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 รายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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ประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยมีจุดประสงค์สําคัญ คือ  
การได้รับทราบจุดแข็ง จุดอ่อน ของมหาวิทยาลัย และข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เป็นแนวทาง
ในการส่งเสริมสนับสนุนภารกิจหรือกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์ 
ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ืองต่อไป 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอขอบพระคุณกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ทุกท่านที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบันในครั้งน้ี และ
ขอขอบพระคุณในฐานะผู้เป็นแรงพลักดันสําคัญในการให้ข้อแนะนํา เพ่ือนําไปปรับปรุงกิจการของมหาวิทยาลัย
ให้พัฒนายิ่งขึ้นไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นหน่ึงในเก้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้รับ
การสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 เมื่อวันที่ 18 
มกราคม พ.ศ.2548 มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีพ้ืนที่จัดการศึกษา 4 แห่งคือ 
 

ศูนย์หนัตรา (สํานักงานอธิการบดี) ต้ังอยู่ที่ ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ศูนย์วาสุกร ี ต้ังอยู่ที่ ตําบลท่าวาสุกรี อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ศูนย์นนทบุร ี ต้ังอยู่ที่ ตําบลสวนใหญ ่อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และ  
ศูนย์สุพรรณบรุี  ต้ังอยู่ที่ตําบลย่านยาว อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
ปณิธานการผลิตบัณฑิต 

บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คือ “คนดี มีความรู้รักสู้งาน” 
 

วิสัยทัศน์ 
“มหาวิทยาลัยช้ันนําด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือชุมชน สังคมและนานาชาติ” 
 

พันธกิจ  
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพ 
2. วิจัยและสร้างนวัตกรรม เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม 
3. บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 
4.  สืบสานศลิปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5.  บริหารจัดการที่ทนัสมัย และมีธรรมาภิบาล 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ 
2. พัฒนาศักยภาพการวิจัย และสร้างนวัตกรรม 
3. สร้างความเสมอภาคและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. สืบสาน และส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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ราชมงคล นามพระราชทาน 

 

เมื่อ วันที่  27 กุมภาพันธ์  2518 เ ป็นจุดเริ่มของการก่อกําเนิด  "วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา" ตามพระราชบัญญัติการจัดต้ังสถาบันการศึกษาแห่งน้ีได้ระบุวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนว่า เป็น
สถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีและต่ํากว่าปริญญาตรี  ทําการวิจัยและ
ให้บริการวิชาการ  จากการพัฒนาอย่างไม่หยุดย้ังของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาส่งผลให้จากเดิมซึ่งมี
วิทยาเขตอยู่ทั่วประเทศ 28 วิทยาเขต ขยายเพ่ิมเป็น 35 วิทยาเขต ในระยะเวลาต่อมาตามลําดับ  ในช่วงการ
พัฒนาที่ผ่านมามีเหตุการณ์สําคัญที่ต้องบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของสถาบันการศึกษาแห่งน้ี กล่าวคือใน     
ปีพุทธศักราช 2530  ซึ่งเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ  และด้วย
พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระเมตตาต่อวิทยาลัยฯ  โดยการ
เสด็จพระราชดําเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาด้วยพระองค์เองทุกครั้ง         
สภาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาในขณะน้ันจึงพิจารณาเห็นสมควรขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ขอพระราชทานช่ือวิทยาลัยฯ ตามแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ                
จุดกําเนิดของความเป็น "ราชมงคล : นามพระราชทาน" จึงเกิดขึ้น ด้วยมีหนังสือแจ้งจากสํานักราชเลขาธิการ
ที่ รล003/16942 ลงวันที่ 15 กันยายน 2531 แจ้งว่า  ได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบ                
ฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ  พระราชทานช่ือ ว่า  "สถาบันเทคโนโลยี                   
ราชมงคล" กับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เขียนช่ือว่าสถาบันที่ได้รับพระราชทานน้ี เป็นภาษาอังกฤษ
ว่า "Rajamangala Institute of Technology" ในเวลาต่อมา 
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 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา สู่นามพระราชทาน "สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล" ซึ่งได้
กําหนดให้ วันที่ 15 กันยายนของทุกปี เป็นวัน "ราชมงคล" และจากน้ันจนถึงปี 2548 สถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคลก็ได้รับการสถาปนาเป็น "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล" รวม 9 แห่ง โดยพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พุทธศักราช 2548  ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้ทรง                  
ลงประปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติดังกล่าว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิก็เป็นหน่ึงในเก้า
มหาวิทยาลัยน้ันชาวราชมงคลสุวรรณภูมิทุกคนต่างรู้สึกปีติยินดีที่ได้มีโอกาสอาศัยพ่ึงพระบรมโพธิสมภารด้วย
ความเป็นมงคลตลอดมาจึงขอเทิดนามพระราชทานนี้ไว้เหนือกระหม่อมด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็น
ล้นพ้นหาที่สุดมิได้ และจักธํารงรักษาไว้ซึ่งพระเกียรติยศบําเพ็ญประโยชน์เพ่ือเพ่ิมพูนพระบารมี สนองงานต่าง
พระเนตรพระกรรณด้านการอุดมศึกษาสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มกําลัง
ความสามารถเพ่ือถวายเป็นพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ผู้สถิตอยู่ใน
ดวงใจของชาวราชมงคลสุวรรณภูมิและชาวไทยทุกคน 

