ
(ตอเนื่อง)
วิศวกรรมเครื่องกล
(หลักสูตร 5 ป)
วิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตร 5
ป)
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม (หลักสูตร 5 ป)

ผาน

2.50

ปานกลาง

8

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

ค.อ.บ.

ผาน

2.35

ปานกลาง

9

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วท.บ.

ผาน

2.87

ปานกลาง

10 วิทยาศาสตรบัณฑิต

วท.บ.

วิศวกรรมอุตสาหการ
(หลักสูตร 5 ป)
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร
สัตวศาสตร

ผาน

3.23

ดี

11 วิทยาศาสตรบัณฑิต

วท.บ.

พืชศาสตร

ผาน

3.53

ดี

12 วิทยาศาสตรบัณฑิต

วท.บ.

ผาน

2.84

ปานกลาง

13 วิทยาศาสตรบัณฑิต

วท.บ.

เทคโนโลยีเครื่องจักรกล
เกษตร
วิทยาศาสตรการประมง

ผาน

2.69

ปานกลาง

14 เทคโนโลยีบัณฑิต

ทล.บ.

เทคโนโลยีการเกษตร

ผาน

3.08

ดี
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ที่

ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็ม

สาขาวิชา

ชื่อยอ

การกํากับ
มาตรฐาน

คะแนน

ระดับคุณภาพ

(หลักสูตรตอเนื่อง)
15 วิทยาศาสตรบัณฑิต

วท.บ.

การบริหารธุรกิจเกษตร

ผาน

3.41

ดี

16 บริหารธุรกิจบัณฑิต

บธ.บ.

การจัดการ

ผาน

3.19

ดี

17 บริหารธุรกิจบัณฑิต

บธ.บ.

การตลาด

ผาน

3.52

ดี

18 บริหารธุรกิจบัณฑิต

บธ.บ.

การบัญชี

ผาน

3.06

ดี

19 บัญชีบัณฑิต

บช.บ.

การบัญชี

ผาน

3.02

ดี

20 เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

บธ.บ.

ผาน

3.08

ดี

21 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บธ.บ.

ระบบสารสนเทศและ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
-

ผาน

3.34

ดี

22 วิทยาศาสตรบัณฑิต

วท.บ.

เคมี

ผาน

3.28

ดี

23 วิทยาศาสตรบัณฑิต

วท.บ.

วิทยาการคอมพิวเตอร

ผาน

3.23

ดี

24 วิทยาศาสตรบัณฑิต

วท.บ.

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผาน

2.93

ปานกลาง

25 วิทยาศาสตรบัณฑิต

วท.บ.

จุลชีววิทยา

ผาน

2.67

ปานกลาง

26 วิทยาศาสตรบัณฑิต

วท.บ.

ฟสิกสประยุกต

ผาน

2.72

ปานกลาง

27 เทคโนโลยีบัณฑิต

ทล.บ.

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ผาน

3.06

ดี

28 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วศ.บ.

วิศวกรรมอุตสาหการ

ผาน

2.97

ปานกลาง

29 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วศ.บ.

วิศวกรรมโทรคมนาคม

ผาน

3.02

ดี

30 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วศ.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล

ผาน

2.27

ปานกลาง

31 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟา

ผาน

3.15

ดี

32 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วศ.บ.

วิศวกรรมโยธา

ผาน

2.78

ปานกลาง

33 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วศ.บ.

ผาน

2.90

ปานกลาง

34 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วศ.บ.

วิศวกรรมเครื่องมือและ
แมพิมพ
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

ผาน

2.42

ปานกลาง

35 สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถ.บ

สถาปตยกรรม

ผาน

2.45

ปานกลาง

36 สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถ.บ

ภูมิสถาปตยกรรม

ผาน

2.22

ปานกลาง

37 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟา

ผาน

2.66

ปานกลาง

38 ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศศ.บ.

ผาน

3.05

ดี

39 ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสากล
การทองเที่ยว

ผาน

2.93

ปานกลาง

40 ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศศ.บ.

การโรงแรม

ผาน

2.82

ปานกลาง
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เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
U-1.1-1.1

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558
ระดับหลักสูตร
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ตัวบงชี้ที่ 1.2
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
: ปจจัยนําเขา
: กองบริหารงานบุคคล
1. ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
2. วาที่รอยตรีจรยุทธ โซะมาลี โทร.081-304-1762
คําอธิบายตัวบงชี้ :
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
และความลุม ลึ ก ทางวิ ชาการ เพื่อ ปฏิบั ติพั น ธกิ จ สํ า คัญ ของสถาบั น ในการผลิ ตบั ณ ฑิต ศึ ก ษาวิ จั ยเพื่ อ
การติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒ นาองคความรู ดัง นั้น สถาบันจึงควรมีอาจารยที่มีระดับ
คุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่เปดสอนในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนน
ของหลักสูตร
เกณฑการประเมิน :
โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําสถาบันทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค 2
คารอยละของอาจารยประจําสถาบันทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอกทีก่ ําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40
ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีวุฒปิ ริญญาเอกตามสูตร
จํานวนอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
จํานวนอาจารยประจําสถาบันทัง้ หมด

X 100

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได=

รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกที่กาํ หนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

หมายเหตุ :
1.คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบป
การศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใชคุณวุฒิอื่นเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่น
ที่เหมาะสมกวา ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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X5

2.การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
ในกรณีที่มีอาจารยบ รรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําที่ระบุในคําชี้ แจงเกี่ยวกับ การนับจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัย
แทนคา
ขอมูลพื้นฐาน (CDS)
จํานวนอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
1.จํานวนอาจารยประจําคณะ คอ. ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2.จํานวนอาจารยประจําคณะ ทอ. ที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
3.จํานวนอาจารยประจําคณะ บท. ทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก
4.จํานวนอาจารยประจําคณะ วท. ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
5.จํานวนอาจารยประจําคณะ วส. ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
6.จํานวนอาจารยประจําคณะ ศศ. ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จํานวนอาจารยประจําสถาบันทัง้ หมด
1.คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

จํานวน
103
13
13
20
28
20
9
654.5
103
X100= 15.74
654.5

2.แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
15.74
40

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: รอยละ 15.74
: รอยละ 16.00
: รอยละ 16.00

X5= 1.97

เกณฑประเมิน
: 1.97 คะแนน
ผลการดําเนินงาน : / บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน
: 2.00 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
คารอยละของอาจารยประจําสถาบันทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก = 15.74 เมื่อเทียบคารอยละของอาจารย
ประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป ดังนั้น คะแนนที่ได
เทากับ 1.97 คะแนน
เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
U-1.2-1 แบบรายงานอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปการศึกษา 2558
U-1.2-2 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา 2558
U-1.2-3 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประจําปการศึกษา 2558
U-1.2-4 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปการศึกษา 2558
U-1.2-5 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2558
U-1.2-6 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
ประจําปการศึกษา 2558
U-1.2-7 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะศิลปศาสตร ประจําปการศึกษา 2558
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ตัวบงชี้ที่ 1.3
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
: ปจจัยนําเขา
: กองบริหารงานบุคคล
1. ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
2. วาที่รอยตรีจรยุทธ โซะมาลี โทร.081-304-1762
คําอธิบายตัวบงชี้ :
สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริมใหอาจารย
ในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒ นาองคความรูในศาสตรส าขาวิชาตางๆ 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
จํานวนอาจารยประจําสถาบันทัง้ หมด
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X 100

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได

รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได=

แทนคา
ผศ.

จํานวน (คน)
รศ.
ศ.

รวม

1.คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

18

2

-

20

3.06

2.คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

33

7

-

40

6.11

3.คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

38

2

-

40

6.11

4.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

16

1

-

17

2.58

5.คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

22

3

-

25

3.82

6.คณะศิลปศาสตร

14

-

-

14

2.14

141

15

-

156

23.82

ขอมูลพื้นฐาน (CDS)

จํานวนอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการทั้งหมด
จํานวนอาจารยประจําสถาบันทั้งหมด

654.5

1. คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ

156 x 100
= 23.84
654.5

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับ
คะแนนเต็ม 5

23.84 x 5
60
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= 1.99

รอยละ

X5

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: รอยละ 23.84
: รอยละ 28.00
: รอยละ 28.00

เกณฑประเมิน
: 1.99 คะแนน
ผลการดําเนินงาน : X บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน
: 2.33 คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ = 23.84 เมื่อเทียบคารอยละของ
อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป ดังนั้น
คะแนนที่ไดเทากับ 1.99
เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
U-1.3-1 แบบรายงานอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปการศึกษา 2558
U-1.3-2 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา 2558
U-1.3-3 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประจําปการศึกษา 2558
U-1.3-4 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปการศึกษา 2558
U-1.3-5 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2558
U-1.3-6 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
ประจําปการศึกษา 2558
U-1.3-7 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะศิลปศาสตร ประจําปการศึกษา 2558
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ตัวบงชี้ที่ 1.4
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
: กระบวนการ
: กองพัฒนานักศึกษา
1. ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
2. นางสาวสุภาพ โสมนัสสา
โทร. 08-9800-7839
คําอธิบายตัวบงชี้ :
สถาบันอุดมศึก ษาควรจัดบริก ารดานตางๆ ใหนัก ศึกษาอยางครบถวนตั้ง แตก ารใหคําปรึก ษา
ทั้ง ดา นวิช าการและการใช ชีวิ ต จัด บริก ารข อมู ล หน ว ยงานที่ ใ หบ ริ ก าร เช น ทุ น กูยื ม การศึก ษา
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. มีการใหขอ มูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทัง้

เต็มเวลาและนอกเวลาแกนกั ศึกษา
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมือ่ สําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51

จากคะแนนเต็ม 5
5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล

เพื่อสงใหผลการประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
6. ใหขอมูลและความรูท ี่เปนประโยชนแกศิษยเกา
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ผลการประเมินตนเองครัง้ นี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: 6 ขอ
: 6 ขอ
: 6 ขอ

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

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1. จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน
มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ แนะแนวดานการใชชีวิต และ
การเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในมหาวิทยาลัยดังนี้
1.1 จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ
1.1.1 จัดปฐมนิเ ทศนัก ศึก ษา ประจําปการศึ ก ษา 2558 เมื่อวันที่ 4 - 5 สิง หาคม 2558
ณ หอประชุม ใหญม หาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา เพื่อให
นักศึกษาไดทราบแนวทางการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอนและบริการตางๆ
ที่มหาวิทยาลัย จัดใหนักศึกษาโดยมีจํานวนนักศึกษาเขารวมการปฐมนิเทศนักศึกษา จํานวน 824 คน คิดเปน
รอยละ 86.55 จากจํานวนนักศึกษาใหมทั้งหมด 952 คน (U1.4 – 1.1 )
1.2 การจัดทําคูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2558 (U1.4 -1.2 ) เพื่อใหนักศึกษาใชเปนขอมูล
ในการปฏิบัติตนในรั้วมหาวิทยาลัย สิทธิประโยชนตางๆ ที่นักศึกษาควรทราบ และสามารถกําหนดแนวทางหรือ
แผนการเรียนไดถูกตองเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง และในสวนของระเบียบ ขอบังคับ ประกาศของ
มหาวิทยาลัย และขอปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวของกับนักศึกษา ทั้งทางดานวิชาการและดานกิจกรรมนักศึกษา
1.3 การบริการใหขอมูล ชี้แนะ ในดานตางๆ ที่เกี่ยวของ และเปนประโยชนกับนัก ศึกษา
ผานทาง Facebook กองพัฒนานักศึกษา อาทิ การจัดกิจ กรรม / โครงการตางๆ ของมหาวิทยาลัย และ
กองพัฒนานักศึกษา กองบริหารทรัพยากรศูนยพื้นที่ การประชาสัมพันธขาวสารที่เปนประโยชนกับนักศึกษา
กิจกรรมใหความรูแกนักศึกษา รวมถึงการตอบคําถามผานทางกลองขอความจากนักศึกษา โดยผูใหบริการ
ที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้นๆ ( U1.4 – 1.3)
1.2 แนะแนวดานการใชชีวิต
1.2.1 จัดปฐมนิเ ทศนัก ศึก ษา ประจําปการศึก ษา 2558 เมื่อวันที่ 4 - 5 สิง หาคม 2558
ณ หอประชุม ใหญม หาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภู มิ ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา เพื่อให
นักศึกษาไดทราบแนวทางการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอนและบริการตางๆ
ที่ม หาวิท ยาลัย จัดให นัก ศึก ษารวมถึง เปน การแนะแนวดานการใชชีวิต การปรับ ตั วเขากั บ หมูคณะ และ
สิ่งแวดลอม สังคมใหมในมหาวิทยาลัยไดดวยดี โดยมีจํานวนนักศึกษาเขารวมการปฐมนิเทศนักศึกษา จํานวน
824 คน คิดเปนรอยละ 86.55 จากจํานวนนักศึกษาใหมทั้งหมด 952 คน (U1.4 – 1.4 )
1.2.2 การบริการใหขอมูล ชี้แนะ ในดานตางๆ ที่เกี่ยวของและเปนประโยชน กับนักศึกษา
ผานทาง Facebook กองพัฒนานักศึกษา กองบริหารทรัพยากรศูนยพื้นที่ อาทิ การจัดกิจกรรม / โครงการตางๆ
ของมหาวิทยาลัยและกองพัฒนานักศึกษา การประชาสัมพันธขาวสารที่เปนประโยชนกับนักศึกษา กิจกรรม
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ให ค วามรู แ ก นั ก ศึ ก ษา รวมถึ ง การตอบคํ า ถามผ า นทางกล อ งข อ ความจากนั ก ศึ ก ษา โดยผู ใ ห บ ริ ก าร
ที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้นๆ ( U1.4 – 1.5)
1.2.3 การจัด หอ งพยาบาลเพื่ อใหบ ริ ก ารด านสุ ขภาพดา นอนามั ยโดยพยาบาลวิ ชาชี พ
เปนการใหบริการยารักษาอาการเจ็บปวยเบื้องตน เชน ปวดศีรษะ เปนไข มีน้ํามูก ไอ เปนตน การใหบริการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตน เชน ทําแผล เปนลม เปนตน การใหบริการพัก ในกรณีที่มีความเจ็บปวย ไมสามารถ
เรียนหนังสือได บริการจัดเตรียมยาและเวชภัณฑปฐมพยาบาล เมื่อมีกิจกรรมนอกสถานที่ตามที่รองขอ และ
ในกรณีที่นักศึกษาเจ็บ ปวยหรือประสบอุบัติเหตุรายแรง จะนํา สงโรงพยาบาลและแจง ใหผูป กครองทราบ
(U1.4-1.6 )
1.2.4 บริการตรวจสุขภาพของนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม
2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา โดย ศูนยอาชีวเวชศาสตร
โรงพยาบาลศาลายา เพื่อจัดทําฐานขอมูลดานสุขภาพของนักศึกษาใหม การใหคําปรึกษาดานสุขภาพตางๆ
โดยแพทยผูเชี่ยวชาญ (U1.4 - 1.7)
1.2.5 บริก ารหองใหคําปรึก ษาที่เปนสวนตัวโดยการดําเนินการใหคําปรึก ษาจะเก็บ เปน
ความลับ ระหวางผูใหคําปรึกษาและนักศึกษา (U1.4 – 1.8)
1.2.6 โครงการคุณธรรมนําชีวิต เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ณ หองประชุมศรีพิทยาคาร
ชั้น 2 มีจํานวนนัก ศึกษาเขารวม 220 คน โดยมีวัตถุป ระสงคเพื่อใหนักศึก ษาตระหนัก ในความสําคัญของ
คุณธรรม จริยธรรม และเปนตัวอยางที่ดีแกชุมชน รวมถึงเปนการสรางภูมิคุ มกันใหตัวเอง เรียนรูการใชชีวิต
ตามหลักพระพุทธศาสนา สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและเปนการสงเสริมใหนักศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม ซึ่งกิจกรรมเปนการบรรยายใหความรู และฟงธรรม รวมถึงการศึกษาดูงาน และบําเพ็ญประโยชน
ใหกับวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (U1.4 – 1.9)
1.2.7 การพัฒนาศัก ยภาพของนัก ศึกษาดานการปองกันเอดส และสารเสพติด เมื่อวันที่
26 มีนาคม 2558 ณ หองประชุม จริยกุล 3 ชั้น 3 อาคารกิจ การนัก ศึก ษา กองพัฒ นานัก ศึก ษา เพื่อให
นักศึกษามีความรู ความเขาใจ ถึงความรายแรง และผลกระทบของโรคเอดสและพิษภัยของสารเสพติด รวมถึง
การมีทักษะชีวิตที่ดี ฝกวิเคราะหเพื่อหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาโรคเอดสและสารเสพติด สามารถนํา
ความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวัน โดยเปนการบรรยายใหความรูเรื่องโรคเอดสและสารเสพติด การจัดทํา
กิจกรรม Work Shop แลกเปลี่ยนประสบการณ การระดมสมอง หาแนวทางการปองกันและแกไขปญหา
โรคเอดสและสารเสพติด (U1.4 – 1.10)
1.2.8 โครงการปรับแนวคิดชีวิตเปลี่ยน ตอน อยูอยางพอเพียง ใตรมพระบารมี เมื่อวันที่
18 มีน าคม 2558 ณ หอ งประชุ ม อาคารศรี พิท ยาคาร ชั้ น 2 มี นัก ศึก ษาเขา รว ม จํา นวน 250 คน โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานแหงความพอเพียง
และเปนตัวอยางที่ดีแกชุมชน และทราบถึงแนวทางในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง รวมถึงการสราง
ภูมิคุมกันในตัวเอง การเรียนรูการใชชีวิต ตามแนวความคิด ความพอเพียง สามารถนําไปประยุกตใชในการใช
ชีวิตประจําวันได ซึ่งกิจกรรมเปนการบรรยายใหความรูและการศึกษาดูงานและการทํากิจกรรมกลุมสัมพันธ
(U1.4 – 1.11)
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1.3 การเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
1.3.1 จัดบริการหองสมุดอาชีพ โดยมีวารสารตางๆ อาทิ Job Request งานการศึกษาและ
อาชีพ สรรพสารสมัครดวน งานวันนี้ เปนตน เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง และ
เปนแหลงเรียนรูการรับสมัครงาน การเขียนใบสมัคร การเตรียมตัวกอนเขาสูโลกอาชีพ (U1.4 – 1.12)
1.3.2 จัดบอรดประชาสัมพันธขาวสารการรับสมัครงานตามอาคารเรียนภายในศูนยพื้นที่
หอพัก นัก ศึก ษา ศูนยอาหาร อาคารกิจ การนัก ศึก ษา (U1.4 –1.13) รวมถึง การประชาสัม พันธผานทาง
Facebook กองพัฒนานักศึกษา (U1.4 – 1.14) และเว็บไซตของกองพัฒนานักศึกษา (U1.4 – 1.15)
นอกจากนี้ยังจัดทําหนังสือประชาสัมพันธไปยังคณะและศูนยพื้นที่ เพื่อใหนักศึกษาไดทราบขอมูลอยางทั่ว ถึง
ซึ่งนักศึกษาที่สนใจสามารถติดตอสอบถามไปยังหนวยงานที่รับสมัครงาน หรือหนวยงานที่รับผิดชอบได
2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแกนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมีการการประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
แหลงงานทั้งเต็มเวลา และนอกเวลาแกนักศึกษาโดยมีการจัดกิจกรรม / โครงการฝกอบรมตางๆ เพื่อเสริมสราง
ทัก ษะพัฒ นาความรู บุคลิก ภาพ การแตง กาย การพูด และการแสดงออก การปรับ ตัวในการเขาสังคมใน
หมูคณะ รวมทั้งแหลงขอมูลขาวสารการรับสมัครงาน และขาวสารอื่นๆ ที่เปนประโยชนแกนักศึกษาโดยผาน
ทาง Facebook กองพัฒนานักศึกษา และกองบริหารทรัพยากรศูนยพื้นที่ (U1.4 – 2.1) เว็บไซตกองพัฒนา
นักศึกษา (U1.4 – 2.2) บอรดประชาสัมพันธ/ไวนิลประชาสัมพันธ (U1.4 – 2.3) และเว็บไซตมหาวิทยาลัย
(U1.4 – 2.4)
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา
มหาวิท ยาลัยได มีก ารจัดกิจ กรรมเพื่อ เตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสํา เร็จ การศึก ษาแก
นักศึกษา โดยการจัดกิจกรรมโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558
ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีจํานวนนักศึกษาชั้นปสดุ ทายเขารวมโครงการ
2,976 คน คิ ดเปนร อยละ 95.11 จากนั ก ศึก ษาชั้นปสุ ดทายทั้ ง หมด 3,129 คน มี วัตถุป ระสงคเ พื่อเป น
การเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาที่กําลัง จะสําเร็จ การศึก ษาใหมีความพรอมในดานตางๆ การพัฒนา
บุคลิกภาพ การแตงกาย การพูด และการแสดงออก รวมถึงปลูกฝงใหนักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษาเปนผู
มีความพรอมดวยคุณธรรม มีจิตสํานึกที่ดีตอสังคม มีความซื่อสัตยตอตนเอง และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
และเพื่อฝกใหนักศึกษาไดคิด ไดทํา กลาแสดงออก เปนผูนําที่ดีมีความกาวหนาในหนาที่การทํางาน ซึ่งเนื้อหา
การบรรยายใหความรูเกี่ยวกับแนวคิดการใชชีวิตหลังจบการศึกษา การเตรียมตัวเมื่อสําเร็จการศึกษาและการ
เขารับพระราชทานปริญญาบัตร และโลกอาชีพกับ AEC (U1.4 –3.1 ) โดยไดรับ เกียรติจากทานคณบดี
6 คณะ เปนวิท ยากรถายทอดความรูประสบการณเ กี่ยวกับเรื่องแนวคิดการใชชีวิตหลัง จบการศึกษา และ
วิทยากรบรรยายพิเศษ หัวขอเรื่อง โลกอาชีพ กับ AEC (U1.4– 3.2 ) และการใหความรูเกี่ยวกับการเตรียม
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ตัวการเขารับพระราชทานปริญ ญาบัตร โดย ผูชวยอธิการบดี ผูอํานวยการสํานัก สง เสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน และผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (U1.4-3.3) รวมทั้งการจัดทําเลมปจฉิม
นิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2558 ( U1.4 – 3.4 ) เพื่อใชเปนแนวทางในการสมัครงาน การเขียนใบสมัครงาน
การสอบสัมภาษณ ชองทางการประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงสถานศึกษาเพื่อการศึกษาตอ
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ได ทํ า การประเมิ น คุณ ภาพการจั ดกิ จ กรรมและ
การจัดบริการใหนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ผูรับ บริก าร และนําขอมูล ที่ไดม าเปนแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการดานการใหบ ริก าร
ใหสอดคลองกับบทบาทและหนาที่ของกองพัฒนานักศึกษา โดยกองพัฒนานักศึก ษาไดดําเนินการสอบถาม
ความพึงพอใจตอคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการใหนักศึกษาในดานตางๆ คือ ดานการจัดบริการ
ใหคําปรึกษาทางวิชาการ แนะแนวดานการใชชีวิตและการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ดานการให
ขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา
และดานการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา โดยชวงเวลาในการ
จัดเก็บขอมูลระหวางเปดภาคเรียนปการศึกษา 2558 (สิงหาคม 2558 - กรกฎาคม 2559) ลักษณะของ
แบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ
จากผลการประเมินผลคุณภาพการจัดกิจ กรรมและการจัดบริก ารใหนักศึกษา ปการศึกษา 2558
จากนัก ศึก ษามหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครอบคลุมทั้งคณะภายในแตละศูนยพื้นที่ และ
ระดับชั้นการศึกษา จํานวน 859 คน คิดเปนรอยละ 71.58 จากกลุมเปาหมายของนักศึกษาแตละศูนยพื้ นที่
จํานวน 1,200 คน
เกณฑการประเมิน
คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอย
คาเฉลี่ยต่ํากวา 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอยที่สุด
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนนักศึกษาหญิง จํานวน 587 คนคิดเปน
รอยละ 68.34 นักศึกษาชาย จํานวน 272 คน คิดเปนรอยละ 31.66 เปนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มากที่สุด จํานวน 373 คน คิดเปนรอยละ 43.42 รองลงมาคือ นัก ศึกษาคณะ
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 14.44 สวนใหญเปนนักศึกษา ชั้นปที่ 3 จํานวน
270 คน คิดเปนรอยละ 31.43 รองลงมาคือ นักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 249 คน คิดเปนรอยละ 28.99
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการใหนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา 2558 ผลการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการใหนักศึกษา 3 ดานโดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.19 คิดเปนรอยละ 83.80 ดังนี้
1. ดานการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ แนะแนวดานการใชชีวิตและการเขาสูอาชีพ
แกนักศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.08 คิดเปนรอยละ
81.60 แบงเปนการใหบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ พบวามีความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับ มาก
คาเฉลี่ยเทากับ 4.09 คิดเปนรอยละ 81.50 การแนะแนวดานการใชชีวิต พบวามีความพึงพอใจในภาพรวม
อยู ในระดับ มาก ค าเฉลี่ ยเท ากั บ 4.06 คิ ดเปน รอ ยละ 81.20 และการเขา สูอ าชี พ แก นัก ศึก ษาใน
มหาวิทยาลัย พบวามีความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับ มาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.08 คิดเปนรอยละ 81.60
2. ดานการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก นั ก ศึ ก ษา โดยรวมมี ค วามพึ ง พอใจอยู ใ นระดั บ มาก ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 4.12
คิดเปนรอยละ 82.40 โดยมีชองทางในการใหบริการขอมูลขาวสารทีห่ ลากหลาย (เว็บไชต ปายประกาศ คูมอื
วารสาร จุลสาร จอประชาสัมพันธ เปนตน ) รองลงมาคือ ความสะดวกในการเขาใชบ ริการขอมูลขาวสาร
(เว็บไชตมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา ประชาสัมพันธขาว ปายประกาศ จอประชาสัมพันธ เปนตน)
มีคาผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับ มาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.11 คิดเปนรอยละ 82.20
3. ดานการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา
โดยรวมมีความพึงพอใจ อยูในระดับ มาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.37 คิดเปนรอยละ 87.40 โดยกิจกรรมที่จัดให
นักศึกษามีความรู และทักษะ และประสบการณที่ไดรับสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง มีผลคาประเมินความ
พึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.47 คิดเปนรอยละ 89.40 รองลงมา คือ กิจกรรมมีความสอดคลองกับ
ความตองการและความสนใจของนักศึกษา คาเฉลี่ยเทากับ 4.35 คิดเปนรอยละ 87.00
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ
1. เพิ่มพื้นที่ในการปลูกตนไมใหรมรื่นมากขึ้น
2. ปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบมหาวิทยาลัย
3. อยากใหมีพื้นที่ออกกําลังกาย หรือ หองออกกําลังกาย
4. สนับสนุนสงเสริมการทํากิจกรรมและการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
5. การจัดสรรทุนการศึกษาในกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี
6. จัดจุดบริการน้ําดื่มสําหรับนักศึกษา
7. อยากใหมีจุด ซุมบริการขายอาหาร เครื่องดื่มใหมากขึ้น ตามอาคารเรียนตางๆ
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5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อสงใหผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา ดังนี้
กองพัฒ นานัก ศึก ษาไดมีก ารจัดประชุม การวางแผนการปฏิบั ติง านเพื่อพั ฒ นาและปรับ ปรุง การ
ปฏิบัติง านของกองพัฒนานักศึกษา โดยนําผลการประเมินคุณภาพการใหบริการและการจัดกิจกรรมตางๆ
ของกองพัฒนานักศึกษา มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน (U1.4-5.1)
6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนแกศิษยเกา
มหาวิทยาลัยมีชองทางการเผยแพรใหขอมูลขาวสารและความรูที่เปนประโยชนกับศิษยเกาโดยผาน
ทางเว็บ ไซตข องมหาวิท ยาลัย (U1.4–6.1) เว็บ ไซต ของสมาคมศิ ษยเ กาฯ (U1.4–6.2) เช น ขอมูล แหล ง
ทุนการศึ ก ษาตอ ทุนวิจั ย (U1.4-6.3) ขาวการรับ สมัครงาน (U1.4- 6.4) และจุ ล สารจดหมายขาวของ
มหาวิทยาลัย (U1.4–6.5)
เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
U1.4 – 1.1
U1.4 – 1.2
U1.4 – 1.3
U1.4 – 1.4
U1.4 – 1.5
U1.4 – 1.6
U1.4 – 1.7
U1.4 – 1.8
U1.4 – 1.9
U1.4 – 1.10
U1.4 – 1.11
U1.4 – 1.12
U1.4 – 1.13
U1.4 – 1.14
U1.4 – 1.15
U1.4 – 2.1
U1.4 - 2.2
U1.4 – 2.3
U1.4 – 2.4

