รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปีการศึกษา 2561

โดย...คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปีการศึกษา 2561 ระดับสถาบัน
เมื่อวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ก

คํานํา

ตามคํ า สั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ที่ 551/2562 ลงวั น ที่
25 มี น าคม 2562 และฉบั บ เพิ่ ม เติ ม ที่ 1248/2562 ลงวั น ที่ 9 สิ ง หาคม 2562 ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2561 ระดับสถาบัน ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้
ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจําปีการศึกษา 2561 ตามระบบประกัน
คุณ ภาพการศึก ษาภายในของมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลสุว รรณภูมิ ตามคู่มือ ตัว บ่ง ชี้แ ละเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2557 ของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ระหว่าง
วั น ที่ 18 –19 พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2 5 6 2 ณ ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล สุ ว ร ร ณ ภู มิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทํารายงานผลการประเมินคุณ ภาพการศึก ษา
ภายใน เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
ดัง นั้น คณะกรรมการจึง ขอเสนอรายงานผลการประเมิน คุณ ภาพการศึก ษาภายใน
ของมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุว รรณภูมิ ประจําปีก ารศึกษา 2561 หวังเป็นอย่า งยิ่งว่า เอกสาร
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปีการศึกษา 2561 ระดับสถาบัน
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สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
บทที่ 1

บทที่ 2

ภาคผนวก

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2561
ผลการประเมิน
ข้อเสนอแนะในภาพรวม
วิธีการประเมิน
ผลการประเมิน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จําแนกรายตัวบ่งชี้ และจําแนก
รายองค์ประกอบคุณภาพ
การวิเคราะห์จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางพัฒนา
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
ระดับสถาบัน
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บทที่ 1
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