 

..ขอทรงพระเจริญย่ิงยืนนาน.. 
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บทที่ 1 
ส่วนนํา 

 

1.1 ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย (ชื่อหน่วยงาน ท่ีต้ัง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นหนึ่งในเก้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    ได้รับการสถาปนา
เป็นมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีพ้ืนท่ีจัดการศึกษา 4 แห่งคือ 
 

ศูนย์หันตรา (สํานักงานอธิการบดี) ต้ังอยู่ท่ี ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ศูนย์วาสุกรี ต้ังอยู่ท่ี ตําบลท่าวาสุกรี อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ศูนย์นนทบุรี ต้ังอยู่ท่ี ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และ  
ศูนย์สุพรรณบุรี ต้ังอยู่ท่ีตําบลย่านยาว อําเภอสามชุก จงัหวัดสุพรรณบุรี 

 
ท่ีต้ังของมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีพ้ืนที่รวมทัง้หมด 1,283 ไร่ โดยมีที่ต้ังสําหรับจัด

การศึกษา  ใน 3 จังหวัด 4 ศนูย์ ดังน้ี 
1.ศูนย์หันตรา ที่ ต้ังของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเชีย (กรุงเทพฯ – นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
13000โทรศัพท์ : 035-709103โทรสาร : 035-709105 

2. ศูนย์วาสุกร ีเลขที ่19 ถ. อู่ทอง ต. ท่าวาสุกรี อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา 13000 
โทรศัพท์ : 0 3532 4179 – 80  โทรสาร : 0 3525 2393 

3. ศูนย์นนทบรุี เลขที่ 7/1 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ ่อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ : 0 2969 
1369 – 74 โทรสาร : 0 2525 2682 

4. ศูนย์สพุรรณบุร ีเลขที ่450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 
โทรศัพท์ : 0 3554 4301 – 3 โทรสาร : 0 3554 4299 – 300 

707 ไร่

31 ไร่

35 ไร่

510 ไร่

หนัตรา

วาสกุรี

นนทบุรี

สพุรรณบุรี
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ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย 
 จากจุดเริ่มต้นของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ในปี พ.ศ. 2518 ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตจน
สร้างความเช่ือถือต่อเน่ืองมาเป็น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในปี พ.ศ. 2531 และในปี พ.ศ. 2548 ได้
ปรับเปลี่ยนบทบาทและภารกิจเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตามประกาศในกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
18 มกราคม พ.ศ.2548  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งได้
รวมกลุ่ม วิทยาเขตในกลุ่มภาคกลาง 3 จังหวัด 4 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาหันตรา วิทยา
เขตพระนครศรีอยุธยาวาสุกรี วิทยาเขตนนทบุรี และวิทยาเขตสุพรรณบุรี มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและ
เทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการ
วิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้สําเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทาง
ระดับปริญญาเป็นหลัก  