รายการเอกสารหลักฐาน
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2558
คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2558
Facebook กองพัฒนานักศึกษา
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2558
Facebook กองพัฒนานักศึกษา
หองพยาบาล
รายงานผลการตรวจสุขภาพนักศึกษา ปการศึกษา 2558
หองใหคําปรึกษา
โครงการคุณธรรมนําชีวิต
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานการปองกันเอดสและสารเสพติด
โครงการปรับแนวคิดชีวิตเปลี่ยน
หองสมุดอาชีพ
บอรดประชาสัมพันธขาวสารการรับสมัครงาน
Facebook กองพัฒนานักศึกษา
เว็บไชตกองพัฒนานักศึกษา
Facebook กองพัฒนานักศึกษา ,กองบริหารทรัพยากรศูนยพื้นที่
เว็บไชตกองพัฒนานักศึกษา
บอรดประชาสัมพันธ /ไวนิลประชาสัมพันธ
เว็บไชตมหาวิทยาลัย
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หมายเลข
U1.4 - 3.1
U1.4 - 3.2
U1.4 - 3.3
U1.4 - 3.4
U1.4 - 3.5
U1.4 - 4.1
U1.4 - 5.1
U1.4 – 6.1
U1.4 – 6.2
U1.4 – 6.3
U1.4 – 6.4
U1.4 – 6.5

รายการเอกสารหลักฐาน
โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2558
โลกอาชีพ กับ AEC
ความรูเกี่ยวกับการเตรียมตัวเมื่อสําเร็จการศึกษา
เลมปจฉิมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2558
โครงการตลาดนัดแรงงาน ปการศึกษา 2558
ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ
การพัฒนาปรับปรุงการใหบริการและการใหขอมูลของนักศึกษา
เว็บไซตมหาวิทยาลัย
เว็บไซตของสมาคมศิษยเกาฯ
ขอมูลแหลงทุนการศึกษาตอ ทุนวิจัย
ขาวการรับสมัครงาน
จุลสาร จดหมายขาวของมหาวิทยาลัย
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ตัวบงชี้ที่ 1.5
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
: กระบวนการ
: กองพัฒนานักศึกษา
1. ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
2. นางสาวชวนพิศ เปรมกมล โทร. 08-6003-4136
คําอธิบายตัวบงชี้ :
สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริม ใหมีก ารจัดกิจ กรรมนัก ศึก ษาตางๆ อยางเหมาะสมและครบถวน
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 หรือรักษาสิง่ แวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา

4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม
และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป

5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
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ผลการประเมินตนเองครัง้ นี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: 6 ขอ
: 6 ขอ
: 6 ขอ

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

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1. จัดทํา แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
จัดทําแผนและการจัดกิจกรรม
กองพั ฒ นานัก ศึก ษาไดมีก ารจัด ทําแผนการจัดกิ จ กรรมพัฒ นานั ก ศึก ษาที่ส ง เสริ ม ผลการเรียนรู
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ทุกดาน (U1.5-1.1) แบบจัดทําแผนปฏิบัติงานและ
การใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2558 และ (U1.5-1.2) แบบจัดทําแผนปฏิบัติงานและการใช
จายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2558 และ (U1.5-1.3) แผนการปฏิบัติงานขององคการนักศึกษา
ประจําปการศึกษา 2558
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ใหครบถวน
กองพัฒนานักศึกษา และองคการนักศึกษา ไดมีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหครบถวนในทุกๆ
ดาน โดยเปนกิจ กรรมที่จัดขึ้นโดยกองพัฒ นานัก ศึก ษา องคก ารนัก ศึก ษา และชมรม ตลอดจนการไดรับ
งบประมาณในการจัดสรรกิจกรรมตางๆ จากหนวยงานภายนอก โดย แบงออกเปน 5 ประเภท ประกอบไปดวย
2.1 กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน (U1.5 - 2.1)
กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ได มี ก ารจั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค
ที่กําหนดโดยสถาบันตามคุณลักษณบัณฑิต มทร.สุวรรณภูมิ “บัณฑิตนักปฏิบัติ เปนคนดี มีความรู รักสูงาน”
ไดมีการจัดกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ใหมที่เขาสูรั้ วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เพื่อใหนักศึกษาไดทราบแนวทางการปฏิบัติตน กฎ ระเบียบ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอนและบริการตางๆ
ของมหาวิทยาลัย การแนะแนวทางดานการใชชีวิต การปรับตัวเขากับหมูคณะ สิ่งแวดลอม และสัง คมใหม
ในมหาวิทยาลัย และปฏิบัติตนตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค (U1.5 -2.1.1 รูปเลมสรุปโครงการพัฒนา
นักศึกษา โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปการศึกษา 2558)
ตลอดจน โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่เปนการเตรียมความ
พรอมใหกับนัก ศึกษาที่กําลังจะสําเร็จ การศึกษาใหมีความพรอมในดานตางๆ เชน การเตรียมตัวสมัครงาน
การพัฒ นาบุคลิกภาพ การแตง การ การพูด การแสดงออก ปลูก ฝงคุณธรรมจริยธรรม มีความพรอมดวย
คุณธรรม มีจิตสํานึกที่ดีตอสังคม ความซื่อสัตยตอตนเอง และมีจรรยาบรรณในวิชา สมกับเปน “บัณฑิตนัก
ปฏิบัติ เปนคนดี มีความรู รักสูงาน” (U1.5 -2.1.2 รูปเลมสรุปโครงการพัฒนานักศึกษา โครงการปจฉิมนิเทศ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปการศึกษา 2558) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีการ
ส 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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การทํางาน มีความรูฝกประสบการณ ในการดานการบริห ารจัดการ มีจิตสาธารณะ เปนคนดีของสัง คม
(U1.5 -2.1.3 คําสั่งแตงตั้งองคการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ชมรม ประจําปการศึกษา 2558)
2.2 กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ (U1.5 – 2.2.1)
กองพัฒนานักศึกษาไดมีการจัดกิจกรรมดานการกีฬาและกิจกรรมสงเสริมสุขภาพนักศึกษา
ที่จัดขึ้นเปนการแขงขันกันภายใน 6 คณะ และ 4 ศูนยพื้นที่ เชน โครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ “สุวรรณภูมิเกมส”( U1.5 -2.2.1 สรุปผลโครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ “สุวรรณภูมิเกมส”ครั้งที่ 11 วันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2558) และสนับสนุนการแขงขัน
กีฬาระดั บ มหาวิ ท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลแห ง ประเทศไทย “สุวรรณภู มิเ กมส ” ครั้ง ที่ 32 เมื่อวัน ที่
6-13 กุมภาพันธ 2559 (U1.5 -2.2.2 สรุปผลโครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 32 “สุวรรณภูมิเกมส”)
2.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม (U1.5 – 2.3)
กองพัฒนานักศึกษา องคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรม ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม ในรูปแบบของชมรม
ที่ออกคายอาสา หรือจัดกิจกรรมจิตอาสา เปนประจําตอเนื่องทุกปโดยเนนการจัดกิจกรรมภายในพื้นที่ของ
มหาวิท ยาลัย ไดแก จัง หวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสุพรรณบุรี จัง หวัดนนทบุรี เปนหลัก และจังหวัด
ใกลเคียง เชน อางทอง สระบุรี ลพบุรี เปนตน
2.4 กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม (U1.5 – 2.4)
กองพัฒนานักศึก ษาไดมีการจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักศึก ษาใน
มหาวิทยาลัยโครงการคุณธรรมนําชีวิตที่จัดขึ้นเปนประจําทุกป เพื่อใหนักศึกษาไดตระหนักถึงในความสําคัญ
ของคุณธรรม จริยธรรม และเปนตัวอยางที่ดีแกชุมชน ตลอดจนมีภูมิคุมกันในตัวเอง เรียนรูการใชชีวิตตามหลัก
พระพุทธศาสนา สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน โดยไดมีการหมุนเวียนพระวัดตางๆ ในจังหวัด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา อบรมให ค วามรู แ ละมี ก ารจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาวั ด หรื อ ศาสนาต า งๆ เป น ประจํ า
(U1.5 -2.4.1 สรุปผลโครงการเสริมสรางคุณนําชีวิต) ตลอดจนมีการอบรมโครงการปรับแนวคิดชีวิตเปลี่ยน
มีก ารนอมนํ าหลัก ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งมาใชในการดําเนิน ชีวิต การเสริม สรา งคุณธรรม จริยธรรม
เจริญรอยตามพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รวมทั้ง การสอนใหนักศึกษาหางไกลยาเสพติด เห็นโทษของยาเสพ
ติด และการใชชี วิตให ถูกครรลอง ครองธรรม (U1.5 -2.4.3 โครงการนักศึกษาปลอดภัย มหาวิทยาลัยปลอด
อบายมุข ป 3)
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2.5 กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (U1.5 -2.5)
กองพัฒ นานัก ศึก ษา และองคก ารนัก ศึก ษา ไดรวมกันจัดกิจ กรรม 9 ราชมงคลรวมใจ
สืบ สานวัฒ นธรรมไทยครั้ง ที่ 7 วันที่ 6-9 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภูมิ
เพื่อสืบสานศิลปวัฒ นธรรมไทย และแลกเปลี่ยนเรียนรูศิลปวัฒนธรรมไทยรวมสมัย (U1.5 -2.5.1 สรุปผล
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเครือขายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 9 ราชมงคลรวมใจสืบ
สานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 8 )
3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษาสนับสนุนใหนักศึกษา สรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย ระหวาง
6 คณะ 4 ศูนยพื้นที่ และ มีการจัดโครงการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษา ใหแก
นักศึกษา ทั้ง 6 คณะ 4 ศูนยเปนประจําทุกปการศึกษา (U1.5 -3.1 โครงการสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและ
ทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558) ซึ่งในโครงการนี้จะมีการจัดใหนักศึกษา
ไดหัดทํากระบวนการขั้นตอน PDCA การทํางานรวมกันเปนทีม เพื่อฝกทักษะในการประกันคุณภาพการศึกษา
แกนักศึกษา และมีการรวมมือกับเครือขายตางๆ ทั้งในเครือขาย 9 ราชมงคล และเครือขายมหาวิทยาลัยตางๆ
ในการทํากิจกรรมการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา (U1.5 -3.2 บันทึกความเขาใจ
(Memorandum of Agreement) ความรวมมือการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาเพื่อสงเสริมสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหวางนายกองคการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง ) รวมทั้งมีการ
ประกวด Show&Share แนวปฏิบัติที่ดีดานการประกันคุณภาพกิจกรรมนัก ศึกษา ของ 9 ราชมงคล ทั้ง
9 แหง (U1.5 -3.4 สรุปผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือขายประกันคุณภาพกิจกรรม
นักศึกษา และ 9 ราชมงคลรวมใจสืบสานวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 8 วันที่ 6-9 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ) รวมทั้งมีการนําองคความรูทางวิชาการดานการประกันคุณภาพไปยังเครือขาย
11 สถาบัน ซึ่งประกอบไปดวย มหาวิทยาลัยราชมงคล 1 แหง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 6 แหง และมหาวิทยาลัย
เอกชนอีก 4 แหง เปนความรวมมือที่มีการจัดกิจกรรมเปนประจําทุกป ที่จะมีการฝกอบรมการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ตามหลักสูตรฝกอบรมนิสิต นักศึกษาเพื่อสงเสริมสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึก ษาภายในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหความรูและทักษะในการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพ
การศึกษา (U1.5 -3.5 และบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ดานการประกันคุณภาพของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 11 สถาบัน ) ตลอดจนความรวมมือการเปนเครือขายสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล 9 แหง ในการแลกเปลี่ยนขอมูลการบริหารจัดการองคการนักศึกษา การประกันคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ในการสนับสนุนขอมูลวิชาการ รูปแบบกิจกรรม และการศึกษา
ดูงาน เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความสามารถดานกิจกรรมนักศึกษา ดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษาและ
เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษา (U1.5-3.6 บันทึกความเขาใจ (Memorandum of Agreement) ความรวมมือ
การเปนเครือขาย สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง)
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4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนํา ผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป
กองพัฒนานักศึกษา มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปในการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา เพื่อรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษา องคการนักศึกษา และ
ชมรมจากงบประมาณที่ไดรับจากทางมหาวิทยาลัย และไดรับงบประมาณจากหนวยงานภายนอก ตลอดจน
ขอมูลการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของนักศึกษา ที่ไดรับการเชิญจากหนวยงานภายนอก ตลอดจนการดําเนิน
กิจกรรมของนักศึกษา จะมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป (U1.5-4.1 สรุปผลการดําเนินโครงการกิจกรรมตางๆ ขององคการนักศึกษา
และชมรม) และมี ก ารประเมิ น ผลความสํ า เร็ จ และนํ า ผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น งาน
ครั้งตอไป ในการประชุม และเขารวมโครงการสัม มนาองคการนัก ศึกษาและสโมสรนักศึก ษาคณะประจําป
การศึกษา 2559 ณ โรงแรมจันทรารีสอรท จังหวัดนครนายก (U1.5 .4.2 รายงานการประชุมการประเมินผล
การปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาและแนวทางในการปรับปรุงแผนและปรับปรุงการดําเนินงาน
กิจกรรมนักศึกษา
5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปในการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา เพื่อรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษา องคการนักศึกษา และ
ชมรม จากงบประมาณที่ไดรับจากทางมหาวิทยาลัย และไดรับงบประมาณจากหนวยงานภายนอก ตลอดจน
ขอมูลการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของนักศึกษาที่ไดรับการเชิญจากหนวยงานภายนอก (U1.5 -5.1 แผนการ
ปฏิ บั ติ ง านประจํ า ป ใ นการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาที่ ส ง ผลการเรี ย นรู ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา
2558
6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
การนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
ในการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการองคการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะเปนประจําทุกป ซึ่งจะมีการ
สรุปผลการปฏิบัติงานการจัดกิจ กรรมเพื่อพัฒ นานัก ศึกษาและแนวทางในการปรับ ปรุง แผนและปรับปรุง
การดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา รวมทั้งการจัดทําแผนการจัด (U1.5-6.1 รายงานการประชุมการประเมินผล
การปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาและแนวทางในการปรับปรุงแผนและปรับปรุงการดําเนินงาน
กิจกรรมนักศึกษา)
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เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U1.5 - 1.1 แบบจัดทําแผนปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2558
U1.5 - 1.2 แบบจัดทําแผนปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2558
U1.5 - 1.3 แผนการปฏิบัติงานขององคการนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2558
U1.5 - 2.1.1 รูปเลมสรุปโครงการพัฒนานักศึกษา โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปการศึกษา 2558
U1.5 - 2.1.2 รูปเลมสรุปโครงการพัฒนานักศึกษา โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปการศึกษา 2558
U1.5 - 2.1.3 คําสั่งแตงตั้งองคการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ชมรม ประจําปการศึกษา 2558
U1.5 - 2.2.1 สรุปผลโครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ
“สุวรรณภูมิเกมส”ครั้งที่ 11 วันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2558
U1.5 - 2.2.2 สรุปผลโครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 32
“สุวรรณภูมิเกมส”)
U1.5 – 2.3 โครงการขององคการนักศึกษาและชมรม
U1.5 - 2.4.1 สรุปผลโครงการปรับแนวคิดชีวิตเปลี่ยน มีการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในการดําเนินชีวิต การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม เจริญรอยตาม
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
U1.5 - 2.4.3 โครงการนักศึกษาปลอดภัย มหาวิทยาลัยปลอดอบายมุข ป 3
U1.5 - 2.5.1 สรุปผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเครือขายประกันคุณภาพกิจกรรม
นักศึกษา 9 ราชมงคลรวมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครัง้ ที่ 8
U1.5 - 3.1 โครงการสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจําปการศึกษา 2558
U1.5 - 3.2 บันทึกความเขาใจ (Memorandum of Agreement) ความรวมมือการพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาเพื่อสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางนายองคการ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง)
U1.5 - 3.5 และบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ดานการประกันคุณภาพของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 11
U1.5 - 3.6 บันทึกความเขาใจ (Memorandum of Agreement) ความรวมมือการเปนเครือขาย
สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง)
U1.5 - 4.1 สรุปผลการดําเนินโครงการกิจกรรมตางๆ ขององคการนักศึกษาและชมรม
U1.5 - 4.2 รายงานการประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนานักศึกษา
และแนวทางในการปรับปรุงแผนและปรับปรุงการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา
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หมายเลข
U1.5 - 5.1

U1.5 - 6.1

รายการเอกสารหลักฐาน
แผนการปฏิบัติงานประจําปในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงผลการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒระดับอุดมศึกษาแหงชาติ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา 2558
รายงานการประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนานักศึกษา
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 :
สถาบันอุดมศึกษาตองมีก ารบริห ารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการ
ดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับ สนุนครบถวนเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว
ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันใหกับบุคลากร
สงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและนัก วิจัย การสนับ สนุนทรัพยากรที่จําเปนซึ่งรวมถึง ทรัพยากรบุคคล
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
หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสรางสรรค
เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่สง เสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ
การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารย
รับเชิญ (visiting professor)
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มีการ
ขอ
การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน
ดําเนินการ

3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค

4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพมิ พในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยอง
อาจารยและนักวิจัยที่มผี ลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน

6. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุม ครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด
ผลการประเมินตนเองครัง้ นี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอ ไป