1.1 รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2561 ระดับสถาบัน
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 551/2562 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 และ
ฉบับเพิ่มเติม ที่ 1248/2562 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปีการศึกษา 2561 ระดับสถาบัน รายนามดังนี้
ประธาน
1. รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
2. ผศ.ดร.โพธิพันธ์ พานิช
กรรมการ
3. อาจารย์ณัญวุฒิ ว่องทรัพย์ทวี
กรรมการ
4. ดร.ดําเนิน ไชยแสน
กรรมการ
5. รศ.สายหยุด อุไรสกุล
กรรมการและเลขานุการ
6. นางสิริพร เรืองสุรัตน์
ผู้ช่วยเลขานุการ
7. นายพัฒน์พล แก้วยม
ผู้ช่วยเลขานุการ
8. นายเสกสรรค์ คงพึ่งทรัพย์
ผู้ช่วยเลขานุการ
1.2 ผลการประเมิน
ในการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ
ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา 2561 ใน 5 องค์ ป ระกอบคุ ณ ภาพ โดยมี ตั ว บ่ ง ชี้ ร วม 13 ตั ว บ่ ง ชี้ ผลการประเมิ น
ในภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 โดยมีระดับคุณภาพของกระบวนการอยู่ในระดับดีมาก
(5.00) มีระดับคุณภาพของผลผลิตอยู่ในระดับดี (3.88) และมีระดับคุณภาพของปัจจัยนําเข้า อยู่ในระดับ
พอใช้ (2.78)
เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ มีผลการ
ประเมินในระดับดีมาก (5.00 5.00 และ 4.76 ตามลําดับ) ส่วนองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต และ
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย มีผลการประเมินในระดับดี (3.61 และ 4.22 ตามลําดับ)
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1.3 ข้อเสนอแนะในภาพรวม
1. มหาวิทยาลัยควรดําเนินการปรับปรุง/สร้างระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่เชื่อมโยงฐานข้อมูล
ด้านต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว
ลดความซ้ําซ้อน เช่น การใช้ระบบสารสนเทศด้านการวิจัยเพื่อเก็บข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ ที่สามารถดึงข้อมูลมาใช้ประกอบในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานโดยไม่ต้องส่งข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง
เป็นต้น
2. การสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพจํานวนมาก ซึ่งจํานวนหนึ่งได้รับ
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว แต่การรับรู้ของสังคมยังไม่มากพอ ดังนั้น การสื่อสารข่าวสารและ
ผลงานดังกล่าวให้สังคมได้รับรู้รับทราบในวงกว้าง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย
จะส่งผลต่อจํานวนนักเรียนที่มีคุณภาพสนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมากขึ้น หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ให้ความสนใจมาใช้บริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมากขึ้น รวมทั้งการจัดระบบการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย
ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันให้แก่ประชาคมทุกภาคส่วน ทําให้การทํางานร่วมกัน
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. การพัฒนาบุคลากร ปัจจุบันมหาวิทยาลัยไทยมีการแข่งขันกันมากขึ้น เนื่องจากจํานวนนักเรียน
ที่จะเข้าสู่ระบบอุดมศึกษาในแต่ละปีลดลงอย่างมีนัยสําคัญ ความจํากัดเรื่องงบประมาณจากรัฐมีมากขึ้น
ในขณะที่มหาวิทยาลัยมีจํานวนมากขึ้น การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องสําคัญ ซึ่งอาจทําได้ดังนี้
● คณาจารย์
ด้านการสอน พัฒนาให้อาจารย์สามารถสอนได้อย่างมีคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพบัณฑิต โดยเฉพาะการสอนให้เป็น “บัณฑิตนักปฏิบัติ”
ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ด้านการวิจัย พัฒนาให้อาจารย์มีความสามารถในการวิจัยขั้นสูง สร้างผลงานที่มีคุณภาพ
สามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรมหรือใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง และก่อให้เกิดรายได้แก่
มหาวิทยาลัย ไม่เพียงเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่เท่านั้น
ด้านวิชาการ สนับสนุนอาจารย์ไปเรียนในรายวิชาหรือหลักสูตรระยะสั้นที่ทันสมัย นําความรู้
และประสบการณ์มาต่อยอดพัฒนาเป็นหลักสูตรใหม่ ๆ และพัฒนาการสอน เป็นต้น
● บุคลากรสายสนับสนุน พัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ และ
สามารถปฏิบัติหน้าที่อื่นเพิ่มมากขึ้น
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1.4 วิธีการประเมิน
1.4.1 การวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลัง การตรวจเยี่ยม)
การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม
- ศึ กษาคู่ มื อ การประกันคุ ณภาพการศึก ษาภายใน ตามระบบประกั นคุ ณภาพการศึ ก ษา
ภายในของมหาวิทยาลัย
- ศึ ก ษารายงานการประเมิ น ตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ประจํ า ปี
การศึกษา 2561 ผ่านระบบ CHE QA Online
- วางแผนการตรวจประเมิน ดังนี้
วันที่ 18 พ.ย. 62
กําหนดการและกิจกรรม วันที่ 1
08.30-09.30 น. - คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมวางแผนการตรวจประเมินฯ และแผนเยี่ยมชมหน่วยงาน
พร้อมกําหนดประเด็น และรายการข้อมูลทีต่ ้องการตรวจสอบ
- คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานผลการดําเนินงานของสถาบันตามเกณฑ์