: 6 ขอ
: 6 ขอ
: 6 ขอ

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

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยและ
งานสรางสรรค
มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารงานวิจัยผานระบบบริหารงานวิจัยที่จัดทําขึ้น
(U-2.1-1.1) สามารถประมวลผลและใหสารสนเทศทีเ่ ปนประโยชนเพื่อใชในการวางแผนการพัฒนางานวิจัย
มหาวิทยาลัยซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้
1.1 รายงานโครงการวิจัยจําแนกตามคณะและปงบประมาณ
1.2 รายงานสารสนเทศงบประมาณการวิจัย
1.3 รายงานสารสนเทศจํานวนโครงการวิจัย
1.4 รายงานสารสนเทศจํานวนนักวิจัย
2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปนี้
มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปนี้
2.1 มหาวิทยาลัยจัดใหมหี องปฏิบัติการวิจัย เพื่ออํานวยความสะดวกและเปนแหลงคนควา
ขอมูลของคณะดังนี้
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- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีหองปฏิบัติก ารและหองทํางานวิ จัยของทุก สาขา เช น
หองปฏิ บัติ ก ารคอมพิ วเตอร ห องปฏิ บั ติ ก ารไฮดรอลิ ก ส และนิว แมติก ส หองปฏิ บัติ ก ารงานเชื่อ มไฟฟ า
หองปฏิบัติการไฟฟา หองปฏิบัติการดานอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหองปฏิบัติการงานวิจัยเพื่อเปนการสืบคน
ขอมูลงานวิจัยซึ่งเปนผลงานวิจัยไดดําเนินการแลวเสร็จในปที่ผานมา
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีหองปฏิบัติการที่มีมาตรฐานรองรับการทํางานวิจัยและ
การเรียนการสอน มีก ารจัดตั้ง ศูนยเครื่องมือวิจัยทางดานเทอรโ มอิเล็กทริกและนาโนเทคโนโลยี จัดพื้นที่
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 มีหองสมุดทุกศูนยพื้นที่ซงึ่ มีรูปเลมงานวิจัยฉบับสมบูรณเพื่อประกอบการคนควาของ
นักวิจัย
2.3 มีฐานขอมูลดานการวิจัย เพื่อเปนแหลงสืบคนขอมูลที่เชือ่ มโยงไปยังแหลงทุนวิจัย
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 ระบบอินเตอรเน็ตและระบบสารสนเทศเพื่อใหบ ริการกับ
นัก วิ จัย อาจารย ที่ตอ งการค นควา หาข อมู ล ไดอย างทั่วถึ ง ทุ ก คนและในส วนของสถาบัน วิจั ยและพั ฒ นา
มีก ารจั ดทํ าห องสืบ คน ขอ มูล งานวิ จัย โดยจัด เครื่อ งคอมพิ วเตอรเ พื่อ ให บ ริ ก ารกั บ นั ก วิ จัย และอาจารย
ในมหาวิทยาลัยไดใชในการสืบคนขอมูลงานวิจัย พิมพงาน ฯลฯ
2.5 มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมงานประชุมวิชาการดังนี้
- งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้ง ที่ 7 และประชุม
วิชาการระดับนานาชาติมหาวิทายลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 รวมกับ 8 มทร. ระหวางวันที่ 1-3 กันยายน
2558 (U-2.1-2.1)
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- งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 ในวันที่
22 มิถุนายน 2559 (U-2.1-2.2)
- โครงการศาสตราจารยอาคันตุกะ( visiting professor) ระหวางวันที่ 11-15 มกราคม 2559
(U-2.1-2.3)
เพื่อใหนักวิจัยของมหาวิทยาลัยไดเ ขารวมนําเสนอผลงานวิชาการทั้ง ระดับชาติและระดับ
นานาชาติเปนประจําทุกป
3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพือ่ เปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
มหาวิ ท ยาลั ยไดจั ดสรรงบประมาณเพื่อสนับ สนุ นการวิจัยจาก 4 แหล ง ทุน เพื่อสนับ สนุ นการ
ดําเนินการวิจัย ในปงบประมาณ 2559 ดังนี้
3.1 แหลง ทุนสนับ สนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดินไดจั ดสรรอยูในเอกสารจัดสรร
งบประมาณรายจายและงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 (U-2.1-3.1)
3.2 แหลงทุนงบประมาณภายนอก เชน สกอ. สกว. วท. ไดจัดทําบันทึกขอความแจงผลการ
พิจารณาจัดสรรทุนวิจัยโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ 2559 (U-2.1-3.2)
3.3 แหลงทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินกองทุนสงเสริมงานวิจัย ไดจัดทําบันทึกขอสงผลการ
พิจ ารณาขอเสนอโครงการวิจัยที่ขอรับ ทุนอุดหนุนจากงบกองทุนสง เสริม งานวิจัย ประจําปง บประมาณ
2559(U-2.1-3.3)
3.4 แหลงทุนงบประมาณรายไดของหนวยงาน ไดจัดสรรอยูในเอกสารจัดสรรงบประมาณ
รายจายและงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 (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
เชิง ปฏิบัติก ารเพื่ อพัฒ นาศัก ยภาพอนุกรรมการวิจัยเพื่อประเมินผลงานวิจัย ประจําปงบประมาณ 2559
(U-2.1-3.4) โดยมีอนุกรรมการวิจัยที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งขึ้นตามสาขาความเชี่ยวชาญ(U-2.1-3.5) รวมกับ
ผูท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกพิ จ ารณา ให ข อ เสนอแนะและประเมิ นข อ เสนอโครงการวิจั ย และแผนงานวิ จั ย
ประกอบการเสนอของบประมาณแผนดินและกองทุนสงเสริมงานวิจัย เพื่อใหไดรับทุนวิจัยมากยิ่งขึ้น
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรา งสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานในการสงเสริมสนับสนุน
การเผยแพร ผ ลงานวิจั ยหรือ งานสร างสรรค การจา ยเงิน รางวัล และสนั บ สนุน การตีพิ ม พ บ ทความวิ จั ย
(U-2.1-4.1) โดยมีกองทุนสงเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณนักวิจัยไปนําเสนอผลงาน
ณ ตางประเทศ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลัก เกณฑก าร
สนับสนุน
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เพื่ อ เสนอผลงานทางวิ ช าการในระดั บ นานาชาติ จ ากเงิ น กองทุ น ส ง เสริ ม งานวิ จั ย พ.ศ.2554
(U-2.1-4.2) และสนับ สนุนเงินรางวัล ใหแกนัก วิจัยที่ไปเผยแพรผ ลงานวิจัย ซึ่งดําเนินการตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการจายเงินรางวัล และสนับสนุนการตีพิม พ
บทความวิจัย พ.ศ.2557 (U-2.1-4.3) ในปงบประมาณ 2559 มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเสนอผลงานทาง
วิชาการในระดับนานาชาติ จํานวน 56 ผลงาน งบประมาณทั้งสิ้น 3,752,196 บาท (U-2.1.4.4) รายละเอียด
ดังนี้
ลําดับ

หนวยงาน

จํานวนเรื่อง เงินสนับสนุน

โซนทวีป
ยุโรป

เอเชีย

1

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

2

160,000

2

2

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร

11

497,582

2

9

3

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

17

1,360,000

9

8

4

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

11

585,220

2

9

5

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรม
ศาสตร

13

1,011,264

2

11

6

คณะศิลปศาสตร

2

138,130

1

1

56

3,752,196

18

38

รวม

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัยมีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารยและ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน
มหาวิทยาลัย ไดจัดใหมีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการ
พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคแกอาจารยประจําและนักวิจัย โดยจัดโครงการดังนี้
1. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย“การพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ” วันที่ 22 ธันวาคม 2558 (U-2.1-5.1)
2. โครงการพัฒนานักวิจัยสายสนับสนุน (R2R) วันที่ 29 มกราคม 2559 (U-2.1-5.2)
3. โครงการพัฒนาผลงานสูการตีพิม พเ ผยแพรระดับ ชาติและนานาชาติ วันที่ 23 มีนาคม 2559
(U-2.1-5.3)
และจัดโครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย/นักบริการวิชาการมทร.สุวรรณภูมิ เปนการยกยองเชิดชูเกียรติ
นักวิจัย/นักบริการวิชาการและหนวยงานบริหารงานวิจัยเพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหกับนักวิจัยและหนวยงาน
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สนับสนุนการวิจัย (U-2.1-5.4) อีกทั้งไดจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง
หลักเกณฑการจายเงินรางวัลและสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย พ.ศ.2554 (U-2.1-4.3) ใหรางวัลแก
อาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยเปนไปตามประกาศนี้ ในปงบประมาณ 2559 มีการสนับสนุนเงินรางวัลและ
สนับสนุนการตีพิมพบ ทความวิจัย จํานวน 22 บทความ งบประมาณทั้ง สิ้น 181,500 บาท (U-2.1-5.5)
รายละเอียดดังนี้
หนวยงาน

จํานวน
เรื่อง

วารสารอยูในฐานขอมูล
ISI TCI

ระดับชาติ

ระดับนานาชาติ

อื่นๆ
คาตีพิมพ รางวัล
(SJR,Scopus)

รวม

คา รางวัล
ตีพิมพ

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

7

2

5

20,000

50,000

70,000

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4

2

2

15,000

7,500

22,500

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

5

3

2

20,000

15,000

36,500

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร

5

2

3

15,000

22,500

37,500

คณะศิลปศาสตร

1

15,000

15,000

รวม

22

1,500

1
9

13

1,500

70,000

110,000 181,500

6. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มหาวิท ยาลัยมีก ารสนับ สนุนและการประชาสั ม พันธใ หความรูเ กี่ยวกับ การขอจดสิ ท ธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนผูดําเนินการภายหลังนักวิจัยไดกรอกรายละเอียดเรียบรอยแลว
โดยประสานงานกับหนวยจัดการทรัพยสินทางปญญา จนกระทั้งดําเนินการแลวเสร็จ สําหรับ รายละเอียด
ขั้นตอน แบบฟอรมการยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ไดประชาสัมพันธผานทางเว็บไซตของสถาบันวิจัยและ
พั ฒ นา (U-2.1-6.1) เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกกั บ นั ก วิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย โดยในป ก ารศึ ก ษา 2558
มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดําเนินการประสานงานการจดสิท ธิบัตรของ อ.ฉัตรพล พิมพา
ผลงาน เรื่อง เครื่องลางหัวมันเทศโดยใชแรงดันน้ําและชุดอบแหง สังกัดคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ซึ่งอยู
ระหวางการพิจารณา (U2.1-6.2)
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เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

U-2.1-1.1 เว็บไซตระบบฐานขอมูลบริหารงานวิจัย(http://research.rmutsb.ac.th/)
U-2.1-2.1 รายงานการเขารวมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7
และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6
U-2.1-2.2 รายงานสรุปผลโครงการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครัง้ ที่ 1
U-2.1-2.3 รายงานสรุปผลโครงการศาสตราจารยอาคันตุกะ (Visiting Professor)
U-2.1-3.1 เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจายและงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
U-2.1-3.2 สําเนาหนังสือแจงจัดสรรงบ สกอ.59
U-2.1-3.3 สําเนาหนังสือขอสงผลการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยทีข่ อรับทุนอุดหนุนจาก
งบกองทุนสงเสริมงานวิจัย ประจําปงบประมาณ 2559
U-2.1-3.4 สําเนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพีอ่ พัฒนาศักยภาพอนุกรรมการวิจัยเพือ่ ประเมินผล
งานวิจัย
U-2.1-3.5 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 509/2559 เรื่อง แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
U-2.1-4.1 มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขอรับเงินรางวัลและสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย
(SOP 200-2-06)
U-2.1-4.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรือ่ ง หลักเกณฑการสนับสนุนบุคลากร
เพื่อไปนําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติจากกองทุนสงเสริมงานวิจัย พ.ศ.2554
U-2.1-4.3 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรือ่ ง หลักเกณฑการจายเงินรางวัล
และสนับสนุนการตีพมิ พบทความวิจัย พ.ศ.2557
U-2.1-4.4 สรุปการไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป 2559
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หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

U-2.1-5.1 รายงานสรุปผลโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่ พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
U-2.1-5.2 รายงานสรุปผลโครงการพัฒนานักวิจัยสายสนับสนุน (R2R)
U-2.1-5.3 รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาผลงานสูการตีพิมพเผยแพรระดับชาติและนานาชาติ
U-2.1-5.4 รายงานสรุปผลโครงการเชิดชูเกียรตินกั วิจัย/นักบริการวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ
U-2.1-5.5 สรุปการสนับสนุนเงินตีพิมพและเงินรางวัล ประจําป 2559
U-2.1-6.1 เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)
U-2.1-6.2 สําเนาหนังสือแจงความจํานงการขอรับสิทธิบัตร ราย อ.ฉัตรพล พิมพา

~ 82 ~

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

ผลการประเมินตนเองครัง้ นี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: 4.44 คะแนน
: 5.00 คะแนน
: 5.00 คะแนน

ผลการดําเนินงาน : X ไมบรรลุเปาหมาย
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ตารางที่ 2.2-1 แสดงคาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน
คะแนนผลการประเมิน
คณะ
- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
3.43
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
5.00
- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.96
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5.00
- คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
5.00
- คณะศิลปศาสตร
4.27
คาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (1)
26.66
จํานวนคณะและหนวยงานงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน (2)
6
คะแนนที่ได (1) ÷ (2)
4.44
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
ในปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยฯ ไดจําแนกเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน
และภายนอกสถาบัน ตามสาขาวิชาเปน 2 กลุม ดังนี้คือ
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน
และภายนอกมหาวิท ยาลัยฯ จํานวน 32,246,24.50 บาท โดยมีจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
(ไมรวมอาจารยลาศึกษาตอ) จํานวนทั้งสิ้น 383.5 คน เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตออาจารย
ประจําและนักวิจัย เทากับ 84,084.07 บาทตอคน
2. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสัง คมศาสตร ไดเ งินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกมหาวิท ยาลัยฯ จํานวน 4,354,061.00 บาท โดยมีจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา(ไมรวมอาจารยลาศึกษาตอ) จํานวนทั้งสิ้น 237.5 คน เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ตอ
อาจารยประจําและนักวิจัย เทากับ 18,371.57 บาทตอคน
เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U-2.2-1
เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจายและงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
U-2.2-2
สําเนาหนังสือขอสงผลการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยทีข่ อรับทุนอุดหนุน
จากงบกองทุนสงเสริมงานวิจัย ประจําปงบประมาณ 2559
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ตารางที่ 2.2-2 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรค
รายการ
ปงบประมาณ
ปงบประมาณ
ปงบประมาณ
2557
2558
2559
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
21,463,730
30,234,950
29,999,238
จากภายในสถาบัน (บาท)
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
3,511,000
5,593,485
6,601,064
จากภายนอกสถาบัน (บาท)
รวมเงินสนับสนุนทั้งหมด
24,974,730
35,828,435
36,600,302
รวมจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
560.5
620.5
ปฏิบัติงานจริง
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
63,922.27
58,985.18
ตออาจารยประจําและนักวิจัย
ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ตารางที่ 2.2-3 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ปงบประมาณ 2559 จําแนกตามคณะวิชา
คณะวิชา/หนวยงาน

จํานวน
อาจารย
และ
นักวิจัยที่
ปฏิบัติงาน
จริง
(ป
การศึกษา
2558)

จํานวนเงินสนับสนุนภายใน

งบประมาณ
แผนดิน

เงินรายได

จํานวนเงิน
สนับสนุน
ภายนอก
สถาบัน

รวม

งบกองทุน
สงเสริมงานวิจัย

เงินสนับสนุน
งานวิจัยและ
งานสรางสรรค
ภายในและ
ภายนอก
สถาบันตอ
จํานวนอาจารย
ประจํา
ปงบประมาณ
2559

คะแนน
ตาม
เกณฑ
สกอ.

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปตอคน
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

71

0

0

1,374,935

200,000.00

1,574,935

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร

64.5

5,688,700.00

0

453,015.00

1,880,000.00

8,021,715.00

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

108.5

5,031,900.00

0

1,246,470

300,000.00

6,578,370

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร

84.5

5,703,200.00

100,000.00

3,210,917.00

2,206,000.00

11,220,117.00

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

55

3,894,100.00

0

311,940.00

645,064.00

4,851,104.00

88,201.89

383.5

20,317,900.00

100,000

6,597,277.00

5,231,064.00

32,246,241.00

84,084.07

0

377,000.00

41,888.89

5.00

รวม

22,182.18

1.85

124,367.67 5.00
60,630.14

5.00

132,782.45 5.00
5.00

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร : คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึน้ ไปตอคน
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

9

350,000.00

0

27,000.00

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

131

415,800.00

0

1,190,483.00

300,000.00

1,906,283.00

14,551.78

2.91

คณะศิลปศาสตร

97

209,400.00

263,898

527,480.00

1,070,000.00

2,070,778.00

21,348.23

4.27

237

975,200.00

263,898.00

1,744,963.00 1,370,000.00

4,354,061.00

18,371.57

รวม

ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนา 2 พ.ย. 2559
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ตัวบงชี้ที่ 2.3
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
: ผลผลิต
: สถาบันวิจัยและพัฒนา
1. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. นางสาวสมพร วงศศักดิ์
โทร. 089-730-9400
คําอธิบายตัวบงชี้ :
ผลงานวิชาการเปนขอมูลทีส่ ําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําและนักวิจยั ไดสรางสรรคขึ้นเพื่อ
แสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานที่มีคุณคา สมควร
สงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนทั้งเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงานวิชาการอยูใน
รูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึก ษาวาดวย หลัก เกณฑก ารพิจ ารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ การ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเปนผลงานวิชาการ
รับใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนง ทางวิชาการแลว ผลงานที่ทํารวมกับ อุตสาหกรรมที่ผานการประเมิน
ตําแหนงทางวิชาการแลว ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการ
ขอตําแหนงทางวิชาการแลว โดยมีวิธีการคิดดังนี้
เกณฑการประเมิน :
คะแนนที่ไดในระดับสถาบันเปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานวิชาการของอาจารยประจํา
และนักวิจัยของทุกคณะวิชาและหนวยงานวิจัยในสถาบัน
สูตรการคํานวณ
คะแนนที่ได =

ผลรวมของผลการประเมินผลงานวิชาการของทุกคณะและหนวยงานวิจัย
จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน

ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองครัง้ นี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

:: 2.33 คะแนน
: 3.51 คะแนน
: 3.51 คะแนน

เกณฑประเมิน

:-

ผลการดําเนินงาน : X ไมบรรลุเปาหมาย

~ 87 ~

ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง:
ตารางที่ 2.3-1 แสดงคาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน
คะแนนผลการประเมิน
คณะ
- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
1.40
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
2.77
- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.88
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2.39
- คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
3.49
- คณะศิลปศาสตร
1.02
คาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (1)
13.95
จํานวนคณะและหนวยงานงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน (2)
6
คะแนนที่ได (1) ÷ (2)
2.33
เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
U-2.3-1
U-2.3-2

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
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ตารางที่ 2.3-2 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในป พ.ศ.2558
จํานวน
อาจารย
รวม
จํานวน
ประจํา
ถวง
ผลงาน
และ
น้ําหนัก
นักวิจัย
ประจํา
วิทย 17
5.8
75
สังคม 2
0.6
10

คณะ

1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร
3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร
5. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6. คณะศิลปศาสตร
7.สถาบันวิจัยและพัฒนา

รอยละ
ผลรวม
ถวง
น้ําหนัก
7.73
6.00

คะแนนผลการ
ประเมิน

1.30
1.50

วิทย

26

11.4

68.5

16.64

2.77

วิทย

30

17

118.5

14.35

2.39

วิทย

59

19.6

93.5

20.96

3.49

วิทย
สังคม
สังคม

15
56
15
0
220

6.4
20.8
4
0

56
11.43
135
15.41
98.5
4.06
2
0
657
ผลรวมคาคะแนน (1)
จํานวนคณะและหนวยงานงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน (2)
คะแนนที่ได (1) ÷ (2)

ขอมูล ณ 2 พ.ย. 2559 สวพ.

~ 89 ~

1.40

1.90
2.88
3.85
1.02
0
13.95
6
2.33

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 3.1
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: การบริการวิชาการแกสังคม
: กระบวนการ
: สถาบันวิจัยและพัฒนา
1. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. นางสาวพนิดา เฟองขจร
โทร. 086-804-9525
คําอธิบายตัวบงชี้ :
การบริก ารวิชาการเปนภารกิจ หลัก อีก อยางหนึ่ง ของสถาบันอุดมศึก ษา สถาบันควรคํานึง ถึง
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. กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแกสงั คมโดยมี
ความรวมมือระหวางคณะหรือหนวยงานเทียบเทา

2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมายที่กําหนดใน
ขอ 1

3. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรบั การพัฒนาและมีความเขมแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏ
ชัดเจน

4. ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

5. สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชน
หรือองคการเปาหมาย
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มีการ
ขอ
การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน
ดําเนินการ

6. ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแกสงั คมของสถาบัน
ตามขอ 2 โดยมีจํานวนอาจารยเขารวมไมนอยกวารอยละ 5 ของอาจารยทงั้ หมดของ
สถาบัน ทั้งนี้ตองมีอาจารยมาจากทุกคณะ
ผลการประเมินตนเองครัง้ นี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: 6 ขอ
: 6 ขอ
: 6 ขอ

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

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1.กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยมีความรวมมือ
ระหวางคณะหรือหนวยงานเทียบเทา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภูมิ ดําเนินโครงการบริการวิชาการแกสังคม โดยใชหลัก
พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาการ
ใหบริการวิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน สังคม และสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัย
กําหนดพื้นที่ห ลักสําหรับ การใหบริการทางวิชาการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และสุพรรณบุรี
ซึ่งเปนพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย และไดกําหนดโครงการสําคัญ ไดแก 1) โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต สังคม
ชุมชน ดวยวิชาชีพและเทคโนโลยี 2) โครงการเครือขายบริการทางวิชาการ 3) โครงการบริการทางวิชาการ
เพื่ อหารายได และ 4) โครงการพัฒ นาคุณ ภาพชี วิต ชุม ชนตามหลัก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มี ก ารแตง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารงานบริก ารทางวิชาการ เพื่อใหทุกคณะไดรวมขับเคลื่อนงานบริก ารทางวิชาการของ
มหาวิท ยาลัยใหเ ปนไปตามแผนยุท ธศาสตร และไดรวมกันกําหนดชุม ชนหรือองคก ารเปาหมายของการ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยใหทุกคณะเปนเจาภาพหลักอยางนอย 1 ชุมชน และใหมีการบูรณาการ
ศาสตรขามระหวางคณะ ตามบริบ ทและความตองการของชุมชนและความพรอมหรือความเชี่ยวชาญของ
บุคคลากร มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะทํางานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน ดวยวิชาชีพและ
เทคโนโลยี เพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางคณะตางๆ เพื่อลงพื้นที่ทํางานรวมกันในพื้นที่เปาหมาย ดังนี้
- ชุม ชนตําบลพระแกว อําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีคณะเทคโนโลยีก ารเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรเปนเจาภาพหลักในการดําเนินงาน
- ชุมชนตําบลยานยาว อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมเปนเจาภาพ
หลักในการดําเนินงาน และมีการทํางานรวมกับคณะศิลปศาสตรและคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ชุมชนตําบลมหาพราหมณ อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเปนเจาภาพหลักในการดําเนินงาน
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- เทศบาลตําบลไทรนอย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี มีคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรม
ศาสตรเปนเจาภาพหลักในการดําเนินงาน
- ชุมชนตําบลพระขาว อําเภอบางบาล จัง หวัดพระนครศรีอยุธยา มีคณะบริห ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป น เจ า ภาพหลั ก ในการดํ า เนิ น งาน และมี ก ารทํ า งานร ว มกั บ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละ
สถาปตยกรรมศาสตร
- ชุมชนตําบลบานเกาะ อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีคณะศิลปศาสตรเปน
เจาภาพหลักในการดําเนินงาน และมีการทํางานรวมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
- ชุมชนตําบลวิเศษไชยชาญ อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง มีส ถาบันวิจัยและพัฒนาเปน
เจาภาพหลักในการดําเนินงาน และมีการทํางานรวมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
- ชุมชนตําบลบานแค อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนเจาภาพ
หลักในการดําเนินงาน และมีการทํางานรวมกับคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ชุม ชนเทศบาลตําบลอรัญ ญิก อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีส ถาบันวิจัยและ
พัฒนาเปนเจาภาพหลัก ในการดําเนินงาน และมีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรรวมกับ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ชุมชนตําบลทับน้ํา ตําบลบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีหนวยวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคม
สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนเจาภาพหลักในการดําเนินงาน และมีการทํางานรวมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุ ตสาหกรรมเกษตร คณะบริห ารธุร กิจ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ คณะครุ ศาสตรอุ ตสาหกรรม
คณะศิลปศาสตร,คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ชุมชนตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีหนวยวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคม
สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนเจาภาพหลักในการดําเนินงาน และมีการทํางานรวมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร คณะศิลปศาสตร (U-3.1-1.1) (U-3.1-1.2)
ซึ่งชุมชนเปาหมายของมหาวิทยาลัย ทั้ง 11 ชุมชน ไดมีการทําบันทึกความรวมมือกับองคกรบริหาร
สวนตําบล เพื่อสรางพันธกิจสัมพันธ และใหเกิดความรวมมือกันในดานการเรียนการสอน การบริก ารทาง
วิชาการ การวิจัย และการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยยังมีความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เชน กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน
การให บ ริ ก ารทางวิ ช าการแกชุ ม ชน สั ง คมในเขตภาคกลางตอนบน ซึ่ ง ประกอบด ว ย 8 จั ง หวั ด คื อ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,จังหวัดอางทอง,จังหวัดสิงหบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดชัยนาท และจังหวัดนนทบุรี โดยมีศูนยคลินิเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เปนหนวยกลางในการประสานงานกับคณะตางๆ เพื่อนําองคความรูจากมหาวิทยาลัย บริการใหคําปรึกษา
ถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชน เพื่อแกปญหา พัฒนาอาชีพ ตามความตองการของชุมชน โดยมีแผนงานบริการ
~ 92 ~

ทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญทั้งหมด 4 ดาน คือ ดานพลัง งานทดแทน ดานเทคโนโลยี
การอาหาร ดานสิ่งทอ และเทคโนโลยีการเกษตรและการแปรรูปทางการเกษตร ซึ่งผลจากศึกษาความ
ต อ งการของชุ ม ชนนํ า ไปสู ก ารจั ด ทํ า ข อ เสนอโครงการและได รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ
จากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อดําเนินงานตามโครงการ ดังนี้
1.โครงการคลินิกเทคโนโลยี จํานวน 5 โครงการ ไดแก
- โครงการ การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑน้ําผัก น้ําผลไม พรอมดื่มใหไดมาตรฐาน อย. (อยูระหวาง
การดําเนินการ) ดําเนินการในพื้นที่ ตําบลหนองขนาก อําเภอทาเรือ จัง หวัดพระนครศรีอยุธยา มีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเปนผูรับผิดชอบ
- การเพิ่ ม มูล ค าและพั ฒ นาผลิต ภั ณฑ กลุ ม วิส าหกิ จ แก วสมใจ (อยู ร ะหว างการดํ าเนิ นการ)
ดําเนินการในพื้น ที่ตําบลท าเสา อํ าเภอไทรโยค จัง หวัดกาญจนบุรี มีคณะครุศาสตร อุตสาหกรรมเป น
ผูรับผิดชอบ
- โครงการการพัฒ นาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑท องมวนกลวย สมุนไพรและขาวเกรียบกลว ย
สมุนไพรเชิงพาณิชย (อยูระหวางการดําเนินการ) ดําเนินการในพื้นที่ตําบลบานแค อําเภอผักไห จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เปนผูรับผิดชอบ
- การพัฒนาการผลิตไขเ ค็ม ของกลุม วิส าหกิจชุม ชนบานดอนทอง (อยูร ะหวางการดําเนินการ)
ดําเนินการในพื้นที่ตําบลดอนทอง อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรเปนผูรับผิดชอบ
- การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑจากมันเทศ (อยูระหวางการดําเนินการ) ดําเนินการในพื้นที่
ตําบลบางนางรา อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร เปนผูรับผิดชอบ
2 .หมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 3 โครงการ
- โครงการหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหมูบานแปรรูปน้ํานมแพะ ดําเนินการตอเนื่องปที่ 3
พื้ น ที่ ดํ า เนิ น การในตํ า บลปากกราน อํ า เภอพระนครศรี อ ยุ ธ ยา จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยามี ค ณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เปนผูรับผิดชอบ
- โครงการหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหมูบานพริกหอมและผักปลอดภัยสารพิษ ดําเนินการ
ตอเนื่องปที่ 3 (ขอชะลอการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ปที่ 3 เนื่องจากประสบปญ หาภัยแลง และขอสนับ สนุนงบประมาณดําเนินการตอปที่ 3
ปง บประมาณ พ.ศ. 2560) พื้นที่ดําเนินการในตําบลบางนา อําเภอมหาราช จัง หวัดพระนครศรีอยุธยา
มีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เปนผูรับผิดชอบ
- โครงการหมู บ า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี หมู บ า นเห็ ด ตั บ เต า สามเรื อ น ป ที่ 2
(กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชะลอการสนับสนุนงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปที่ 2
เนื่องจากการดําเนินการรายงานผลรายงานฉบับสมบูรณไปยังกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เกินเวลา
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กําหนด ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะสนับสนุนงบประมาณ ปที่ 2 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560)
พื้นที่ดําเนินการในตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร เปนผูรับผิดชอบ (U-3.1 – 1.3)
นอกจากนี้ม หาวิทยาลัยยังมีการใหบริการทางวิชาการตามโครงการอื่นๆ ที่สอดคลองกับโครงการ
สําคัญของมหาวิทยาลัยฯ ไดแก โครงการคลินิกเทคโนโลยี โครงการพัฒนาอาชีพในชนบท โครงการสรางศูนย
เรียนรูตามแนวพระราชดําริฯ โครงการพระดาบสสัญจร โดยมีความรวมมือระหวางคณะตางๆ ทั้ง 6 คณะ
ที่เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตามโครงการและสรางภาคีเครือขายความรวมมือกับ หนวยงานตางๆ
ในพื้นที่
2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมายที่กําหนดในขอ 1
มหาวิท ยาลัยฯ ไดจัดทําแผนบริการวิชาการ โดยใหมีการศึกษาบริบท ปญหา และความตองการ
พัฒนาของชุมชนในพื้นที่เปาหมาย เพื่อจัดทําแผนกิจกรรมบริการวิชาการในแตละชุมชน ใหสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน โดยกระบวนการมีสวนรวมระหวางบุคลาการของมหาวิท ยาลัยจากคณะตางๆ
รวมกับชุมชน และองคกรเครือขายในพื้นที่ ดังนี้
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต หมูบาน ชุมชน สังคม ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ชุ ม ชนตํ า บลพระแก ว ดํ า เนิ น งานโดยคณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและอุ ต สาหกรรมเกษตร
ไดมีการสํารวจวิถีชีวิตชุมชนตําบลพระแกว พบวา คนในชุมชนประกอบอาชีพการเกษตรเปนสวนใหญ และ
ตองการหาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายไดในครัวเรือน จึงไดจัดทําโครงการถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เชน
การขยายพันธุพืช ปุยสั่งตัด เปนตน
- ชุมชนตําบลยานยาว ดําเนินงานโดยคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
โดยมีการสํารวจวิถีชีวิตชุมชนตําบลยานยาว พบวา คนในชุมชนประกอบอาชีพการเกษตรเปนสวนใหญ และ
รับ จางเปนอาชีพรอง มีความตองการกิจ กรรมที่ล ดค าใชจายภายในครัวเรือน และความรูดานกฎหมาย
เบื้องตน จึงไดจัดทําโครงการซอมบํารุงอุปกรณการเกษตร และการถายทอดองคความรูดานกฎหมายเบื้องตน
และการสงเสริมสุขภาพดวยการออกกําลังดวยยางยืด
- ชุม ชนตํ า บลมหาพราหมณ ดํ าเนิ น งานโดยคณะวิ ท ยาศาสตร แ ละบู ร ณาการงานร ว มกั บ คณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมีการสํารวจวิถีชีวิตชุมชนมหาพราหมณ พบวา ผูสูงอายุในชุมชนมี
ปญหาปวดเมื่อยจากการทํางาน จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมสุขภาพ และการออกกําลังกายยางยืดพิชิตโรค
- ชุม ชนเทศบาลตําบลไทรนอย ดําเนินงานโดยคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปต ยกรรมศาสตร
โดยการสํารวจความตองการของชุมชนในตําบลไทรนอย พบวา คนในชุมชนตองการองคคามรูที่แตกตางกัน
โดยชุมชนไทรนอยประสบปญญาดานความปลอดภัยในชุมชน พรอมทั้งประสบปญหาดานสิ่งแวดลอมภายใน
ชุมชน จึงจัดทําโครงการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนเทศบาลตําบลไทรนอย
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- ชุมชนตําบลพระขาว ดําเนินงานโดยคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีรวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร
และสถาปตยกรรมศาสตร ไดสํารวจวิถีชีวิตชุมชนตําบลพระขาว พบวา คนในชุมชนสวนใหญมีรายไดจากการ
ทําอิฐ แตมีปญหามลพิษทางอากาศจากการเผาอิฐ ดวยเหตุนี้จึงไดจัดทําโครงการอบรมสาธิตและทดลองการ
ผลิตอิฐกอสรางสามัญแบบไมเผา
- ชุมชนตําบลบานเกาะ ดําเนินงานโดยคณะศิลปศาสตร ไดสํารวจวิถีชีวิตชุมชน ตําบลบานเกาะ
พบวา คนในชุมชนมีวิถีชีวิต และมีประวัติศาสตร และวัฒนธรรมที่เหมาะแกการเปนแหลงเรียนรู จึงไดจัดทํา
โครงการหมูบานทองเที่ยว อนุรักษธรรมชาติสิ่งแวดลอมทางน้ําบานเกาะ-หันตรา
- ชุมชนตําบลวิเศษไชยชาญ ดําเนินงานโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร และคณะบริหารธุรกิจฯ เปนเจาภาพในการดําเนินงานไดสํารวจวิถีชีวิตชุม ชน พบวา
กลุม อาชีพ ผลิต ภัณฑ ขนมมี ความตอ งการพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑใหมๆ และพั ฒ นาบรรจุภัณฑ ไมทั นสมั ยเพื่ อ
ตอบสนองความตองการของตลาด จึงไดจัดทําโครงการ ฝกอบรมการทําชิฟฟอนและเคกหนานิ่มมะพราวออน
และโครงการออกแบบบรรจุภัณฑ
- ชุมชนตําบลบานแค ดําเนินงานโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและคณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนเจาภาพในการดําเนินงานซึ่งจากการสํารวจชุมชน พบวา ชุมชน
มีความตองการพัฒนาเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑน้ํายาลางจาน และน้ํายาสระผม ใหทันสมัย เพื่อใหสามารถ
วางจําหนายไดกวางขวางขึ้น จึงไดดําเนินโครงการออกแบบบรรจุภัณฑ
- ชุมชนตําบลทับน้ํา ดําเนินงานโดยหนวยวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคม สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมกับ
คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร,คณะบริ ห ารธุร กิจ และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมดําเนินการสํารวจบริบทของชุมชน
พบวา ในชุม ชนสวนใหญป ระกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชสําคัญ ไดแก มันเทศ มีปญ หาการขาดแคลนน้ํา
ทางการเกษตรในฤดูแลง และน้ําทวมในฤดูน้ําหลาก จึงไดจัดทําชุดโครงการวิจัยเพื่อสรางความเขมแข็งดาน
อาชีพในชุมชน
- ชุม ชนตําบลสามเรือน ดําเนินงานโดยหนวยวิจัยนวัตกรรมเพื่อสัง คม สถาบั นวิจัยและพัฒ นา
รวมกับ คณะเทคโนโลยีก ารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริห ารธุรกิจและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมดําเนินการสํารวจบริบท
ของชุมชน พบวา ในชุมชนสวนใหญมีความทับซอนของสังคมเมืองและชนบท เนื่ องจากพื้นที่บางสวนอยูใน
เขตอุตสาหกรรม ทําใหมีปญหาความขัดแยงที่เกี่ยวของกับมลพิษทางน้ํา ที่สงผลเสียตอการผลิตทางการเกษตร
และมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ ไดแก เห็ดตับเตา และชุมชนไดสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยวทางการ
เกษตร จึงไดจัดทําชุดโครงการวิจัยทีเ่ กี่ยวของกับการอนุรักษคลองโพธิ์ การพัฒนาการผลิต และการแปรรูป
เห็ดตับเตา เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวในชุมชน
โครงการภายใตความรวมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีแผนการดําเนินงานตามกิจกรรม
ในโครงการตอไปนี้
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- โครงการหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หมูบานแปรรูปน้ํานมแพะ เริ่มดําเนินการตั้งแต
ป พ.ศ. 2556 และดําเนินการตอเนื่องปที่ 3 เพื่อถายทอดการผลิตนมแพะ และการแปรรูปนมแพะและ
ถายทอดองคความรูการผลิตอาหารอยางปลอดภัยถูกตองตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และมีกจิ กรรมที่
สําคัญ ไดแก การแนะนําการเลี้ยงแพะอยางถูก หลัก วิชาการ การปรับ ปรุงกระบวนการผลิต และขอเลข
ทะเบียนอาหารการทําฉลากและบรรจุภัณฑ
- โครงการหมู บ า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี หมู บ า นพริ ก หอมและผั ก ปลอดสารพิ ษ
เริ่มดําเนินการตั้งแต ป พ.ศ. 2557 และดําเนินการตอเนื่องเปนปที่ 3 เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ผัก ปลอดภัยจากสารพิษแบบผสมผสานการสกัดสารจากสมุนไพรเพื่อใชทดแทนสารเคมีเกษตร และการ
ถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปพริก และมีแผนกิจกรรมที่สําคัญ ไดแก การพัฒนาการผลิตผักปลอดภัยจาก
สารพิษแบบผสมผสาน การผลิตปุยหมักการสกัดน้ํามันหอมระเหยเพื่อใชทดแทนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช การให
น้ําแบบประหยัด การจัดทําแปลงสาธิต การศึกษาดูงาน เพื่อการเรียนรู และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
- โครงการหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หมูบานเห็ดตับเตาสามเรือน ดําเนินการปที่ 2 ไดลง
สํารวจบริบทความตองการของชุมชน และกําหนดประเด็นความตองการพัฒนาของชุมชนเพื่อนําองคความรู
ใหบ ริก ารวิ ชาการ ดัง นี้ 1. การถายทอดองคค วามรูแ ละเทคโนโลยีก ารเพาะเห็ดเอ็ด โตมั ยคอรไ รซ า
2. การแปรรูปและผลิตภัณฑเห็ด 3. การถายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (U-3.1-2.1)
- โครงการ การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑน้ําผัก น้ําผลไม พรอมดื่มใหไดมาตรฐาน อย. (อยูระหวาง
การดําเนินการ) ใหความรูเ รื่องกระบวนการ วัตถุดิบ การจัดเก็บผลิตภัณฑ ใหความรูขั้นตนในการผลิต
ผลิตภัณฑ น้ําผัก/น้ําผลไม ตามหลักการผลิตที่ตามมาตรฐาน GMP การเพิ่มมูลคาและพัฒนาผลิตภัณฑ
- การเพิ่มมูลคาและพัฒนาผลิตภัณฑ กลุมวิสาหกิจ แกวสมใจ (อยูระหวางการดําเนินการ) อบรม
การพัฒนากระบวนการผลิตผลไมแชอิ่ม ใหความรูหลักเกณฑที่ดีในการผลิตอาหาร ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนา
ผลิตภัณฑสูมาตรฐานการขอเลข อย.
- โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑท องมวนกลวย สมุนไพรและขาวเกรียบกลวย
สมุนไพรเชิงพาณิชย (อยูระหวางการดําเนินการ) อบรมใหความรูเรื่องสรางมาตรฐานสินคา หลักการผลิตที่
ตามมาตรฐาน GMP อย. การคํานวณตนทุน กําไร และราคาขาย
- การพัฒนาการผลิตไขเ ค็ม ของกลุม วิส าหกิจชุม ชนบานดอนทอง (อยูร ะหวางการดําเนินการ)
เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปไขเค็มที่ถูกตอง และยกระดับผลิตภัณฑไขเค็มใหมาตรฐานชุมชน
- การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑจากมันเทศ (อยูระหวางการดําเนินการ) เพื่ออบรมความรู
การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑจากมันเทศ พัฒนาบรรจุภัณฑและการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากมันเทศ
แนวทางการยกระดับผลิตภัณฑจากมันเทศ
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3.ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน
มีการสัมภาษณและลงพื้นที่ติดตามโครงการภายในชุมชน เพื่อสํารวจความเปนอยูวามีการพัฒนาของ
คนในชุม ชน มีความเปนอยูที่ดีขึ้น สามารถนําองคความรูไปเพิ่ม รายได /ลดคาใชจายภายในครัวเรือน
และสรางความมั่นคงและยั่ง ยืนภายในครอบครัวหรือชุมชน เพื่อนํามาพัฒ นาปรับปรุง และแกไขในการ
ใหบ ริการวิชาการตอไป (U-3.1–3.3) ผลจากการดําเนินงาน มหาวิท ยาลัยไดมีก ารติดตามประเมินผล
โครงการตางๆ ที่ดําเนินงานตามขอ 1 และ 2 ดังนี้
- ชุมชนตําบลมหาพราหมณ ไดรับความรูเ รื่องสุขภาพและฝกออกกําลังการดวยยางยืดพิชิตโรค
ผลของการดําเนินงาน ทําใหผสู ูงอายุไดออกกําลังกายรวมกัน มีความสามัคคีในชุมชน
- ชุมชนตําบลยานยาว ไดรับการถายทอดความรูเรื่องเครือ่ งยนตและการพัฒนาความรูดานกฎหมาย
เบื้องตน ทําใหเกษตรกรในชุมชน มีความรูในการบํารุงรักษาเครื่องยนต และสามารถนําความรูไปใชประโยชน
ทําใหสามารถลดคาใชจายในการซอมเครื่องยนต
- ชุมชนตําบลพระแกว ชุมชนตําบลสามเรือน มีการพัฒนาดานการผลผลิตและการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร ชุมชนสามารถนําความรูไปประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดใหกบั ครัวเรือน
- เทศบาลตําบลไทรนอย มีการรวมบูรณาการกับทางสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรม
ศาสตร มีการจัดการกับผักตบชวา รวมทั้งมีการผลิตอุปกรณชวยสําหรับคนพิการ เพื่อเปนการชวยเหลือ
ชุมชนและสังคม
- ชุมชนตําบลพระขาว มีการพัฒนากระบวนการคิด และองคความรู ชวยลดมลภาวะและปรับเปลี่ยน
วิถีชีวิตของคนในชุมชน ชุมชนใหความสนใจทดลองการผลิตอิฐกอสรางแบบไมเผา ซึง่ จะไดรวมกันพัฒนา
กระบวนการผลิตตอไป
- ชุมชนตําบลบานเกาะ ไดรบั ความรูดานศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น เปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผลการดําเนินงาน สงเสริมใหชุมชนเกิดความรักและความ
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของชุมชน และมีความสามัคคีในชุมชน
-ชุมชนวิเศษไชยชาญ ผลการดําเนินงาน เพิ่มพูนทักษะในการผลิตเบเกอรรี่ไดเพิ่มขึ้น 2 ชนิด
มีการพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑใหเปนที่สนใจเพิม่ มากขึ้น ชุมชนมีผลิตภัณฑทหี่ ลากหลาย และจําหนาย
ไดมากขึ้น
- ชุมชนเทศบาลตําบลอรัญญิก ผลการดําเนินงาน ประชาชนไดพัฒนาทักษะองคความรูในการ
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนไดพัฒนาทักษะความรูในการใชสมุนไพรในการกําจัด
ศัตรูพืชโดยที่ไมตองใชสารเคมี
- ชุมชนบานแค ไดรับความรูและเพิ่มพูนทักษะในการสรางอาชีพการออกแบบบรรจุภัณฑทมี่ ี
รูปลักษณที่นาสนใจ เพื่อเพิ่มยอดขายและเพิ่มรายไดใหกับครัวเรือน (U-3.1-3.1) (U-3.1-3.2)
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- ชุมชนตําบลทับน้ํา และตําบลสามเรือน ไดของบประมาณการวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีโครงการยอยในพื้นที่ดังนี้ (U-3.1-3.3)
- โครงการการพัฒนาเครือ่ งลางหัวมันเทศโดยใชแรงดันน้ํา โดยการมีสวนรวมของชุมชน
- โครงการการจัดการองคความรู เพื่อพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑอาหารจากมันเทศสูมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชนของชุมชนทับน้ํา อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- โครงการสายโซอปุ ทาน และการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ ีสําหรับพืชเพื่อความมั่นคงในการผลิตมัน
เทศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- โครงการพัฒนาองคความรูภมู ิปญญาทองถิ่นตําบลทับน้ํา เพื่อเปนหลักสูตรทองถิ่นและแหลง
เรียนรูระบบอินเตอรเน็ต (WBL)
- โครงการพัฒนาการวางแผนชุมชน เพื่อบูรณาการสูแผนพัฒนาสามปขององคการปกครองสวน
ทองถิ่นพื้นที่ตําบลทับน้ํา อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- โครงการพัฒนากระบวนการสรางการยอมรับระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการ
บริหารการทรัพยากรทางน้ําการเกษตร ตําบลทับน้ํา อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- โครงการยกระดับผลิตภัณฑแปรรูปเห็ดตับเตาเชิงการคาสูมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
โดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีสวนรวม
- โครงการแนวทางการพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวนิเวศเกษตรอยางมีสวนรวมของชุมชนสามเรือน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- โครงการจัดการทีพ่ ักแรมในแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco lodge) ตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- โครงการกระบวนการมีสวนรวมในการฟนฟูอนุรักษและสืบทอดประเพณีอาบนําคืนเพ็ญของชุมชน
สามเรือน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- โครงการมีสวนรวมในการอนุรักษคลองโพธิ์ ของประชาชน ตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- โครงการพัฒนาแผนการสรางแบรนดจากภายใน : การวิจัยการพัฒนาโดยการมีสวนรวม
- โครงการเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมในการผลิตหัวพันธุแหวปลอดภัย
- โครงการศึกษาสารจากธรรมชาติเพื่อทดแทนสารฟอกขาวในแหว
- โครงการวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนระหวางการปลูกขาวกับการปลูกแหวในเขต
พื้นที่อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี
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- โครงการศึกษาการลดการเกิดจุดดําในแหวตม และการใชประโยชนจากน้ําตมแหวหลัง
กระบวนการตัดแตง
- โครงการตรวจสอบขอมูลสําคัญของแหวสุพรรณสําหรับการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
ของจังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการคลินิกเทคโนโลยี งานหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- โครงการ การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑน้ําผัก น้ําผลไม พรอมดื่มใหไดมาตรฐาน อย.(อยูระหวาง
การดําเนินการ) ซึ่งเปนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ ของกลุมชุมชน ตําบลหนองขนาก อําเภอ
ทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดแก ผลิตภัณฑน้ําผัก น้ําผลไมใหไดมาตรฐาน และเพิ่มชองทางการจัด
จําหนายสินคา
- โครงการ การพัฒ นาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑท องมวนกลวย สมุนไพร และขาวเกรียบกลวย
สมุนไพรเชิงพาณิชย (อยูระหวางการดําเนินการ) ซึ่งเปนการสงเสริมและพัฒนาผลิตผลิตภัณฑและเพิ่มชอง
ทางการจัดจําหนายใหมากขึ้น
- การเพิ่มมูลคาและพัฒนาผลิตภัณฑ กลุมวิสาหกิจ แกวสมใจ (อยูระหวางการดําเนินการ) ซึ่งเปนการ
พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑมะขามปอมแชอิ่มใหไดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน และเปนการเพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจใหกับมะขามปอม สรางรายเสริมใหกับกลุมวิสาหกิจ
- การพัฒนาการผลิตไขเค็มของกลุม วิสาหกิจชุมชนบานดอนทอง (อยูระหวางการดําเนินการ) ซึ่งเปน
การพัฒนากระบวนการผลิตไขเค็ม และเปนการสรางรายไดใหกับชุมชน
- การพัฒ นากระบวนการผลิตผลิตภัณฑจากมันเทศ (อยูระหวางการดําเนินการ) เปนการพัฒนา
กระบวนการผลิตและยกระดับ ผลิตภัณฑจ ากมันเทศ และเปนการเพิ่ ม มูล คาทางเศรษฐกิจ ใหกับ มันเทศ
สรางรายไดเสริมใหกับชุมชน
- หมูบานแปรรูปน้ํานมแพะ ปที่ 3 เริ่มดําเนินการตั้งแต ปพ.ศ. 2556-2558 ผลจากการแนะนําการ
เลี้ยงแพะอยางถูกหลักวิชาการ การพัฒนากระบวนการผลิตนมแพะบรรจุขวด ชุมชนสามารถขอเลขทะเบียน
อาหาร (อย.) ทําใหสามารถวางจําหนายในตลาดทั่วไปได ซึ่งมีมูลคาเพิ่มมากขึ้นและสรางรายไดสองถึงสามเทา
โดยหักคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของจะมีมูลลาเพิ่ม คิดเปนรอยละ 70
- หมู บ า นพริ ก หอมและผั ก ปลอดสารพิ ษ ป ที่ 3 (ขอชะลอการสนั บ สนุ น งบประมาณจาก
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เนื่องจากประสบปญหาภัยแลง และขอ
สนับสนุนงบประมาณดําเนินการตอปที่ 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560) ชุมชนมีการรวมกลุมเกษตรกรผูผลิต
ผัก ปลอดภัย จากสารพิ ษ นําผลผลิตไปวางจําหนา ยตลาดนัดอํ าเภอ โดยมี สํานั ก งานเกษตรอําเภอเป น
ผูประสานงาน สามารถผลิตพริกและผักปลอดภัยจากสารพิษไดตอเนื่อง
- หมูบานเห็ดตับเตาสามเรือน ปที่ 2 (ชะลอการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เนื่องจากการดําเนินการรายงานผลรายงานไปยังระทรวงวิทยาศาสตร
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และเทคโนโลยี เ กิ น เวลาที่ กํ า หนด ซึ่ ง กระทรวงวิท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี จ ะสนับ สนุ น งบประมาณ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560) ไดดําเนินการที่ ตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชุมชนไดนําองคความรูไปพัฒนาการเพาะเห็ดตับเตา มีการแปรรูปเพื่อยืดอายุการวางจําหนาย
การใหบริการวิชาการ มีโครงการที่ใหบริการองคความรูเพิ่มเติม ดังนี้
- โครงการพระดาบสสัญจรมีการออกใหบริก ารวิชาการจํานวน 10 ชุมชน ไดแก อบต.ปากชม
จังหวัดเลย อบต.หนองกุงแกว จังหวัดหนองบัวลําภู อบตบานหวาย จังหวัดมหาสารคาม เทศบาลตําบลปอ
ภาร จังหวัดรอยเอ็ด, เทศบาลตําบลระหาน จังหวัดกําแพงเพชร อบต.เขาชนกัน จังหวัดนครสวรรค อบต.
หนองบมกลวย จังหวัดอุทัยธานี อบต.ทาฉนวน จังหวัดชัยนาท, เทศบาลตําบลสามโก จังหวัดอางทอง และ
อบต.สามพันตา จัง หวัด ปราจีนบุรีมีก ารพัฒนาและใหองคความรูดานการซอมเครื่องจักรและใหบริการ
ประชาชน
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เปนโครงการที่เผยแพรองคความรู
ดานการพัฒนาอาชีพและความยั่งยืนในชีวิต และเพิ่มความเปนอยูในชีวิตใหดียิ่งขึ้น มีจํานวนการใหบริการ
วิชาการ จํานวน 5 โครงการ ดังนี้
- โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ชุ ม ชนตํ า บลอรั ญ ญิ ก เรื่ อ ง การน อ มนํ า แนวทางการใช ชี วิ ต
ตามปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง และถายทอดองคความรูในการปลูกผักปลอดสารพิษ ต.อรัญญิก อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา ผลที่ได ชุม ชนมีร ายไดเ สริม จากอาชีพจากการปลูก ผัก ปลอดสารพิษ และสง เสริม
ดานสุขภาพในชีวิตของคนในชุมชน
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตําบลอรัญญิก เรื่อง การถายทอดองคความรูการจัดทําบัญชี
ครัวเรือน เปนการถายทอดองคความรูในการจัดทําบัญชีครัวเรือนทําใหประชาชนรูจักการวางแผนการใช
จายเงินซึ่งจะชวยใหสถานทางการเงินของครอบครัวดีขึ้น
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตําบลอรัญญิก เรื่อง การแปรรูปเห็ดและออกแบบบรรจุภัณฑ
ต.อรัญญิก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ทําใหประชาชนไดพัฒนาทักษะความรูในการแปรรูปผลผลิต
จากเห็ดฟางในการทําแหนมเห็ด และการทําขาวเกรียบเห็ดจําหนายเปนอาชีพเสริม
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตําบลอรัญญิก เรื่อง การใชพลังงานทดแทนในการทําระบบน้ํา
หยด ต.อรัญญิก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยการนําทักษะ
องคความรูจากฝกอบรมการใชพลังงานทดแทนในการทําระบบน้ําหยด ไปใชในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ทําใหรายจายลดลง (คาน้ําที่ใชในการรดผักลดลง)
- โครงการพั ฒ นาคุณ ภาพชี วิต ชุ ม ชนตํา บลอรั ญ ญิ ก เรื่ อ ง การสานตะกร าจากเชื อกปอแก ว
ต.อรัญญิก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการนําทักษะองคความรู
จากฝกอบรมการสานตะกราจากเชือกปอแกวไปประกอบเปนอาชีพเสริม ทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น
~ 100 ~