มาตรฐาน
09.30-10.30 น. - พิธีเปิดการประชุม / อธิการบดีกล่าวต้อนรับ แนะนําผู้บริหาร และนําเสนอผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการตรวจประเมินฯ
- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการ และชี้แจงวิธีการประเมินฯ
10.30-11.30 น.
สัมภาษณ์ : อธิการบดี / กรรมการสภาผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
- กลุ่มที่ 1 : อธิการบดี
- กลุ่มที่ 2 : กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ / กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
11.30 -12.30 น.
สัมภาษณ์ผบู้ ริหาร
- กลุ่มที่ 3 : รองอธิการบดี / ผู้ช่วยอธิการบดี
- กลุ่มที่ 4 : คณบดี
- กลุ่มที่ 5 : ผู้อํานวยการ สวพ./สวส./สวท.
12.30-13.30 น. - รับประทานอาหารกลางวัน
13.30-17.00 น. - คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ดําเนินการตรวจประเมิน โดยตรวจสอบหลักฐาน (ต่อ)
- คณะกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมชมห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสํานักงานอธิการบดี
- คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการตรวจประจําวัน
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วันที่ 19 พ.ย. 62
กําหนดการและกิจกรรม วันที่ 2
08.30-09.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมวางแผนการประเมินฯ (ห้องรับรองผู้ประเมิน ชั้น 3)
09.00-10.00 น. - สัมภาษณ์ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ (ชั้น 3 ห้องสัมภาษณ์)
กลุ่มที่ 7
กลุ่มที่ 6
กลุ่มที่ 8
-บุคลากรสายสนับสนุน -ผู้แทนชุมชน
-นักศึกษา
-ผู้อํานวนการกอง
-อาจารย์
-นายกองค์การ/ผู้นํานักศึกษา
-อาจารย์ประจําหลักสูตร -ศิษย์เก่า
10.00-12.00 น. - คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ดําเนินการตรวจประเมิน โดยตรวจสอบหลักฐาน (ต่อ)
12.00-13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการประเมิน และเขียนรายงานผลการประเมิน
16.00-17.00 น. - พิธีปิดการประชุม / คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมรายงานผลการตรวจประเมินฯ
และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย (ด้วยวาจา)
- อธิการบดี และผู้บริหารให้ข้อมูลย้อนกลับ พร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการประเมินฯ
และกล่าวปิดการประชุม
- เสร็จสิ้นการตรวจประเมิน
การดําเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม
1. การดําเนินการ
- คณะกรรมการตรวจเอกสารและหลักฐาน และสอบถามข้อมูลจากผู้เข้ารับตรวจประเมิน
- สัมภาษณ์ผู้ มี ส่ วนได้ ส่วนเสี ยประกอบไปด้วย ผู้แ ทนกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิ ช าการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ อธิ ก ารบดี และ ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ก่ รองอธิ ก ารบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก กอง ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนสายสนับสนุน ผู้แทนนักศึกษา และ
บุคลากรจากภายนอก ได้แก่ ผู้แทนชุมชน/ผู้รับบริการวิชาการ และศิษย์เก่า
- ลงพื้นที่เยี่ยมชมหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ได้แก่ สํานักงานอธิการบดี จํานวน 2 หน่วยงาน คือ
กองนโยบายและแผน และกองบริหารงานบุคคล สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสํานักวิทย
บริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เยี่ยมชมห้องสมุด และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2. การประชุมสรุปผลประจําวัน
3. วิเคราะห์และประเมินผลตามระบบการประเมิน เพื่อวิเคราะห์ถึงจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะ
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การดําเนินการหลังตรวจเยีย่ ม
นําเสนอผลการประเมินด้วยวาจา พร้อมรายงานผลการประเมินต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับทราบ
และร่วมอภิปรายผลการประเมิน สรุปรายงานผลการประเมิน นําส่งให้มหาวิทยาลัยและได้บันทึกผลการตรวจ
ประเมินส่งในระบบ CHE QA Online
1.4.2 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
คณะกรรมการประเมินใช้วิธีการตรวจสอบความสอดคล้องและความถูกต้องของข้อมูลระหว่างรายงาน
การประเมินตนเอง ข้อมูลพื้นฐาน หลักฐานเพิ่มเติม ตลอดจนข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รวมทั้งการสอบทานผลการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะเพื่อนํามาพิจารณาเป็นผลการประเมินในระดับสถาบัน
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บทที่ 2
ผลการประเมิน
2.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จําแนกรายตัวบ่งชี้ และจําแนกรายองค์ประกอบคุณภาพ
ตารางที่ ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชีข้ องสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผลการดําเนินงาน
ผลการบรรลุ
ตัวบ่งชี้คณ
ุ ภาพ
คะแนนประเมิน
เป้าหมาย
=บรรลุ
ผลลัพธ์
(เกณฑ์ สกอ.)
ตัวตั้ง ตัวหาร
(%หรือสัดส่วน)
=ไม่บรรลุ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
3.51 คะแนน
145.36
43
3.38
3.38
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
2.00 คะแนน
(ค่าร้อยละของอาจารย์
2.77

ประจําที่มีคุณวุฒิ
ร้อยละ 16
ปริญญาเอก=22.122
ดังนั้นคะแนนที่ได้
เท่ากับ 2.765)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
2.33 คะแนน
(ค่าร้อยละของอาจารย์
1.91

ประจําที่ดํารงตําแหน่ง
ร้อยละ 28
ทางวิชาการ=22.874
ดังนั้นคะแนนที่ได้
เท่ากับ 1.906)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
6 ข้อ 5 คะแนน
6 ข้อ
5

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
6 ข้อ 5 คะแนน
6 ข้อ
5

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
6 ข้อ 5 คะแนน
6 ข้อ
5

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
5 คะแนน
(ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่
3.66

ได้ของทุกคณะวิชาใน
สถาบัน = 3.658
คะแนน)
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ตารางที่ ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชีข้ องสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ต่อ)
ผลการดําเนินงาน
ผลการบรรลุ
คะแนนประเมิน
เป้าหมาย
ตัวบ่งชี้คณ
ุ ภาพ
=บรรลุ
ผลลัพธ์
(เกณฑ์ สกอ.)
ตัวตั้ง ตัวหาร
(%หรือสัดส่วน)
=ไม่บรรลุ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
3 คะแนน
(ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่
3.99

ได้ของทุกคณะวิชาใน
สถาบัน = 3.993
คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
6 ข้อ 5 คะแนน
6 ข้อ
5

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
6 ข้อ 5 คะแนน
6 ข้อ
5

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
7 ข้อ 5 คะแนน
7 ข้อ
5

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
4.25 คะแนน
25.65
6
4.275
4.28

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3
6 ข้อ 5 คะแนน
6 ข้อ
5

คะแนนเฉลี่ยน 13 ตัวบ่งชี้
4.23
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ตารางที่ ป.2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค์ประกอบคุณภาพ
I
P
O
องค์ประกอบที่ 1
2.34
5.00
3.38

ผลการประเมิน

รวม
3.61

การดําเนินงานระดับดี

องค์ประกอบที่ 2

3.66

5.00

3.99

4.22

การดําเนินงานระดับดี

องค์ประกอบที่ 3

-

5.00

-

5.00

การดําเนินงานระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 4

-

5.00

-

5.00

การดําเนินงานระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 5

-

5.00

4.28

4.76

การดําเนินงานระดับดีมาก

2.78

5.00

3.88

4.23

การดําเนินงานระดับดี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ

ผลการประเมิน
หมายเหตุ :

การ
การ
การ
ดําเนินงาน ดําเนินงาน ดําเนินงาน
ระดับ ระดับดีมาก ระดับดี
พอใช้

0.00<=1.50
1.51–2.50
2.51–3.50
3.51-4.50
4.51-5.00

การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดําเนินงานต้องปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช้
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก

-

-
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2.2 การวิเคราะห์จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น จุดทีค่ วรพัฒนา และแนวทางพัฒนา
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดที่ควรพัฒนา
1. ทักษะและความชํานาญของอาจารย์

2. ทักษะและความชํานาญในวิชาชีพของนักศึกษา
3. การบริการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา
4. ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับศิษย์เก่า