4.ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ผลจากการติดตามประเมินผลโครงการ พบวา
- ชุม ชนวิเศษไชยชาญ ไดนําบรรจุภัณฑที่พัฒนาขึ้นไปใชแ ละยังไดพัฒ นาเพิ่ม ผลิตภัณฑใหมให
หลากหลายมากขึ้น เชน การทําคัพเคก การทําชิฟฟอน ชุมชนสามารถพัฒนาสินคาและจําหนายได
- ชุมชนบานแค มีอาชีพเสริมและดําเนินการกิจกรรมการสานตะกราจากเชือกปอแกว และเพนทลาย
เดคูพาทลงบนชิ้นงาน เพือ่ สรางรายไดและพัฒนาวิถีชีวิตใหดียิ่งขึ้น
- หมูบานแปรรูปน้ํานมแพะ ผลจากการดําเนินงานตอเนื่องปที่ 3 ทําใหกลุมเกษตรกรสามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑนมแพะบรรจุขวดจําหนายรสจืด และไดรับเลขทะเบียนอาหาร (อย.) ซึ่งตอมากลุมไดดําเนินการ
พัฒนาผลิตภัณฑเพิ่มมากขึ้น ไดแก นมแพะรสหวาน รสชอคโกแล็ต ซึ่งทุกผลิตภัณฑไดรับเลขทะเบียนอาหาร
(อย.) จึงสามารถวางจําหนายในตลาดทั่วไปได และปจจุบันกลุมยังไดรับการติดตอจากบริษัทเอกชนเพื่อใหผลิต
นมแพะบรรจุขวด และไดเพิ่มชองทางการจัดจําหนวยโดยการพัฒนาเปนผลิตภัณฑบรรจุกระปองเพื่อเลี้ยงสัตว
เชน แมวเพื่อนําไปจัดจําหนายใหกวางขวางขึ้น (U-3.1-4.1)
- หมูบานพริกหอมและผักปลอดสารพิษ ผลจากการดําเนินงานตอเนื่องปที่ 3 (ขอชะลอการสนับสนุน
งบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เนื่องจากประสบปญหาภัย
แลงและขอสนับสนุนงบประมาณดําเนินการตอปที่ 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560) เกษตรกรมีการรวมกลุมกัน
ผลิตปจจัยการผลิต เชน ปุยหมัก สารสมุนไพรกําจัดแมลง และพัฒนาวิธีการผลิตสารสกัดสมุนไพรจากน้ําหมัก
ชีวภาพ เปนการสกัดน้ํามันหอมระเหยดวยเครื่องสกัดสารทําใหใชไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น หมูบาน
บิวเวอเรีย ผลจากการดําเนินงานทําใหเกษตรกรสามารถพัฒนาการผลิตหัวเชื้อราบิวเวอเรีย และเปลี่ยน
วัตถุดิบที่เคยใชขาวโพดเปนขาวทีส่ ามารถหาไดในชุมชน และมีการผลิตเพื่อจําหนายแกกลุมเกษตรกรอื่นๆ
- หมูบานเห็ดตับเตาสามเรือน ปที่ 2 (ชะลอการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2559 เนื่ อ งจากการดํ า เนิ น การรายงานผลรายงานไปยั ง
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเกินเวลาที่กําหนด ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะสนับสนุน
งบประมาณ ในปง บประมาณ พ.ศ. 2560) เกษตรกรมีก ารรวมกลุมกันผลิตเห็ดและไดนําองคความรูไป
พัฒนาการเพาะเห็ดตับเตา มีการแปรรูปเพื่อยืดอายุการวางจําหนาย
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5. สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองคการ
เปาหมาย
จัดทําบันทึกความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ MOU เพื่อพัฒนาแผนการดําเนินงานในการพัฒนา
ชุมชนและสังคมเพื่อใหแตละคณะรวมดําเนินการและหนวยงานภายนอก เชน สกว โครงการคลินิกเทคโนโลยี
(กระทรวงวิทยาศาสตร) และ อบต. สวนหนวยงานภายในคณะไดดําเนิน ดังนี้ (U-3.1-5.1)
- คณะครุศาสตรฯ อบต.ยานยาว
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ อบต.พระแกว อบต.สามเรือน
- คณะวิศวกรรมศาสตรฯ เทศบาลตําบลไทรนอย
- คณะบริหารฯ เทศบาลตําบลมหาพราหมณ อบต.พระขาว
- คณะศิลปศาสตร อบต.บานเกาะ
- สวพ. เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ อบต.บานแค อบต.ทับน้ํา เทศบาลตําบลอรัญญิก
- กระทรวงวิทยาศาสตร และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.
เอกสารการเขารวมเผยแพรประชุมวิชาการนานาชาติ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปญญา
ทองถิ่นอาเซียน ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รวมกับภาคีเครือขาย 9 มทร. (U-3.1-5.2)
6. ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแกสังคมของสถาบันตามขอ 2 โดยมี
จํานวนอาจารยเขารวมไมนอยกวารอยละ 5 ของอาจารยทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ตองมีอาจารยมาจาก
ทุกคณะ
- ดําเนินการแตง ตั้งคณะทํางานโครงการยกระดับ ฯ โดยเนนใหแตละคณะมีสวนรวมในการทํางาน
เพื่อใหตรงตามแผนงานวิชาการแกสัง คม โดยมีอาจารยภายในมหาวิท ยาลัย จํานวน 672 คน และใน
โครงการยกระดับฯ มีอาจารยเขารวมแตละคณะดังนี้
- คณะครุศ าสตร มีโ ครงการตอบสนองความต อ งการของชุม ชน ต.ย า นยาว จ.สุพ รรณบุ รี
และโครงการสํารวจขอมูลและบริบทของพื้นที่ตําบลยานยาว จ.สุพรรณบุรี จํานวน 8 คน
- คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรฯ มี โ ครงการสํ า รวจข อ มู ล และบริ บ ทพื้ น ที่ ต.พระแก ว อ.ภาชี
จ.พระนครศรีอยุธยา จํานวน 12 คน
- คณะศิลปศาสตรโครงการหมูบานตนแบบทองเที่ยวอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางน้ําบาน
เกาะ-หันตรา และโครงการอบรมศิลปะการแสดงพื้นบาน เพลงเรือ หันตราจํานวน 4 คน
- คณะบริหารธุรกิจฯ มีโครงการสํารวจขอมูลบริบทชุมชนบานเชือก อ.บางบาล จ.อยุธยา ,โครงการ
สํารวจวิถีชีวิตชุมชนตําบลพระขาว อ.บางบาล จ.อยุธยา และโครงการอบรมสาธิตและทดลองการผลิตอิฐ
กอสรางแบบไมเผา ชุมชนตําบลพระขาว จ.อยุธยา จํานวน 22 คน
- คณะวิทยาศาสตรฯ มีโ ครงการสํารวจวิถีชีวิตชุมชนมหาพราหมณ และโครงการยางยืดพิชิตโรค
จํานวน 6 คน
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- คณะวิศวกรรมศาสตรฯ จํานวน 11 คน โดยมีจํานวนอาจารยเ ขารวมไมนอยรอยละ 5
ของอาจารยทั้งหมด โดยจากการรวมมีอาจารยเขารวมโครงการ จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 9.37 (U3.1-6.1)
เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

U-3.1 – 1.1

สรุปรูปเลมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ

U-3.1 – 1.2

รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ

U-3.1 – 1.3

รูปเลมโครงการคลินิกเทคโนโลยี

U-3.1 – 2.1

แผนการดําเนินโครงการคลินิกเทคโนโลยี หมูบ านแมขาย

U-3.1 – 3.1

แบบติดตามผลการดําเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ

U-3.1 – 3.2

เอกสารสัมภาษณการพัฒนาและสงเสริมชุมชน

U-3.1 – 3.3

เอกสารประกอบโครงการ สกว.

U-3.1 – 4.1

โครงการหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หมูบานแปรรูปน้ํานมแพะ

U-3.1 – 5.1

บันทึกความรวมมือเอกสาร MOU ระยะ 3 ป

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 พิกุล
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. กําหนดผูร ับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนด
ตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให

สามารถดําเนินการไดตามแผน
3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

4. ประเมินความสําเร็จของตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

6. เผยแพรกจิ กรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน

7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
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ผลการประเมินตนเองครัง้ นี้
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 2558 และแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
งบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดกําหนดตัวบงชี้คุณภาพ โดยระบุหนวยงาน
ที่ 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 มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดมีการจัดทํา SOP (U-4.1-1.2) เพื่อกําหนด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานใหมีความชัดเจน และเพื่อใหมีก ารปฏิบัติง านที่ถูก ตองและมีทิศทางในแนวทาง
เดียวกัน
1.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 2558 เลขที่คําสั่ง 1233/2557
2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน
2.1 คณะกรรมการบริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดมีการจัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปและ
วัฒ นธรรม และกํ า หนดตั ว บ ง ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค ของแผน รวมทั้ง กรอบในการจั ด สรร
งบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนยุท ธศาสตรการพัฒนามหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ พ.ศ.2557 – พ.ศ. 2560 (U-4.1-2.1) แผนดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัย
ประจําป 2557 – 2560 (U4.1-1.2) และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2558 โดยมีการกําหนดตัวชี้วัด
ความสําเร็จของแผนปฏิบัติการ (U-4.1-2.2)
2.2 คณะกรรมการบริห ารงานทํานุบํารุง ศิล ปวัฒ นธรรมระดับ มหาวิท ยาลัยไดมีม ติป ระชุม เพื่อ
พิจ ารณารางแผนงานดา นการทํ านุบํารุง ศิล ปวัฒ นธรรมระดับ มหาวิท ยาลั ย ประจําป 2557–2560 และ
แผนปฏิบัติการประจําป 2558 เมื่อวันศุกรที่ 22 พ.ย.2558 (U4.1-2.3)
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3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยกองกลาง งานศิลปวัฒนธรรม ไดมีก ารประชุม
คณะกรรมการบริ ห ารงานทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ในการกํ า กั บ ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น กิ จ กรรม/
โครงการ ตามที่กําหนดไวใน SOP ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกรที่ 22 พฤษภคม 2558 (U-4.1-2.3) ครั้งที่ 2 เมื่อวัน
พุธ 1 กรกฎาคม 2558 (U-4.1-3.1) ในสวนของกิจกรรม/โครงการ งานศิลปวัฒนธรรม ไดกําหนดการติดตาม
ใหแตล ะหนวยงานรายงานผลการดําเนินโครงการตามแบบรายงานแผน-ผลปฏิบัติก ารประจํา ป 2558
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม ประจําปงบประมาณ 2558 (U-4.1-3.2)
4. ประเมินความสําเร็จของตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
ในแผนงานด า นการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม 2558 ได กํ า หนดตั ว ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ ใน
ป ง บประมาณ 2558 ไว จํ า นวน 7 ตั ว ชี้ วั ด มี ผ ลการดํ า เนิ น งานเป น ไปตามแผน/สู ง กว า แผน คิ ด เป น
รอยละ 100.00 โดยมีหนวยงานตาง ๆ ไดรายงานขอมูลตามตัวชี้วัด พบวา
1.ตัวชี้วัด 4.1 จํานวนเงินสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถิ่นอนุรักษ
สิ่งแวดลอม กําหนดคาไว >3,000,000 บาท งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 3,729,830 บาท
2.ตัวชี้วัด 4.2 รอยละของความรูเฉลี่ยที่ผูเ ขารวมโครงการ/กิจ กรรมไดรับความรูหลังจากเขารวม
โครงการ/กิจกรรม กําหนดไวรอยละ >80 ผลการดําเนินการรอยละ88.22
3.ตัวชี้วัด 4.3 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนัก การเข ารวมการประกวด/แขงขัน หรือไดรางวัลจาก
ผลงานดานศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถิ่น/อนุรักษสิ่งแวดลอม ของนักศึกษาตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด
กําหนดไว >1 ผลการดําเนินการ 1.11
4.ตัวชี้วัด 4.1.1 จํานวนแหลงเรียนรูทางดานศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม กําหนดคาไว 1 แหลง
ดําเนินการจริงได 1 แหลง
5.ตัวชี้วัด 4.1.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และ
สิ่งแวดลอมที่มีสวนรวมกับชุมชน กําหนดไวรอยละ 10 ผลการดําเนินการ 23
6.ตัวชี้วัด 4.1.3 รอยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผูเ ขารวมโครงการตอประโยชนข องการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น และสิ่งแวดลอม กําหนดไวรอยละ >80 ผลการดําเนินการรอยละ 89.17
7.ตัวชี้วัด 4.2.1 รอยละโครงการ/กิจ กรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีก ารบูรณาการกับพันธกิจ
อื่น ๆ กําหนดไวรอยละ >25 ผลการดําเนินการรอยละ 27.27
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5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.1.จากการประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2558 เมื่ อ วั น ศุ ก ร ที่ 22 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการงาน
ศิลปวัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัย (U-4.1-2.3) ไดมีการปรับปรุงแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้
5.1.1.ดานการบริหารงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5.1.2.บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม
5.1.3.ใหเพิม่ เติมแบบฟอรมในการเขียนโครงการ การจัดทํารายงานสรุป
5.2. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมรวมใจทําบุญตักบาตร จากผลการประเมินในการ
ตักบาตร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.57 ผูเขาโครงการไดใหขอเสนอแนะวา ควรเริ่มกิจกรรมเวลาเริ่มปฏิบัติงาน
เพื่ อ จะได มี ผู เ ข า ร ว มเพิ่ ม มากขึ้ น และเพิ่ ม การประชาสั ม พั น ธ ดั ง นั้ น ในการจั ด กิ จ กรรม ครั้ ง ที่ 2
เมื่อวันที่ 19 ม.ค.58 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 13 ก.พ.57 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 6 มี.ค.57 จึงไดเลื่อนเวลาจัดกิจกรรม
เปนเวลา 8.30 น. และใหมีการประชาสัมพันธตามอาคารตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย (U-4.1-5.1)
5.3. จากการโครงการรวมสืบสานอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรม วันคลายวันสถาปนากรุงศรี
อยุธยา รวมกับ สํานัก งานวั ฒ นธรรม จ.พระนครศรีอยุธยา ผูเขารวมโครงการไดใหขอเสนอแนะ ควรจะ
มีกิจ กรรม/สื่ออื่นมาใชในการใหขอมูลเพื่อเพิ่มความนาสนใจ (U-4.1-5.2) ดังนั้นในกิจกรรม วันคลายวัน
สวรรคตสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช (U4.1-5.3) จึง ไดเ พิ่มกิจ กรรมตอบคําถามชิงของรางวัล มีก ารฉาย
ภาพยนตรตํานานพระนเรศวร และจัดนิทรรศการพุทธประวัติ และปลูกตนสาละอินเดีย มีการฉายการตูน
ประวัติพระพุทธเจา (U-4.1-5.4)
6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
งานศิลปวัฒนธรรมไดมีการเผยแพรกิจกรรมโดย จุลสารมหาวิทยาลัย (U-4.1-6.1) ภาพขาวราชมงคล
สุวรรณภูม(ิ U-4.1-6.2) ภาพขาวในสื่อหนังสือพิมพตางๆ (U-4.1-6.3)
เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U-4.1-1.1
KPI - Mapping
U-4.1-1.2
แผนงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัย ประจําป 2557 –
2560 ระบบกลไกการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (SOP)
U-4.1-1.3
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับ
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2558
U-4.1-1.4
คณะกรรมการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
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หมายเลข
U-4.1-1.5
U-4.1-1.6
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-4.1-4.1

U-4.5-5.1
U4.5-5.2
U-4.5-5.3
U-4.5-5.4
U-4.6-6.1
U-4.6-6.2
U-4.6-6.3

รายการเอกสารหลักฐาน
คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมดําเนินงานดานการสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
การอนุรกั ษสงิ่ แวดลอม ศูนยนนทบุรี
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรกั ษสงิ่ แวดลอม
ศูนยสุพรรณบุรี
แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ.2557 – พ.ศ. 2560
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม ประจําป
งบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกรที่ 22 พฤษภาคม 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม ประจําป
งบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558
แบบรายงานแผน-ผลปฏิบัติการประจําป โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษสงิ่ แวดลอม ประจําปงบประมาณ 2558
รายงานผลการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557 - 2560 (ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2558) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2558
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมรวมใจทําบุญตักบาตร
โครงการรวมสืบสานอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรม วันคลายวันสถาปนากรุงศรี
อยุธยา
โครงการรวมสืบสานอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรม วันคลายวันสวรรคต
พระนเรศวรมหาราช
โครงการรวมสืบสานอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรม จัดนิทรรศการพุทธประวัติ
และปลูกตนสาละอินเดีย
จุลสารมหาวิทยาลัย โดยเผยแพรหนวยงานภายนอก
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. ผูอ ํานวยการสํานักคุณภาพการศึกษา (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
เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบันใหสอดคลองกับเปาหมายและกลุม สถาบัน
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. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจ จัยเสี่ยงที่
เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดทสี่ งผลตอการดําเนินงานตาม
พันธกิจของสถาบันและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม

4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทัง้ 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงาน
อยางชัดเจน

5. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการ
ความรูตามระบบ

6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน

7. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกทีส่ ถาบันกําหนด ประกอบดวย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
ผลการประเมินตนเองครัง้ นี้
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีก ารจัดทําโครงการประชุม ทบทวนยุทธศาสตร
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 20-22 กุมภาพันธ 2558 ณ บานทายหาด รีส อรท จังหวัดสมุทรสาคร (U1-5.1-1.1) และไดจัด
ประชุมครั้งที่ 2 โดยมีสภามหาวิทยาลัยรวมกับผูบริหารมหาวิทยาลัย รวมประชุม เมื่อวันเสารที่ 14 และวัน
อาทิตยที่ 15 มีนาคม 2558 ณ ภูเขางามรีสอรท จังหวัดนครนายก เพื่อรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะและ
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (U1-5.1-1.2) และไดมอบหมายใหกองนโยบายและแผนดําเนินการรวบรวม
การจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ จากคณะผูจัดทําในแตล ะชุดทํางาน พรอมกันนี้ กองนโยบายและแผนไดเชิญ
ผูมีสวนเกี่ยวของ รวมพิจารณาขอมูลดังกลาวในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 ณ หองประชุมลีลาวดี ชั้น 3 อาคาร
ศรีพิทยาคาร ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา (U1-5.1-1.3) เมื่อดําเนินการทบทวนแผนดังกลาวจนสมบูรณแลว
ไดจัดทําเปนเลมแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2558) และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะ สถาบัน/สํานัก พ.ศ.2558-พ.ศ.2560 นําเสนอในที่
ประชุม สภามหาวิท ยาลัย ครั้ง ที่ 8/2558 เมื่อวันอัง คารที่ 16 มิถุนายน 2558 โดยมี ก ารปรับ แกไขตาม
ขอเสนอแนะจากที่ประชุมเรียบรอยแลว (U1-5.1-1.4)
1.2 มหาวิท ยาลัยฯ มีการถายทอดแผนกลยุท ธระดับสถาบันไปสูทุก หนวยงานภายใน โดยการ
ประชาสัมพันธใหท ราบบนเว็บ ไซต http://plan.rmutsb.ac.th/plan/home.php เพื่อใหผูที่เ กี่ยวของใช
รอบในการดําเนินงาน (U1-5.1-2.1) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดมีการจัดทํารางแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลเพื่ อ เป น กลไกในการขั บ เคลื่ อ น โดยได แ ต ง ตั้ ง ชุ ด คณะกรรมการจั ด ทํ า
แผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รวมจัดทําแผนกลยุทธฯ (U1-5.1-2.2)
1.3 มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดทําแผนงาน/โครงการ ประจําป โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับแผนกลยุทธ
เปาหมาย ผลผลิต และกรอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําป ซึ่งในแตละปจะมีแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ และครอบคลุมพันธกิจ ทั้ง 4 ดาน คือ การเรียน-การสอน การวิจัย การบริการ
วิช าการ และการทํ า นุศิ ล ปวัฒ นธรรมไว ใ นแบบจั ดทํ า แผน/รายงานผลการปฏิบั ติ ง านและการใช จ า ย
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 (U1-5.1-3.1)
1.4 มหาวิท ยาลั ยฯ มีแผนปฏิ บัติร าชการ ประจําป ง บประมาณ พ.ศ.2558 โดยมีทั้ง แผนงาน/
เปาหมายการใหบริการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด /หนวยนับ และคาเปาหมายของตัวชี้วัด เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน ไวในหนา 6-13 (U1-5.1-4.1)
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1.5 มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการตามพันธกิจ ทั้ง 4 ดาน คือ การเรียน-การสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทํานุศิลปวัฒนธรรมไว และไดจัดทํารายงานตามแบบจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน
และการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 เปนรายไตรมาสเสนอสํานักงบประมาณ (U1-5.1-5.1)
1.6 มหาวิทยาลัยฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ โดยกองนโยบายและแผน
ทําการติดตามใหทุกหนวยงานรายงานผลสงทุกวันที่ 5 ของเดือน พรอมทั้งไดจัดประชุมเรงรัดติดตามผลการ
ดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ เพื่อใหหนวยงานไดสรุปผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ
และชี้แจงถึงสาเหตุ ปญหาและอุปสรรค ของการดําเนินงานที่ไมเปนไปตามเปาหมาย เมื่อวันอังคารที่ 13 ม.ค.
2558 วันศุกรที่ 10 เม.ย.2558 และวันอังคารที่ 14 ก.ค.2558 (U1-5.1-6.1)
1.7 มหาวิทยาลัยฯ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับ ปรุง พ.ศ.2558) และรายงานผลการใชจายงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 เสนอผูบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ (U1-5.1-7.1)
ขอ 2. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไป
ดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการ
เรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพื่อวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน
2.1 มหาวิทยาลัยดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2558 ประกอบดวยผูบริหารของมหาวิทยาลัย หัวหนาหนวยงาน คณะ สถาบัน สํานัก และบุคลากร
ที่เกี่ยวของของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบในการจัดทําตนทุนตอหนวย (U2-5.1-2.1)
2.2 ประชุม คณะกรรมการตนทุนตอหนวยผลผลิต เพื่อรายงานการจัดทําตนทุน ปง บประมาณ
พ.ศ.2558 และพิจารณาการจัดทําตนทุน ปงบประมาณ พ.ศ.2559 มีรายละเอียดการดําเนินการดังนี้
1. รายงานผลการดํ า เนิ น งานการจั ด ทํ า ต น ทุ น ต อ หน ว ย ประจํ า ป ง บประมาณ 2558
เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2557 และปงบประมาณ
พ.ศ.2558 ประกอบดวย ดานการจัดการการสอน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอหัวทุก
กลุมสาขาวิชา (หนวยนับเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา Full Time Equivalent
Student) ตามหลักเกณฑที่กรมบัญชีกลางกําหนด (U2-5.1-2.2)
2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานประจําปงบประมาณ
2558 ที่แสดงใหเห็นสัดสวนการใชทรัพยากรตอผลผลิตที่ดีขึ้นกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2557
กําหนดเปาหมายของการเพิ่มประสิทธิภาพ จํานวน 6 ประเภทคาใชจาย (U2-5.1-2.3)
3. พิจารณากําหนดแนวทางในการดําเนินงานการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต และการจัดทํา
แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2559 (U2-5.1-2.4)
4. นําสนอผลการจัดทําตนทุนตอหนวยในปงบประมาณ พ.ศ.2558 นําเสนอใหกับผูบริหาร
พิจ ารณา และเพื่อเปนขอมูล ในการกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในปง บประมาณ
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พ.ศ.2559 จากการประชุมคณะกรรมการจัดทําตนทุนตอหนวย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559
มติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ 1.2.1 ระเบียบวาระที่ 4.1 (U2-5.1-2.5) และดําเนินการ
นําสงรายงานผลการดําเนินงานใหกับหนวยงานระดับคณะ สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน และหนวยงานภายนอก กรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ ก.พ.ร. เพื่อเปน
ขอมูล ในการบริห ารงานของหนวยงาน และสามารถใชป ระโยชนจ ากขอมูล ที่ไดจ ากการ
ดําเนินการจัดทําวิเคราะหขอมูลทางการเงิน (U2-5.1-2.6)
2.3 มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะไดจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ดําเนินการจัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต กลุมเปาหมายหนวยงานระดับคณะ ได รับ
ทราบแนวทางและวิธีปฏิบัติในการจัดทําตนทุนตอหนวยในระดับหลักสูตร เพื่อนําไปวิเคราะหตนทุนตอหนวย
ในแตละหลักสูตร ในปงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 (U2-5.1-2.7)
ขอ 3. ดํา เนินงานตามแผนบริหารความเสี่ย งที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
มทร.สุวรรณภูมิ ดําเนินการดานการบริห ารความเสี่ยงของมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคล
สุวรรณภูมิ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัย ตามคําสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ ที่ 788/2558 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม
2558 โดยแบงเปน 2 ชุด ไดแก (U3-5.1-3.1)
1. คณะกรรมการบริห ารความเสี่ยงและการควบคุ ม ภายใน โดยมี อธิก ารบดี เป นประธาน
กรรมการ รองอธิ ก ารบดี ผูช วยอธิ ก ารบดี คณบดี ทุก คณะ ผู อํา นวยการสถาบั น/สํา นัก เปน กรรมการ
ผูชวยอธิการบดี (ผศ.กฤษฎี สุขฉายี) เปนกรรมการและเลขานุการ ผูอํานวยการสํานักคุณภาพการศึกษา เปน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ มีหนาที่ 1) กําหนดนโยบายและแนวทางในการดําเนินงานการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน 2) พิจารณาอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัย 3) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาและรับขอแนะนํา 4) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจ ารณาและรับขอแนะนํา 5) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุง การควบคุมภายในตอ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินและหนวยราชการที่เกี่ยวของ
2. คณะ ก ร ร ม ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น บ ริ ห า ร ค วา ม เ สี่ ย ง แล ะ ก า ร ค วบ คุ ม ภา ย ใ น โ ด ย มี
ผูชวยอธิการบดี (ผศ.กฤษฎี สุขฉายี) เปนประธานกรรมการ รองคณบดีดานบริหารและวางแผนทุกคณะ
ผูอํานวยการสํานัก งานอธิการบดี ผูอํานวยการหนวยงานในสังกั ดสํานัก งานอธิก ารบดีเ ปนกรรมการ และ
ผูอํานวยการสํานักคุณภาพการศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ มีหนาที่ 1) ระบุปจจัยเสี่ยง กําหนดเกณฑ
การประเมินความเสีย่ งจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
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ประชาสัมพันธแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งติดตามความกาวหนาของการดําเนินการและรายงานสรุปผล
การดําเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ งของมหาวิทยาลัยตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในและมหาวิทยาลัย
มทร.สุ วรรณภูมิ ดําเนิน การตามกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ยง โดยมี คูมื อการบริ ห าร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ (U3-5.1-3.2) ซึ่งไดเผยแพรคูมือดังกลาวกับหนวยงานในสังกัด มทร.สุวรรณภูมิ ตามหนังสือที่
ศธ. 0585.23/ ว 233 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 (U3-5.1-3.3) และนําไฟลคูมือฯ เผยแพรทางเว็บไซตสํานัก
คุณภาพการศึก ษา(U3-5.1-3.4) เพื่อเปน แนวทางในการดําเนิน งาน และดําเนินการจั ดทําแผนบริห าร
ความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยใหหนวยงานในสังกัดจัดสง (ราง) แผนบริหารความ
เสี่ยงของหนวยงานที่เปน ความเสี่ยงถึง ระดั บสาขาวิชา และงานภายในหนวยงานที่ผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการประจําหนวยงาน เรียบรอยแลว ตามหนังสือที่ ศธ 0585.23/1204 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม
2558 เรื่อง ขอขอมูล (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (U3-5.1-3.5) และการกําหนด
ความเสี่ยงเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธของมหาวิทยาลัย โดย รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี ตามประเด็น
ยุทธศาสตรที่แตละทานรับผิดชอบ ตามหนังสือที่ ศธ 0585.23/2194 ลงวัน 3 สิงหาคม 2559 เรื่อง กําหนด
ความเสี่ยงเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธของมหาวิทยาลัย (U3-5.1-3.6) ผูบริหาร และหนวยงานในสังกัด
จัดสง (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง ตามหนังสือที่ ศธ 0585.01/1342 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2559 เรื่อง ขอสง
ข อ มู ล ความเสี่ ย งเชิ ง นโยบาย ยุ ท ธศาสตร กลยุ ท ธ ข องมหาวิ ท ยาลั ย (U3-5.1-3.7) และหนั ง สื อ ที่
ศธ 0585.10/729 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2559 เรื่อง ขอสงขอมูล (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (U3-5.1-3.8) และดําเนินการรวบรวมสรุปประเด็นความเสี่ยงที่ไมบรรลุเปาหมาย ปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 และประเด็นความเสี่ยงที่ไดดําเนินการรวบรวมจากนหนวยงาน ในสังกัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2559 (หนา 22-38)
(U3-5.1-3.9) เพื่อนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ หองประชุมชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) ตามหนังสือที่
ศธ 0585.23/ว 559 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2558 เรื่อง ขอเชิญประชุม (U3-5.1-3.10) โดย เชิญหัวหนา
สาขาวิชาทุกสาขาวิชา (ทุกศูนยพื้นที่) เขารวมประชุม เพื่อรวมวิเคราะหความเสี่ยง ระบุแหลงกําเนิดความเสีย่ ง
ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง การควบคุมหรือการบริหารความเสี่ยง (ที่มีอยูในปจจุบัน) ประเมินความเสี่ยง
และการจัดการความเสี่ยงของหนวยงานสถาบัน สํานัก กอง และคณะถึงระดับสาขาวิชา (U3-5.1-3.11)
หลังจากที่ประชุมไดดําเนินการสงขอมูลเพื่อใหคณะกรรมการดําเนินงานบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในพิจารณา และทบทวน ตามหนังสือที่ ศธ 0585.23/ว 638 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ขอสง
ขอมูลเพื่อพิจารณา (U3-5.1-3.12) และคณะกรรมการไดดําเนินการพิจารณา และทบทวนดังกลาวแลว ตาม
หนังสือที่ ศธ 0585.10/ว 1188 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 2558 เรื่อง ขอสงขอมูลแผนบริหารความเสี่ยง
(U3-5.1-3.13) และนําขอมูล (ราง) แผนบริห ารความเสี่ยง จาก การพิจารณา ทบทวนของคณะกรรมการ
ดําเนินงานบริห ารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เขาที่ป ระชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.สุวรรณภูมิ
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ครั้ง ที่ 1/2559 วันที่ 14 มกราคม 2559 ณ หองประชุม ลีล าวดี ชั้น 3 อาคารศรีพิท ยาคาร (หนา 15)
(U3-5.1-3.14) และนํ า เข า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ มทร.สุ ว รรณภู มิ ครั้ ง ที่ 1/2559
วันที่ 11 กุมภาพันธ 2559 ณ หองประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 2 อาคาร 5 ศูนยนนทบุรี (U3-5.1-3.15) และนําเขา
ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 16 มีนาคม
2559 (U3-5.1-3.16) และนําเขาที่ป ระชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้ง ที่ 4/2559 วันที่ 20 เมษายน 2559
(U3-5.1-3.17)
โดยได วิเ คราะหความเสี่ยง ระดับ โอกาสในการเกิด (Likelihood) และระดับ ความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ และระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอกหรือ
ปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจ (U3-5.1-3.18)
สาระสํ า คั ญ ของแผนบริ ห ารความเสี่ ย งมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 แบงเปน 3 ดาน จํานวน 8 เรื่อง ดังนี้
ความเสี่ยงเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธของมหาวิทยาลัย จํานวน 3 เรื่อง
1. นโยบายดานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติไมบรรลุเปาหมายที่บัณฑิตตองรูจริง ปฏิบัติได
และเปนคนดี มีความรู รักสูงานตามปณิธานของมหาวิทยาลัย (ความเสี่ยงที่ไมบรรลุ ป 58)
2. สภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัยในอนาคตแนวโนมรายรับนอยกวารายจาย (ความเสี่ยง
ที่ไมบรรลุ ป 58)
3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไว
(ความเสี่ยงที่ไมบรรลุ ป 58)
ความเสี่ยงเชิงการปฏิบัติงาน จํานวน 4 เรื่อง
4. การใหบริการของสายสนับสนุนไมมีประสิทธิภาพ
5. พฤติกรรมของนักศึกษาอาจทําใหมหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง
6. ความไมมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
7. ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย /บุคลากร/นักศึกษาสูญหาย
ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก จํานวน 1 เรื่อง
8. เกิดความสูญเสียชีวิตหรือทรัพยสินจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และอัคคีภัย
โดยการจัดสรรงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2559 สําหรับการดําเนินการแกไข/ลด/ควบคุมความเสี่ยง
มีจํานวน รวมทั้งสิ้น 11,339,530.- บาท
มทร.สุวรรณภูมิดําเนินการเผยแพรแผนบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ใหผูกํากับติดตาม ผูรับผิดชอบ และหนวยงานในสังกัด มทร. สุวรรณภูมิ เพื่อดําเนินการจัดการความเสี่ยงตาม
มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรมในสวนที่เกี่ยวของดังระบุไวในแผนบริหารความเสี่ยงตอไปตาม
หนังสือที่ ศธ 0585.23/ว 230 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 (U3-5.1-3.19) และ หนังสือที่ ศธ 0585.23/ว
232 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 (U3-5.1-3.20) และมทร.สุวรรณภูมิ ดําเนินการกํากับ ติดตามใหหนวยงาน
ในสังกัด มทร.สุวรรณภูมิ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ ปงบประมาณ
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พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน (ตั้ง แตเ ดือนตุล าคม 2558 – กันยายน 2559) ตามหนัง สือที่ ศธ.0585.23/ว
375 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เรื่อง ติดตามผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน (U3-5.1-3.21) โดยผูกํากับ
ติดตาม ผูรับผิดชอบ และหนวยงานในสังกัดดําเนินการตามมาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม ดังที่
ระบุไวในแผนบริหารความเสีย่ ง มทร.สุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนบริหาร ความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน (ตั้งแตเดือนตุลาคม 2558
– กันยายน 2559) มีการระบุสถานะของความเสี่ยงหลังดําเนินการตามการจัดการความเสี่ยง โดยนําผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ ปงบประมาณ 2559 มาประเมินความเสี่ยงหลังจาก
ดําเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (ตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) วิเคราะหวาความ
เสี่ยงลดลงหรือหมดไปหรือยังสูงอยู โดยสรุปผลการดําเนินงานไดดังนี้
ผลการดําเนินงานบรรลุเ ปาหมาย จํานวน 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 12.5 และไมบ รรลุเ ปาหมาย
จํานวน 7 เรื่อง คิดเปนรอยละ 87.5 รายละเอียด ดังนี้
1. ความเสี่ยงเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธของมหาวิทยาลัย จํานวน 3 เรื่อง
ไมบรรลุเปาหมาย จํานวน 3 เรื่อง คิดเปนรอยละ 100
2. ความเสี่ยงเชิงการปฏิบัติงาน จํานวน 4 เรื่อง
บรรลุเปาหมาย จํานวน 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 25 ไมบรรลุเปาหมาย จํานวน 3 เรื่อง
คิดเปนรอยละ 75
3. ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก จํานวน 1 เรื่อง
ไมบรรลุเปาหมาย คิดเปนรอยละ 100
โดยนําผลการดําเนินงานดังกลาวมาวิเคราะหความเสีย่ งลดลงหรือหมดไปหรือยังสูงอยูตามรายงานผล
การดําเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ ง มทร.สุวรรณภูมิ รอบ 12 เดือน (U3-5.1-3.22) เพื่อนําไปจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงในปง บประมาณ พ.ศ. 2560 ตอไป โดยนําเขาที่ป ระชุม คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 2 กันยายน 2559 ณ หองประชุม
พระพิรุณ ชั้น 2 อาคาร 24 (U3-5.1-3.23) และจัดทําแผนการดําเนิ นงานการบริห ารความเสี่ยงตาม
ขอเสนอแนะของสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 20 เมษายน 2559 ตามแผนบริหารความเสี่ยง
มทร.สุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยนําความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ไมบรรลุเปาหมายมา
ดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตอไป (U3-5.1-3.24)
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ขอ 4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานตามวิสยั ทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร ซึ่งไดนําหลักธรรมาภิบาลมา
ใชในการปฏิบัติงานและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) มีการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560 (U4-5.1-4.1) และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) และแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะ สถาบัน/สํานัก พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560 (U4-5.1-4.2) ซึ่งไดมีการดําเนินงานตาม
แผนฯ และกํากับติดตามผลการดําเนินงานโดยมีการแตงตั้งคณะทํางานการติดตามผลการดําเนินงานและการ
ใชจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (U4-5.1-4.3) และมีการจัดประชุมเรงรัดติดตามผล
การดํา เนิ นงานและการใช จา ยงบประมาณ เพื่อ ติดตามผลการดํา เนิ นงานใหเ ปน ไปตามแผนที่ กํา หนด
(U4-5.1-4.4)
4.2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) มีการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560 และแผนยุท ธศาสตรก ารพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) และแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาคณะ สถาบัน/สํานัก พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560 ซึ่งไดมีการดําเนินงานตามแผนฯ และกํากับติดตามผล
การดําเนินงานโดยมีการแตง ตั้ง คณะทํางานการติดตามผลการดําเนินงานและการใชจายเงินงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (U4-5.1-4.5)และมีการจัดประชุมเรงรัดติดตามผลการดําเนินงานและการใช
จายงบประมาณ เพื่อติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนด (U4-5.1-4.6)
4.3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) มีการใหบริการแกนักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
บุคคลภายนอกมหาวิท ยาลัย หนวยงานของรัฐ หนว ยงานเอกชน โดยเปนไปตามมาตรฐานขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตามเวลาที่กําหนด เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการ เชน การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การรับหนังสือของหนวยงาน การสงหนังสือของหนวยงาน และงานการประชุม คูมือ
การใชงานระบบเทียบโอนผลการศึกษา สําหรับนักศึกษา ขั้นตอนการทํางานกองคลังที่เชื่อมโยงกับหนวยงาน
อื่น เปนตน (U4-5.1-4.7) และมีชองทางการติดตอสื่อสารระหวางผูบ ริห ารมหาวิท ยาลัย และผูบ ริห าร
หนวยงาน เพื่อใหผูรับบริการติดตอสื่อสาร เสนอแนะการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในดานตางๆ
ไดสะดวก รวดเร็ว (U4-5.1-4.8)
4.4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนมีการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายและความรับผิดชอบตอตนเอง มหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม
โดยบุคลากรสายวิชาการไดมีการออกขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยมาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
(U4-5.1-4.9) และสวนบุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติตามขอตกลงการกําหนดตัวชี้วั ดเพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ (U4-5.1-4.10) ทั้งนี้ จากการมอบหมายและความรับผิดชอบดังกลาว มหาวิทยาลัยมีระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ (HRDrmutsb) เพื่อใชในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามภาระงานของสาย
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วิชาการและสายสนับสนุน โดยมอบกองบริหารงานบุคคลเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินการระบบ
ดังกลาว (U4-5.1-4.11)
4.5 หลักความโปรงใส (Transparency) หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานอยางเปดเผย
ตรงไปตรงมา โดยผูรับ บริ ก ารสามารถเขาถึง ขอมูล ขาวสารไดอย างเสรี ตรวจสอบได ผา นเว็บ ไซตของ
มหาวิทยาลัย เชน กองคลังมีบริการตรวจสอบสถานะการเงิน/รับเช็ค (U4-5.1-4.12) กองบริหารงานบุคคล
มีประกาศการดําเนินการสรรหาบุคลากรเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ตั้งแตกระบวนการรับ
สมัคร จนถึงการประกาศรายชื่อผูไดรับการเลือกสรร (U4-5.1-4.13) การเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
รายบุคคลบนเว็บไซต เรื่องการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (U4-5.1-4.14) และการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ มีการแจงใหรับทราบผลรายบุคคล และหากผูรับการประเมินไมเห็นดวยกับผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการ สามารถยื่นหนังสือโตแยง/คัดคานได ทั้งนี้ กรณีที่มีผูทักทวงมหาวิทยาลัยจะดําเนินการทบทวนผล
การประเมิน และมีการเวียนแจงใหหนวยงานในสังกัดรับทราบขอมูลสถิติผลการประเมินเพื่อเปนขอมูลในการ
บริหารจัดการหนวยงาน ซึ่งแสดงถึงความโปรงใสในการทํางาน (U4-5.1-4.15)
4.6 หลักการมีสวนรวม (Participation) การออกขอบังคับมหาวิทยาลัยฉบับใหม คณะกรรมการ
ปรับปรุงและพัฒนาขอบังคับของมหาวิทยาลัย ไดพิจารณาและปรับปรุงรางขอบังคับใหม และมีการจัดทํา
หนัง สือแจง หัวหนาหนวยงานในสัง กัดมหาวิท ยาลัย พิจ ารณารางขอบังคับ ฉบับ ใหม เพื่อใหบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยทุกคนไดมีสวนรวมในการพิจารณารางขอบังคับ ที่มีการกระทบสิทธิและหนาที่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และเปนการเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนในสังกัดรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางขอบังคับ
ใหม (U4-5.1-4.16)
4.7 หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) มหาวิทยาลัยมีการถายโอนอํานาจหนาที่ในการสั่ง
อนุญาต อนุมัติ ลงนามในหนังสือหรือเอกสารการปฏิบัติราชการ การตัดสินใจดานทรัพยากรตามภารกิจตาง ๆ
โดยอธิก ารบดีถ ายโอนอํานาจไปยัง รองอธิก ารบดี รองอธิ ก ารบดีป ระจํา ศูนยพื้นที่ และผูชวยอธิก ารบดี
สวนคณบดี/ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก/กอง ถายโอนอํานาจไปยังรองคณบดีดานตางๆรองคณบดีประจําศูนย
พื้นที่ รองผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพตาม
ภารกิจตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย (U4-5.1-4.17)
4.8 หลักนิติธรรม (Rule of Law) มีการดําเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับในการบริหาร
ราชการของมหาวิทยาลัยดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดเสีย โดยการ
แจงระเบียบ ขอบัง คับ ประกาศ หลักเกณฑตาง ๆ ใหหนวยงานทราบและประชาสัมพันธทางเว็บไซตของ
มหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาขอบังคับของมหาวิทยาลัย พิจารณาการออกขอบังคับ
ระเบียบ ประกาศในการบริหารมหาวิทยาลัยที่คํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียตามหลักกฎหมาย
(U4-5.1-4.18) และมีการแจงใหหัวหนาหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยรับทราบขอบังคับ ประกาศ ใหมๆ
(U4-5.1-4.19)
4.9 หลักความเสมอภาพ (Equity) มีการปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเสมอภาคในการปฏิบัติราชการ
ไมเลือกปฏิบัติ ใหบริการอยางเทาเทียมกันโดยไมแบงแยก ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ
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ความพิการ เชน การสรรหาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ตามขอบัง คับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558(U4-5.1-4.20) เปนตน
4.10 หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) การดําเนินงานประชุมของคณะกรรมการชุด
ตางๆ ของมหาวิทยาลัย เปนการประชุมที่มุงเนนหาขอตกลงภายในกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหไดขอตกลง
รวมกัน
ขอ 5. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรูตามระบบ
ในปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการดําเนินการจัดการความรูโดย
ใชวงจร PDCA (U1-5.1-5.1) โดยมีผลการดําเนิน ดังนี้
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ได แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการการจั ด การความรู
(U1-5.1-5.2) พรอมทั้ง ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558
วาระที่ 4.3 เรื่อง พิจ ารณารางแผนการจัดการความรูของมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุ วรรณภู มิ
ประจําปการศึกษา 2558 หนา 4 โดยมีการกําหนดกิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา/ปฏิทินการจัดการ
ความรู ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลุมเปาหมาย และผูรับผิดชอบ อยางเปนรูปธรรม ซึ่งมีความสอดคลองกับ
กลยุทธ/พันธกิจ ทั้ง 5 ดาน ไดแก
1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2. การสรางงานวิจัยนวัตกรรม
3. การบริการวิชาการสูสังคมชุมชน
4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษธรรมชาติสิ่งแวดลอม
5. บริหารจัดการที่ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล
ซึ่งผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO) มีมติเห็นชอบโดยใหดําเนินการตามแผนการจั ดการ
ความรู ประจําปก ารศึก ษา 2558 ที่มีความสอดคลองกับ กลยุท ธ/พันธกิจ ทั้ง 5 ดาน ของมหาวิท ยาลัย
(U1-5.51-5.3 ถึง U1-5.1-5.4) โดยมีการกําหนดรายละเอียดตามระยะเวลาที่ปรากฏในปฏิทินการจัดการ
ความรู ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (U1-5.1-5.5) และตามแผนการจัดการความรูของ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่ง ไดแก หนวยงานระดับ คณะ หนวยงานสายสนับสนุน ไดจัดทําแผนการ
จัดการความรู และดําเนินการตามกลยุทธ/พันธกิจ ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยใชรูปแบบหรือ
กลไกตามที่กําหนดไวในแผน เชน การจัดกิจกรรมการแบงปน แลกเปลี่ยนเรียนรู ตามระยะเวลาที่กําหนด
(U1-5.1-5.1 ถึง U1-5.1-5.7) และมหาวิทยาลัยยังไดจัดโครงการการจัดการความรู (KM Day) เพื่อใหบุคลากร
มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ องคความรู และทักษะของผูมีประสบการณตรงเพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดี
และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมาย พรอมทั้งรายงานผลการดําเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสรางองคความรูภายในมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2558 ในกิจกรรมคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีภายใน
มหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2558 (U1-5.1-5.6) ซึ่งมีผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี จํานวน 5 เรื่อง ไดแก
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แผนที่
แผนที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ
แผนที่ 2 การสรางงานวิจัย
นวัตกรรม
แผนที่ 3 การบริการวิชาการสู
สังคมชุมชน
แผนที่ 4 ดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม
แผนที่ 5 บริหารจัดการทีท่ ันสมัย
และมีธรรมาภิบาล