แนวทางพัฒนา
1. ควรมีการพัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะและความชํานาญ
อย่างต่อเนื่อง เพราะจะได้นําความชํานาญมาส่งเสริมการจัดทํา
หลักสูตรระยะสั้นเพื่อหารายได้ ให้กับคณะและมหาวิทยาลัย
2. ควรมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนักศึกษาได้มีทักษะและความ
ชํานาญในวิชาชีพ
3. ห้องบริการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาในสถาบัน ควรจัดให้มี
อาจารย์ หรือนักแนะแนวประจําห้อง
4. ควรพัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารกับศิษย์เก่าเพื่อให้
ศิษย์เก่าได้รับข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยที่ทนั สมัย ตลอดจน
ความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดเด่น
แนวทางเสริมจุดเด่น
มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมการดําเนินงานในด้าน
มหาวิทยาลัยควรสร้างระบบและกลไกเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์จาก
ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมี ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มเติมจากที่ดําเนินการอยู่ เช่น การจัดสรร
ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาทั้งสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรที่ ผลประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การดําเนินการกรณีผลงานถูกละเมิด
สามารถสร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์ได้
เป็นต้น เพื่อรองรับการดําเนินการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
ในเชิงพาณิชย์ในอนาคต
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
1. มหาวิทยาลัยควรวางกลยุทธ์ในการส่งเสริมให้มีจํานวนอาจารย์ที่
1. จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยยังไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด (คณะวิชาจํานวน 3 คณะ ขอทุนวิจัยมากขึ้น รวมทั้งการบริหารจัดการเงื่อนไข/แนวทางการขอทุน
สนับสนุนการวิจยั ที่เอื้อต่ออาจารย์ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มอาจารย์
มีจํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
ประจําหลักสูตร
2. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นการ
2. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้คณาจารย์ที่มีศักยภาพและความ
เผยแพร่ในระดับการประชุมวิชาการในระดับชาติ
พร้อม ยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการทั้งใน
(243 ผลงานจาก 386 ผลงานคิดเป็นร้อยละ 62.95)
ระดับชาติและนานาชาติ
ข้อสังเกต
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดทําแนวทาง/การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะของอาจารย์และบุคลากรในด้านการวิจัย ให้มากขึ้น
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม
จุดเด่น
มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการที่
มีส่วนร่วมจากทุกคณะวิชา สามารถตอบสนองความต้องการต่อ
ชุมชนได้เป็นอย่างดี เช่น ชุมชน ต.อรัญญิก, ชุมชน
ต.ไทรน้อย, ชุมชน ต.สามเรือน เป็นต้น รวมทั้งชุมชนเกิดความ
เข้มแข็ง และสามารถดําเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ชัดเจน
องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเด่น
-

แนวทางเสริมจุดเด่น
มหาวิทยาลัยควรดําเนินการโครงการและขยายการ
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปรับเปลี่ยนแนวทางการ
ดําเนินงานให้เหมาะสมตามบริบทด้านงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย และทําความเข้าใจต่อชุมชนถึงแนวทางการ
ดําเนินการดังกล่าว เช่น หาแหล่งทุนสนับสนุนการดําเนินงาน
หรือให้ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนงบประมาณ เป็นต้น

แนวทางเสริมจุดเด่น
ควรมีการนําความรู้ของแต่ละศาสตร์ ไปสนับสนุนกิจกรรมของ
ชุมชนในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมให้มีความเด่นชัดของแต่ละ
พื้นที่

ข้อสังเกต
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและผู้รบั ชอบตัวบ่งชี้ ควรมีการถ่ายทอดให้ผู้รับผิดชอบใหม่ได้เข้าใจวิธีการจัดทําแผนงาน
ด้านศิลปะวัฒนธรรม เก็บรวบรวมข้อมูลและการเขียนรายงานผลในการประเมินตนเอง (SAR) รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนให้เหมาะสม เพื่อให้งานด้านทํานุศิลปะวัฒนธรรมพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดเด่น
มหาวิทยาลัยมีกระบวนการวางแผนที่ดี บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในกระบวนการ และมีการกํากับติดตาม
อย่างต่อเนื่อง

จุดที่ควรพัฒนา
ตัวบ่งชี้สําคัญในระดับคณะหลายตัวมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน

แนวทางเสริมจุดเด่น
มหาวิทยาลัยควรกํากับสนับสนุนให้แต่ละหลักสูตรมีการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน โดยมีการ
วิจัยสถาบันเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต และความ
ต้องการบัณฑิตในอนาคตให้ชัดเจน จะช่วยให้การตัดสินใจของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับหลักสูตรมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
แนวทางพัฒนา
มหาวิทยาลัยควรกํากับสนับสนุนให้คณะต่างๆ
เร่งพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพในระดับต้องปรับปรุง และ
ต้องปรับปรุงโดยเร่งด่วน ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นใกล้เคียงกัน ได้แก่
ตัวบ่งชี้เกี่ยวกับคุณภาพอาจารย์ และเงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์

ภาคผนาก
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 551/2562 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 และฉบับเพิ่มเติม
ที่ 1248/2562 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปีการศึกษา 2561 ระดับสถาบัน