เรื่อง
การจัดทําแผนการสอน เทคนิค
การสอนและการออกขอสอบ
ระบบพี่เลี้ยงในการทําผลงาน
วิชาการเพื่อการขอตําแหนงทาง
วิชาการและ การตีพมิ พเผยแพร
แนวทางการจัดการสินเชื่อ
วิสาหกิจชุมชน
การพัฒนาแบบฝกหัดการอานรอย
กรองเปนทํานอง (เพลงเรือ)

ผูรับผิดชอบ
ผูรบั ผิดชอบคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัคร
นักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา
2559

สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
กองกลาง และคณะศิลปศาสตร

พรอมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีผานระบบบริหารจัดการความรูเพื่อสนับสนุน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูผ านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (U1-5.1-5.7 ถึง U1-5.1-5.8) เชน ระบบบริหาร
จัดการความรู (KMS) ของมหาวิทยาลัย และเว็บไซตการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ และจากผลกิจ กรรมแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยยังไดเขารวมเครือขายการจัดการ
ความรูระหวางหนวยงานภายนอก คือเขารวมโครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรูมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีร าชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒ นศิลป ครั้งที่ 9 “ชุมชนนักปฏิบัติ สูการ
จัดการความรู ในศตวรรษที่ 21”(Community of Practice for Knowledge Management in the 21st
century) เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง รวมทั้งสถาบันการพลศึก ษา และสถาบันบัณฑิตพัฒ นศิล ป เมื่อวันที่ 2-5
กุมภาพันธ 2559 ณ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว จังหวัดเชียงใหม (U1-5.1-5.9) คือ
1. การสงองคความรูท ีเปนแนวปฏิบัติที่ดี ประจําปการศึกษา 2558 จํานวน 4 เรื่อง ไดแก
1. แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีเครื่องแหวกรองตนขาว
เพื่อกลุมเกษตรกร
2. การจัดการความรู : การสกัดโจทยวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อการนาไปใชประโยขน
3. เพลงเรือ...เพลงแหงคุงนา
4. การเรียนการสอนแบบบูรณาการสรางสรรคเพื่อสังคมและชุมชน
2. การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชนนักปฏิบัติ 7 กลุม ยอย
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1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต : การพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21
2 งานวิจัยและงานสรางสรรค : การคนหาหัวขอวิจัยหรืองานสรางสรรคเชิงบูรณาการเพื่อ
การนําไปใชประโยชน
3 การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการแบบมีสวนรวมเพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง
4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : ฐานขอมูลทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นสู AEC
5 การบริหารจัดการ : การบริหารความเสี่ยงในองคกร
6 การประกันคุณภาพการศึกษา : บทบาทของคณะตอการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
7 การพัฒนานักศึกษา : การนํา PDCA หัวใจสําคัญของการคุณภาพและกิจกรรมโครงการ
นักศึกษา
และคณะกรรมการการจัดการความรู ไดดําเนินการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการ
ความรู ประจําปการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พรอมทั้งนําเขาสูวาระการ
ประชุมคณะกรรมการการจัดความรู วันที่ 2 สิงหาคม 2559 เพื่อพิจารณาผลดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคใน
รอบปที่ผานมา และเพื่อการจัดทําแผนการจัดการความรูในปการศึกษา 2559 ตอไป (U1-5.1-5.10)
ขอ 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภูมิ มีการแตง ตั้งคณะกรรมการพัฒนานโยบายงาน
บุคลากร โดยมีหนาที่ กําหนดนโยบายและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งกํากับ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานใหมปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล (U6-5.1-6.1) ซึ่งจากการประชุมครั้ง
ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 ไดพิจารณาการกําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาระบบ
บริห ารงานบุคลากร (U6-5.1-6.2) ประกอบกับมหาวิท ยาลัยมีก ารจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ป
(พ.ศ. 2557 - 2560) แตอยูระหวางการปรับปรุงแผนฯ
ขอ 7. การกํา กับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดํา เนินงานดานการประกัน
คุ ณ ภาพภายในตามระบบและกลไกที่ ส ถาบั น กํ า หนด ประกอบด ว ย การควบคุ ม คุ ณ ภาพ
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
ในปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยไดนํากรอบแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ของ สกอ. มาวางระบบและกลไกการประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของ
มหาวิทยาลัย โดยมีสํานักคุณภาพการศึกษาเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ดูแลสนับสนุน สงเสริม ประสานงานเพื่อ
นําระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติที่เชื่อมโยงกันทั้งในศูนยพื้นที่ คณะ หลักสูตร และ
หนวยงานสายสนับสนุน มีการดําเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน และ
~ 121 ~

หนวยงานสายสนับสนุน ตามระบบและกลไกที่กําหนด ซึ่งประกอบดวยการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ดังนี้
7.1 การควบคุมคุณภาพ มีการดําเนินงานดังนี้
มหาวิ ท ยาลั ย มี น โยบายคุ ณ ภาพ โดยสํ า นั ก คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในการปฏิ บั ติ ง านตาม
ภารกิจ ทุกดานใหใชระบบงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่ครอบคลุมการกํากับติดตาม ตรวจสอบ
และประเมิน เปนกรอบแนวทาง บนพื้นฐานของการใชร ะบบเทคโนโลยีส านสนเทศ เปนเครื่องมือชว ย
ขั บ เคลื่ อ นงานด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ผ า นเว็ บ ไซต สํ า นั ก งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
(U 5.1-7-01) และใหถือเปนหนาที่ของทุกหนวยงานในการพัฒนาระบบ และใหการประกันคุณภาพการศึกษา
เปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการภายในหนวยงาน ซึ่งมีการดําเนินงานดังนี้
1. มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558
ตามคําสั่ ง แตง ตั้ง ที่ 1160/2558 ลงวันที่ 18 ธัน วาคม 2558 คณะกรรมการประกอบดวยอธิก ารบดี
เปนประธาน รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก เปนกรรมการ
ทําหนา ที่เ ปน ผู ขับ เคลื่ อนระบบการประกั นคุ ณภาพการศึก ษาในระดั บ นโยบาย และมีค ณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึก ษา ประกอบดวยผูชวยอธิก ารบดีดานวิชาการ เปนประธาน รองคณบดี
รองผูอํานวยการสถาบัน รองผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง และหัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา
ของทุกหนวยงานเปนกรรมการ ทําหนาที่ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย สรางเสริมความ
เขาใจระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสูหนวยงานและผูปฏิบัติ จัดทําแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา และกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและรายงาน
ตอมหาวิท ยาลัยอยางตอเนื่อง โดยมีผูอํานวยการสํานัก งานประกันคุณภาพการศึกษาเปนกรรมการและ
เลขานุการ และมีเจาหนาที่สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งหมดเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ ทํา
หน าที่ วางระบบการประกั นคุ ณภาพการศึ ก ษา ติด ตามผลการดํา เนิ นงานและใหข อเสนอแนะ รวมทั้ ง
ประสานงานระหวางหนวยงานในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (U 5.1-7-02)
2. มีก ารประชุม คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559
(U 5.1-7-02) เพื่อรับทราบและพิจารณาแนวทางการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึก ษารอบใหม ของ สกอ. โดยไดรวมกันพิจารณาแผนการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนด
คาเปาหมาย และผู รับ ผิดชอบรายตัวบ ง ชี้ แผนการดํ าเนิ นงานการประกันคุ ณภาพการศึ ก ษาภายใน
ปการศึกษา 2558 (U5.1-7-03) โดยผานการพิจารณาเห็นชอบจากผูบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 (U5.1-7-04) คณะกรรมการ
สภาวิชาการ เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 (U 5.1-7-05) คณะกรรมการพิจารณาผลการบริหารความ
เสี่ยง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 (U 5.1-7-06) และสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 (U 5.1-707) มีการถายทอดนโยบายและเปาหมายสูระดับคณะ รวมทั้งหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยทราบเพื่อนําไป
จัดทําแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพใหสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนด (U 5.1-7-08)
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3. ไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อใหอาจารย
ประจําหลักสูตร ผูบริหารทุกระดับ บุคลากรผูปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ไดสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา การดําเนินงานตามเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึก ษาภายใน และเตรียมความพรอมในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึก ษาภายในตั้ง แตร ะดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน อาทิเชน
3.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตามแนวทาง สกอ. ปการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่
28 มกราคม 2559 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2559 (U 5.1-7-09)
3.2 โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติ ก ารระบบฐานขอ มูล ดา นการประกั นคุณภาพการศึก ษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ปการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 22 และ 24 และ 26 สิงหาคม 2559
(U 5.1-7.10)
3.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เมื่อวันที่
24 กุมภาพันธ 2559 (U 5.1-7-11)
3.4 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป
การศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 (U 5.1-7.12)
3.5 โครงการพัฒนาเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 (U 5.1-7-13)
3.6 โครงการอบรมผู ป ระเมิน คุณ ภาพการศึ ก ษาภายใน หลั ก สู ตร 2 (สํ าหรับ ผูไ ม มี
ประสบการณ) (ระดับคณะ และระดับสถาบัน) เมื่อวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2558 (U 5.1-7-14)
3.7 โครงการอบรมผู ป ระเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร เมื่ อ วั น ที่
29-31 มกราคม 2559) (U 5.1-7-15)
3.8 โครงการกํากับติดตามเตรียมความพรอมและรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ/หนวยงานเทียบเทา และระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 15 – 17 สิหาคม
2559(U 5.1-7-16)
3.9 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ปก ารศึก ษา 2558 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ นนทบุรี วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
ณ สุพรรณบุรี วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ
ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา (U 5.1-7-17)
4. สํานักคุณภาพการศึกษามีการดําเนินการเตรียมความพรอมในการรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึก ษาภายใน โดยการนําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึก ษา ฉบับ ป
การศึก ษา 2557 ของสํ านัก มาตรฐานและคุณภาพอุดมศึก ษา สํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา
มาใช และมีการสรางแบบฟอรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับ
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มหาวิทยาลัย และหนวยงานสายสนับสนุน โดยใช google docs เปนการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
แบบออนไลน (U 5.1-7-19)
7.2 การตรวจสอบคุณภาพ มีการดําเนินงานดังนี้
1. มหาวิทยาลัยโดยสํานักคุณภาพการศึกษา ไดจัดทําแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และมอบใหคณะ และหนวยงานสายสนับสนุนนําไปจัดทําแผนการดําเนินงาน
และแตงตั้งผูกํากับตัวบงชี้และผูรับผิดชอบตัวบงชี้ใหมีความสอดคลองกับของมหาวิทยาลัย
2. ผูรับผิดชอบแตละตัวบงชี้ รายงานผลการดําเนินงานใหผูกํากับตัวบงชี้ และผูบริหารใน
แตละระดับ ทราบ โดยหนวยงานประกันคุณภาพของคณะ/หนวยงานสายสนับ สนุน และสํานักคุณภาพ
การศึกษา มีก ารติดตาม ตรวจสอบ รวบรวมผลการดําเนินงานในรอบปก ารศึก ษาเสนอตอผูบ ริห ารใน
ปการศึกษา 2558 ไดมีการประชุมผูบริหารและผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพเพื่อรวมกันพิจารณาปรับปรุง
การติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบง ชี้ก ารประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิท ยาลัย เมื่อวันที่
11 มีนาคม 2559 (U 5.1-7-20) โดยสํานักคุณภาพการศึกษาเปนผูรวบรวมผลการดําเนินการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองตั้งแต ระดับ หลักสูตร ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย และหนวยงานสายสนับสนุน ที่เขียน
รายงานการประเมินตนเองแบบออนไลน google docs และรายงานตอผูบริหารทราบความกาวหนาของการ
เขียนรายงานการประเมินตนเองในทุกระดับ (U 5.1-7-21)
3. มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบรายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ตามเกณฑ สกอ. ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน และระดับหนวยงานสายสนับสนุน ประจําป
การศึกษา 2558 เพื่อติดตาม ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล โดยคณะกรรมการติดตามชุดดังกลาวเปน
ผูผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินที่มหาวิทยาลัย สกอ. และหนวยงานอื่นจัดให ทําการตรวจประเมิน
เบื้องตนผานระบบสารสนเทศการรายงานการประเมินตนเองแบบออนไลน google docs และลงพื้นที่ให
คําปรึกษาและขอเสนอแนะในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) (U 5.1-7-22)
7.3 การประเมินคุณภาพ มีการดําเนินงานดังนี้
สํานักคุณภาพการศึกษาเปนผูกําหนดแผนการตรวจประเมินคุณภาพการการศึกษาภายใน
ประจําปก ารศึกษา 2558 ระดับสถาบัน ระดับ คณะ ระดับหลัก สูตร และหนวยงานสายสนับสนุน และ
รับ ผิ ด ชอบการแต ง ตั้ ง คณะกรรมการผู ต รวจประเมิ น ระดั บ สถาบัน พร อ มทั้ ง คํ า สั่ ง ตรวจประเมิ น ของ
ทุกระดับ และใหคณะพิจารณาดําเนินการจัดทําแผนการตรวจภายในคณะใหสอดคลองกับระดับสถาบัน
ตลอดจนการดําเนินการเขียนรายงานการประเมินตนเองผาน google docs และการสงผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการผาน google docs และกรอกขอมูลการรายงานการประเมินตนเองและ
ผลการตรวจประเมินจากคณะกรรมการในระบบฐานขอมูลการประกันคุณภาพและแนบเอกสารหลักฐาน
(CHE QA Online3D) โดยสํานักคุณภาพการศึกษาเปนผูดูแลและตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพใหตรงตาม
ผลที่คณะกรรมการใหคะแนน
สํานัก คุณภาพการศึกษาจะเปนผูป ระสานงานกํากับการกรอกขอมูลผลการประเมินเขาสู
ระบบ CHE QA Online3D ของ สกอ. ใหทันเวลาภายใน 120 วัน หลังสิ้นปการศึกษา และนําผลการประเมิน
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ทุก ระดับ ในภาพรวมเสนอตอคณะกรรมการชุดตางๆ สภาวิชาการ และสภามหาวิท ยาลัย เพื่อรับ ทราบ
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาตอไป
เอกสารหลักฐาน :
ขอ 1
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U1-5.1-1.1 หนังสือที่ ศธ 0585.04/0209 ลว 18 ก.พ.2558
U1-5.1-1.2 หนังสือที่ ศธ 0585.04/201 ลว 18 มี.ค.2558
U1-5.1-1.3 หนังสือที่ ศธ 0585.04/276 ลว 24 เม.ย.2558
U1-5.1-1.4 แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)
และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะ สถาบัน/สํานัก พ.ศ.2558-พ.ศ.2560
U1-5.1-2.1 แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)
และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะ สถาบัน/สํานัก พ.ศ.2558-พ.ศ.2560
บน plan.rmutsb.ac.th
U1-5.1-2.2 แผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 4 ป พ.ศ.2557-2560
U1-5.1-3.1 แบบจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัตงิ านและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2558
U1-5.1-4.1 แผนปฏิบัตริ าชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
U1-5.1-5.1 แบบจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัตงิ านและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2558 ไตรมาสที่ 1-4
U1-5.1-6.1 รายงานการประชุมเรงรัดติดตามผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ครั้งที่ 1-3/2558
U1-5.1-7.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) และรายงานผลการใชจายงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
ขอ 2
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U2-5.1-2.1 คําสั่ง มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 1095/2557 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2557
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
U2-5.1-2.2 ผลการคํานวณตนทุนตอหนวย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
U2-5.1-2.3 ผลการดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
U2-5.1-2.4 แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U2-5.1-2.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2558
U2-5.1-2.6 หนังสือนําสงขอมูลใหกบั หนวยงานที่เกี่ยวของ ที่ ศธ 0585.03/453 ลว.28มี.ค.59
,ศธ 0585.03/1044 ลว.31มี.ค.59 ศธ 0585.03/442 ลว.25มี.ค.59 ศธ 0585.03/1005
ลว.29มี.ค.59 ศธ 0585.03/544 ลว.11เม.ย.59
U2-5.1-2.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม
2559
ขอ 3
รหัสเอกสาร

รายการเอกสาร

U3-5.1-3.1 คําสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ ที่ 788/2558 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2558
U3-5.1-3.2 คูมือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ฉบับปรับปรุง ครัง้ ที่ 2 มกราคม 2559
มทร.สุวรรณภูมิ
U3-5.1-3.3 หนังสือที่ ศธ. 0585.23/ว 233 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
เรื่อง ขอมอบเลมคูมือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
U3-5.1-3.4 เอกสารเผยแพรคูมือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2
มกราคม 2559 มทร.สุวรรณภูมิ ทางเว็บไซตสํานักคุณภาพการศึกษา
U3-5.1 -3.5) หนังสือที่ ศธ 0585.23/1204 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอขอมูล (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
U3-5.1-3.6) หนังสือที่ ศธ 0585.23/2194 ลงวัน 3 สิงหาคม 2559
เรื่อง กําหนดความเสี่ยงเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธของมหาวิทยาลัย
U3-5.1-3.7 หนังสือที่ ศธ 0585.01/1342 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2559 เรื่อง ขอสงขอมูลความเสี่ยงเชิง
นโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธของมหาวิทยาลัย
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U3-5.1-3.8 หนังสือที่ ศธ 0585.10/729 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2559 เรือ่ ง ขอสงขอมูล (ราง) แผนบริหาร
ความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
U3-5.1-3.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 (หนา 22-38)
U3-5.1-3.10 หนังสือที่ ศธ 0585.23/ว 559 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2558
เรื่อง ขอเชิญประชุม
U3-5.1-3.11 หลักฐานการลงชื่อผูเขารวมโครงการ “การประชุมคณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
U3-5.1-3.12 หนังสือที่ ศธ 0585.23/ว 638 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง ขอสงขอมูลเพื่อพิจารณา
U3-5.1-3.13 หนังสือที่ ศธ 0585.10/ว 1188 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2558
เรื่อง ขอสงขอมูลแผนบริหารความเสี่ยง
U3-5.1-3.14 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 14 มกราคม 2559 ณ หองประชุมลีลาวดี ชั้น 3
อาคารศรีพิทยาคาร
U3-5.1-3.15 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครัง้ ที่ 1/2559 วันที่ 11 กุมภาพันธ 2559
U3-5.1-3.16 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยง
มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 16 มีนาคม 2559
U3-5.1-3.17 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 20 เมษายน 2559
U3-5.1-3.18 แผนบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
U3-5.1-3.19 หนังสือสํานักคุณภาพการศึกษาที่ ศธ 0585.23/ว 230 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
เรื่อง ขอเผยแพรแผนบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
U3-5.1-3.20 หนังสือสํานักคุณภาพการศึกษาที่ ศธ 0585.23/ว 232 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
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เรื่อง ขอมอบเลมแผนบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

U3-5.1-3.21 ตามหนังสือที่ ศธ.0585.23/ว 375 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เรื่อง ติดตามผลการดําเนินงาน
รอบ 12 เดือน
U3-5.1-3.22 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ ปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน (ตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559)
U3-5.1-3.23 วาระการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558
มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 2 กันยายน 2559
U3-5.1-3.24 (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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 821/2558 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานการ
ติดตามผลการดําเนินงานและการใชจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลงวันที่
6 ต.ค. 2558

U4-5.1- 4.4

- รายงานการประชุมเรงรัดติดตามผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2559
- รายงานการประชุมเรงรัดติดตามผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อ
วันที่ 19 เม.ย. 2559

U4-5.1- 4.5

คําสั่ง แตงตั้งคณะทํางานการติดตามผลการดําเนินงานและการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป
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งบประมาณ พ.ศ. 2559

U4-5.1- 4.6

ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ สินไตรมาส 1(1 ตุลาคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558)

U4-5.1- 4.7

- มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสงหนังสือของหนวยงาน
- มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานการประชุม
- คูมือการใชงานระบบเทียบโอนผลการศึกษาสําหรับนักศึกษา
- ขั้นตอนการทํางานกองคลังที่เชื่อมโยงกับหนวยงานอื่น

U4-5.1- 4.8

- หนาเว็บไซตชองทางการติดตอสื่อสารกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- หนาเว็บไซตชองทางการติดตอสื่อสารกับคณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม, คณบดี
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หนาเว็บไซตชองทางการติดตอสื่อสารกับผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
- หนาเว็บไซตชองทางการติดตอสื่อสารกับกองบริหารทรัพยากร วาสุกรี กองพัฒนานักศึกษา

U4-5.1- 4.9

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง เกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
พ.ศ. 2553
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง เกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
(เพิ่มเติม) พ.ศ. 2555
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2554
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
- แบบฟอรมตามขอตกลงการกําหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ

U4-5.1- 4.10 หนาเว็บไซตมหาวิทยาลัย หัวขอ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
U4-5.1- 4.11 หนาเว็บไซตมหาวิทยาลัย หัวขอ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
U4-5.1- 4.12 หนาเว็บไซตกองคลัง หัวขอตรวจสอบสถานการณโอนเงิน/รับเช็ค
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U4-5.1- 4.13 หนาเว็บไซตกองบริหารงานบุคคล หัวขอสมัครงาน
U4-5.1- 4.14 หนาเว็บไซตกองบริหารงานบุคคลหัวขอการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
U4-5.1- 4.15 - หนาเว็บไซตมหาวิทยาลัย หัวขอ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
U4-5.1- 4.16 - หนังสือสํานักงานอธิการบดี ที่ ศธ 0585.01/ว 864
ลงวันที่ 21 เมษายน 2559 เรื่อง แจงเวียน (ราง)
ขอบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการศึกษาระดับปริญญา (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. ....
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 มอบอํานาจใหลงนามใน
สัญญาหรือขอตกลงใหบริการทางวิชาการ ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
U4-5.1- 4.18 - คําสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 295/2557 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงและพัฒนาขอบังคับ ลงวันที่ 1 เม.ย. 2557
- คําสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 362/2557 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงและพัฒนาขอบังคับ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 25 เม.ย. 2557
- คําสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 720/2557 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงและพัฒนาขอบังคับ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 16 ก.ค. 2557
U4-5.1- 4.19 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ ศธ 0585.01/429
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง แจงเวียนขอบังคับใหมจํานวน 3 ฉบับ
U4-5.1- 4.20 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2558 (ขอ 15)
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U4-5.1- 4.21 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 (มาตรา 11)
ขอ 5
เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
U1-5.1-5.1
U1-5.1-5.2
U1-5.1-5.3
U1-5.1-5.4
U1-5.1-5.5
U1-5.1-5.6
U1-5.1-5.7
U1-5.1-5.8
U1-5.1-5.9

U1-5.1-5.10

รายการเอกสารหลักฐาน
ขั้นตอนการดําเนินงานการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ ประจําปการศึกษา 2558
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 994/2558 เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการการจัดการความรู
รายงานการประชุม คณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2558 วันศุกรที่ 30 ตุลาคม 2558
แผนการจัดการความรูประจําปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา 2558
ปฏิทินการดําเนินงานการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2558
รายงานผลการดําเนินงาน โครงการหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางคลัง
ความรูภายในมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2558
ระบบบริหารจัดการความรู (KMS) ของมหาวิทยาลัย
เว็บไซตการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รายงานสรุปโครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 9 “ชุมชนนัก
ปฏิบัติ สูการจัดการความรู ในศตวรรษที่ 21”
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา 2558
ครั้งที่ 2/2558
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ขอ 6
หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

U6-5.1-6.1

- คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 1289/2556 ลงวันที่ 13 ธันวาคม
2556 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนานโยบายงานบุคลากร
- คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 159/2559 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ
2559 เรื่อง แตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนานโยบายงานบุคลากร

U6-5.1-6.2

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายงานบุคลากร ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 7
มีนาคม 2559

ขอ 7
รายการ
U 5.1-7-1
U 5.1-7-2
U 5.1-7-3
U 5.1-7-4
U 5.1-7-5
U 5.1-7-6
U 5.1-7-7
U 5.1-7-8
U 5.1-7-9
U 5.1-7-10
U 5.1-7-11
U 5.1-7-12
U 5.1-7-13

รายการเอกสารหลักฐาน
เว็บไซตสํานักคุณภาพการศึกษา : http://eq.rmutsb.ac.th/home.php
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 ตามคําสั่ง
แตงตั้งที่ 1160/2558 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558
แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 และ แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
มติที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 28
มกราคม 2559
คณะกรรมการสภาวิชาการ เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559
คณะกรรมการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559
สภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559
บันทึกขอความแจงเวียนมติทปี่ ระชุม
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามแนวทาง สกอ. ปการศึกษา 2558
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ปการศึกษา 2558
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป
การศึกษา 2558
โครงการพัฒนาเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปการศึกษา 2558
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รายการ
U 5.1-7-14
U 5.1-7-15
U 5.1-7-16
U 5.1-7-17
U 5.1-7-18
U 5.1-7-19
U 5.1-7-20
U 5.1-7-21
U 5.1-7-22

รายการเอกสารหลักฐาน
โครงการอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (สําหรับผูไมมีประสบการณ)
(ระดับคณะ และระดับสถาบัน)
โครงการอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
โครงการกํากับติดตามเตรียมความพรอมและรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ/หนวยงานเทียบเทา และระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2558
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2558
การกําหนดรหัสหลักฐานการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2558
แบบฟอรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
มหาวิทยาลัย โดยใช google docs
รายงานการประชุม เรือ่ ง กําหนดแนวทางการกํากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ของคณะ และหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2558 วันที่ 11 มีนาคม 2559
บันทึกขอความรายงานความกาวหนาของการเขียนรายงานการประเมินตนเองในทุกระดับตอ
มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เบื้องตน
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ตัวบงชี้ที่ 5.2
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: ผลการบริหารงานของคณะ
: ผลลัพธ
: สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. นางสาวเสาวลักษณ คีรีวงศ โทร. 035-709-086
คําอธิบายตัวบงชี้ :
ผลการดําเนินงานของคณะจะสามารถสะทอนไดวาในแตละสถาบันไดมีการกํากับ ติดตามและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแตล ะหลักสูตรของแตละคณะใหเ ปนไปเกณฑม าตรฐานหลักสูตร
เกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้งผลการดําเนินงานใน
แตละพันธกิจ การบริหารจัดการอยูในระดับใด
เกณฑการประเมิน :
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ
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
ผลการประเมินตนเองครัง้ นี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: 4.03 คะแนน
: 3.51 คะแนน
: 3.51 คะแนน

ผลการดําเนินงาน : / บรรลุเปาหมาย
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับคณะ =

24.15
= 4.03 คะแนน
7

ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมีผลการบริหารงานของคณะอยูในระดับดี ที่คะแนน 4.03 คะแนน
ตารางที่ 5.2-1 แสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ
คณะ
คะแนน
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
3.73
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
4.48
3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.03
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4.17
5. คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
4.13
6. คณะศิลปศาสตร
3.61
รวม
24.15
แทนคา
เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
U-5.2-1.1

คะแนนที่ได =

คุณภาพ
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
24.15
6

= 4.03

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558 ระดับคณะ
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ตัวบงชี้ที่ 5.3
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
: กระบวนการ
: สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. นางสาวเสาวลักษณ คีรีวงศ
โทร. 035-709-086
คําอธิบายตัวบงชี้ :
สถาบันมีห นาที่กํากับ การดําเนินการประกันคุณภาพการศึก ษาระดับ หลัก สูตรและคณะ 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

รายงานผลการติดตามใหกรรมการระดับสถาบันเพือ่ พิจารณา
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะใหเกิดผลตาม

องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

4. นําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะ ที่ผานการพิจารณาของกรรมการระดับ
สถาบันเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา

5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและ
การดําเนินงานของคณะใหมีคุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
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ผลการประเมินตนเองครัง้ นี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: 6 ขอ
: 6 ขอ
: 6 ขอ

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

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะใหเปนไปตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะใหเปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ดังนี้
1.1 จัดทําแผนการดําเนินงาน กํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะตาม
กระบวนการ PDCA ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจําปการศึกษา 2558 (U-5.3-1.1)
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร (U-5.3-1.2)
1.3 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองรายวิชาศึกษาทั่วไป (U-5.3-1.3)
2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1 และรายงานผล
การติดตามใหกรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา
สํานัก สง เสริม วิชาการและงานทะเบียน มีก ารแตง ตั้งคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่กํากับ ติดตาม
การดําเนินงานใหเปนไปตามระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
คณะใหเปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลัก สูตรและคณะ ตามคําสั่งมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 15/2559 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร (U-5.3-2.1) และตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 214/2559 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองรายวิชาศึกษา
ทั่วไป (U-5.3-2.2)
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะใหเกิดผลตามองคประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีก ารจั ดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ของหลักสูตรและคณะใหเกิดผลตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ดังนี้
3.1 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการ “การปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559” (U-5.3-3.1) เพื่อกําหนดแนวทางการปรับปรุงรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ระดับ
ปริญญาตรี (ปรับปรุง พ.ศ. 2559) และเพื่อจัดทําเลมเอกสาร รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี
(ปรับปรุง พ.ศ. 2559)
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3.2 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการ “แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558” (U-5.3-3.2) เพื่อใหคณะรับทราบหลักเกณฑและแนวทางการดําเนินการตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเพื่อใหความรู
สรางความเขาใจ และสามารถนําเกณฑมาตรฐานหลักสูตรไปปฏิบัติ เพื่อการสรางหลักสูตรใหม หรือปรับปรุง
หลักสูตรไดอยางถูกตอง
นอกจากนี้ คณะมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะใหเกิดผล
ตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ดังนี้
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีก ารจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนั บ สนุนการดําเนินงานของหลัก สูตร
ใหเกิดผลตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ (U-5.3-3.3)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดสรรทรัพยากรที่จําเปนเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร โดยมีการจัดสรรหองที่ใชในการจัดเก็บเอกสารงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มีการจัดบุคลากรสนับสนุนในการชวยประสานงานการดําเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร และ
มีการจัดโครงการใหความรูแกอาจารยประจําหลักสูตรในการดําเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร (U-5.3-3.4)
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ
หลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยคํานึงถึงความรูความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในวิชาที่สอน (U-5.3-3.5)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตร
และคณะใหเกิดผลตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ (U-5.3-3.6)
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ (U-5.3-3.7)
4. นําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะ ที่ผานการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอสภา
สถาบันเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามีการนํา (ราง) แผนประกันคุณภาพการศึกษา ประจํา ป
การศึกษา 2558 และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยนําผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ที่ผานการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา
2558 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 ที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุว รรณภู มิ ครั้ ง ที่ 3/2556 เมื่ อ วั นที่ 2 มี น าคม 2559 และที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการพิ จ ารณาผล
การบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559
เสนอตอ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน
2559
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5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงานของคณะให
มีคุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภูมิ มีก ารนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงานของคณะใหมีคุณภาพดี
ขึ้นอยางตอเนื่อง โดยจัดทําแผนประกันคุณภาพการศึก ษา มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภูมิ
ปการศึกษา 2558 โดยสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแผนประกันคุณภาพการศึกษา และมอบหมายใหมหาวิทยาลัย
กําหนดระยะเวลาในการจัดทําแผนประกันคุณภาพการศึกษาใหชัดเจนในการจัดทําแผนครั้งตอไป ซึ่งควรใช
ระยะเวลาในการดําเนินการและการขออนุมัติแผนพัฒ นาคุณภาพการศึก ษาใหแลวเสร็จภายใน 2 เดือน
หลังจากอนุมัติแผนประกันคุณภาพการศึกษาแลว จึงจะชวยใหการดําเนินการประกันคุณภาพสัมฤทธิ์ผลตาม
แผนได (U-5.3-5.1)
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ปการศึกษา 2558 ทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน (U-5.3-6.1)
เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

U-5.3-1.1

แผนการดําเนินงาน กํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
ตามกระบวนการ PDCA ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจําปการศึกษา
2558

U-5.3-1.2

คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 15/2559
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

U-5.3-1.3

คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 214/2559
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองรายวิชาศึกษาทั่วไป

U-5.3-2.1

คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 15/2559
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

U-5.3-2.2

คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 214/2559
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกลัน่ กรองรายวิชาศึกษาทั่วไป
~ 139 ~

หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

U-5.3-3.1

รายงานผลประเมินโครงการ “การปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559” ครั้งที่ 1

U-5.3-3.2

รายงานผลประเมินโครงการ “แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2558”

U-5.3-3.3

หนังสือคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ที่ ศธ 0585.09/0897 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
เรื่อง ขอสงขอมูลการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและ
คณะ ปการศึกษา 2558

U-5.3-3.4

หนังสือคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ที่ ศธ 0585.10/393
ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เรือ่ ง ขอสงรายงานการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานของหลักสูตร

U-5.3-3.5

หนังสือคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ ศธ 0585.11/873
ลงวันที่ 29 เมษายน 2559 เรื่อง ขอสงขอมูลการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ใหเกิดผลตามองคประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ ปการศึกษา 2558

U-5.3-3.6

หนังสือคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ ศธ 0585.12/562 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม
2559 เรื่อง ขอสงขอมูลการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตร
และคณะใหเกิดผลตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ปการศึกษา
2558

U-5.3-3.7

หนังสือคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ที่ ศธ 0585.13/1015 ลงวันที่
29 เมษายน 2559 เรื่อง ขอสงขอมูลการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ของหลักสูตรและคณะ ใหเกิดผลตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
ปการศึกษา 2558

U-5.3-4.1

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4/2559
ระเบียบวาระที่ 4.1.2 หนา 16-18
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บทที่ 3
การสรุปผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

บทที่ 3 การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3.1 วิเคราะหผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ปการศึกษา 2558
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จําแนกรายตัวบงชี้ ระดับสถาบัน
ผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้
ชนิดตัวบงชี้
เปาหมาย
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน)
ตัวหาร
ตัวบงชี้ที่ 1.1
คํานวณ
3.51 คะแนน
114.93
2.87
40
ตัวบงชี้ที่ 1.2
คํานวณ
2.00 คะแนน
15.74 x 5
1.97
40
ตัวบงชี้ที่ 1.3
คํานวณ
รอยละ 28.00
23.84 x 5
1.99
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
5 คะแนน
26.66
4.44
6
ตัวบงชี้ที่ 2.3
คํานวณ
3.51 คะแนน
13.95
2.33
6
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
24.15
4.03
6
ตัวบงชี้ที่ 5.3
5 ขอ
6 ขอ 5 คะแนน
5 ขอ
เฉลี่ยรวม
13 ตัว
4.22
ผลการประเมิน
ดี
ตัวบงชี้ที่ 1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรของทุกหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 5.2 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ

~ 142 ~

คะแนน
การประเมินตนเอง
2.87
1.97
1.99
5.00
5.00
5.00
4.44
2.33
5.00
5.00
5.00
4.03
5.00
4.05
ดี

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะหผลการประเมินระดับสถาบัน จําแนกรายองคประกอบ ระดับสถาบัน
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ผลการประเมิน
องคประกอบคุณภาพ

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

ตัวบงชี้

I

P

O

5
3
1

1.98
4.44

5.00
5.00
5.00

2.87
2.33

1

5.00

3
13

5.00
7

3

~ 143 ~

คะแนน
เฉลี่ย
3.37
3.92
5.00
5.00

4.03
3

4.68
4.05
ดี

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

พอใช
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี

บทที่ 3
การสรุปผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

ภาคผนวก

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ปการศึกษา 2558
คําอธิบายF = fill ผูกรอกขอมูล | C = check ผูตรวจสอบ/แกไข/ยืนยันขอมูลที่ระบบ sum up | S = sum up รวม/คํานวณอัตโนมัติโดยระบบ
ที่

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

1 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด
2 -ระดับปริญญาตรี
4

จํานวน
คอ.

ทอ.

บท.

วท.

วส.

ศศ.

สถาบัน

8
8

6
6

7
6

6
6

10
9

3
3

40

-ระดับปริญญาโท

1

38

1

2

14 จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา

866

775

5,102

627

1,789

729

15 -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด
- ระดับปริญญาตรี

866

775

4,951

627

1,776

729

9,888
9,724

17 -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด
- ระดับปริญญาโท

151

13

164

20 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ

85

68.5

191

118.5

93.5

98

21 -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา
22 -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเทา

9

3

6

6

6

10

654.5
40

63

52.5

165

84.5

67.5

79
511.5

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ปการศึกษา 2558
คําอธิบายF = fill ผูกรอกขอมูล | C = check ผูตรวจสอบ/แกไข/ยืนยันขอมูลที่ระบบ sum up | S = sum up รวม/คํานวณอัตโนมัติโดยระบบ
ที่

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

จํานวน
คอ.

ทอ.

บท.

วท.

วส.

ศศ.

23 -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา
24 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารง
ตําแหนงอาจารย

13

13

20

28

20

9

65

28.5

151

101.5

68.5

84

25 -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทาง
วิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา

7

0

6

4

6

10

26 -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทาง
วิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา

48

24.5

132

74.5

52.5

66

27 -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทาง
วิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา

10

4

13

23

10

8

18

33

38

16

22

14

29 -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา

2

3

0

2

0

0

30 -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา

13

28 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย

สถาบัน
103

498.5
33
397.5
68
141
7

24

31

9

14

13
104

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ปการศึกษา 2558
คําอธิบายF = fill ผูกรอกขอมูล | C = check ผูตรวจสอบ/แกไข/ยืนยันขอมูลที่ระบบ sum up | S = sum up รวม/คํานวณอัตโนมัติโดยระบบ
ที่

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

จํานวน
คอ.

ทอ.

บท.

วท.

วส.

ศศ.

สถาบัน

31 -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา

3

6

7

5

8

1

32 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารย

2

7

2

1

3

0

33 -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรอง
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา

0

0

0

0

0

0

34 -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรอง
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา

2

35 -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรอง
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา

0

3

0

0

2

0

36 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารง
ตําแหนงศาสตราจารย

0

0

0

0

0

0

40 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรแยกตามวุฒิ
การศึกษา

60

30

91

35

60

30

41 -ระดับปริญญาตรี

1

0

0

0

0

0

1

43 -ระดับปริญญาโท

51

23

80

28

42

26

250.00

30
15

0
4

2

1

1

0
10
5

0
306.00

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ปการศึกษา 2558
คําอธิบายF = fill ผูกรอกขอมูล | C = check ผูตรวจสอบ/แกไข/ยืนยันขอมูลที่ระบบ sum up | S = sum up รวม/คํานวณอัตโนมัติโดยระบบ
ที่

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

จํานวน
คอ.

ทอ.

บท.

วท.

วส.

ศศ.

สถาบัน

45 -ระดับปริญญาเอก

8

7

11

7

18

4

55

46 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ

60

30

91

35

60

30

47 -จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ไมมี
ตําแหนงทางวิชาการ

44

15

65

29

44

26

48 -จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย

15

14

25

6

14

4

49 -จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนง
รองศาสตราจารย

1

1

1

0

2

0

50 -จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนง
ศาสตราจารย

0

0

0

0

0

0

114 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)

582.92

494.61

4112.03

1751.89

1103.5

2254.5

10,299.45

116 -ระดับปริญญาตรี

582.92

494.61

4055.03

1751.89

1097.25

2254.5

10,236.20

118 -ระดับปริญญาโท

57

121 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายในสถาบัน

1,751,935.00

122 -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1,374,935.00

6,141,715.00 5,812,323.00 6,278,370.00

306
223
78
5
0

6.25
9,014,117.00

63.25
1,000,778.00
29,999,238.00

6,141,715.00 4,206,040.00 6,278,370.00

9,014,117.00

-

27,015,177.00

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ปการศึกษา 2558
คําอธิบายF = fill ผูกรอกขอมูล | C = check ผูตรวจสอบ/แกไข/ยืนยันขอมูลที่ระบบ sum up | S = sum up รวม/คํานวณอัตโนมัติโดยระบบ
ที่

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

จํานวน
คอ.

ทอ.

บท.

125 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายนอกสถาบัน

200,000.00

1,880,000.00

945,046.00

300,000.00

2,206,000.00

126 -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

200,000.00

1,880,000.00

645,046.00

300,000.00

2,206,000.00

-

-

ศศ.

377,000.00

-

1,606,283.00

วส.

124 -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

128 -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

-

วท.

300,000.00

-

-

-

สถาบัน

1,000,778.00
1,070,000.00
1,070,000.00

2,984,061.00
6,601,046.00
5,231,046.00
1,370,000.00

129 จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง
(ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)

80

64.5

186

108.5

84.5

97

130 -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

71

64.5

55

108.5

84.5

0

383.5

132 -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

9

0

131

0

0

97

237

133 จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง
นับรวมผูลาศึปกระจํ
ษาตาทีอ)่ลาศึกษาตอ
137 (ไม
จํานวนอาจารย

0

0

0

0

0

0

0

5

4

5

10

9

1

34

138 -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

4

4

1

10

9

0

28

140 -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

1

0

4

0

0

1

6

141 จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ

0

0

0

0

0

0

0

620.5

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ปการศึกษา 2558
คําอธิบายF = fill ผูกรอกขอมูล | C = check ผูตรวจสอบ/แกไข/ยืนยันขอมูลที่ระบบ sum up | S = sum up รวม/คํานวณอัตโนมัติโดยระบบ
ที่

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

จํานวน
คอ.

ทอ.

บท.

วท.

วส.

ศศ.

สถาบัน

145 จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของ
อาจารยประจําและนักวิจัย

19

26

71

30

59

15

220

146 -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

17

26

15

30

59

0

147

147 -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

2

0

56

0

0

15

73
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