วันที่14 พฤศจิกายน 2549 มีการจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ประกอบด้วย 10 หน่วยงาน คือ สํานักงานอธิการบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
  วันท่ี 3 ตุลาคม 2550 มีการแบ่งส่วนราชการในสํานักงานอธิการบดี ออกเป็น 7 หน่วยงาน คือ กองกลาง กอง
คลัง กองนโยบายและแผน กองบริหารงานบุคคล กองพัฒนานักศึกษา กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี และกองบริหารทรัพยากร
สุพรรณบุรี  
  วันท่ี 24 กันยายน 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี ได้มีการก่อต้ังวิทยาลัย
การจัดการ  โดยให้เป็นหน่วยงานภายในมีฐานะเทียบเท่าคณะ มีคณะกรรมการอํานวยการ เป็นผู้บริหารงาน และรายงานตรง
ต่อสภามหาวิทยาลัย ในวิทยาลัยมีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการอํานวยการ
และมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  
  วันที่ 26 พฤษภาคม 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้รับพระราชทาน
นามอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งได้นําความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี ทราบฝ่าละอองพระบาท และพระราชทานช่ืออาคารดังกล่าวว่า “ศรีพิทยาคาร” หมายถึง 
อาคารแห่งความรู้อันเป็นสิริมงคล 
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ตราสญัลักษณ์มหาวิทยาลยั 
 
ตราประจํามหาวิทยาลัยน้ัน  เป็นรูปดวงตราวงกลมภายในมีพระราช

ลัญจกรประจําพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชล้อมรอบ
ด้วยดอกบัว 8 กลีบ ซึ่งสื่อความหมายถึง ทางแห่งความสําเร็จมรรค 8  และ
ความสดช่ืน เบิกบานอันก่อให้เกิดปัญญา ด้านบนดวงตราน้ันมีพระมหาพิชัย
มงกุฎที่มีตัวเลข 9 ซึ่งหมายถึง รัชกาลที่ 9 ครอบอยู่ด้านล่างดวงตราน้ันเขียนช่ือ
สถาบันทั้งน้ีตราของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 9 แห่งล้วนได้รับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้อัญเชิญ
มาเป็นตราสัญลักษณ์ประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และ

อีก 8 แห่ง บรรดาคณาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา บัณฑิต ศิษย์เก่าราชมงคลทุกรุ่นต่างสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น 
 
ต้นไม้และสปีระจํามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลือก ต้นลีลาวดีสุวรรณภูมิเป็นต้นไม้ประจํามหาวิทยาลัย 
ซึ่งมีความทนทานต่อทุกฤดูกาลย่ิงมีอายุยืนยาวย่ิงมีคุณค่า ลีลาวดีสุวรรณภูมิ มีดอกสีเหลืองทองกลิ่นหอมจรุง
ใจ จึงหมายความว่า ชาวสุวรรณภูมิทุกคน จะมีความอดทนมีความดีงาม มีคุณค่า ประดุจต้นลีลาวดีสุวรรณภูมิ 
น่ันเอง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนด “สีทอง” เป็นสีประจํามหาวิทยาลัยตามความหมาย
ของสุวรรณภูมิ ซึ่งหมายถึงแผ่นดินทอง หรือดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองมีค่าประดุจทองคํา   
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 แผนท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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1.2 ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
ปณิธานการผลิตบัณฑิต 

บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิคือ “คนดี มีความรู้รักสู้งาน” 
 

วิสัยทัศน์ 
“มหาวิทยาลัยช้ันนําด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือชุมชน สังคมและนานาชาติ” 
 

พันธกิจ  
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพ 
2. วิจัยและสร้างนวัตกรรม เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม 
3. บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 
4.  สืบสานศลิปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5.  บริหารจัดการที่ทนัสมัย และมีธรรมาภิบาล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ 
2. พัฒนาศักยภาพการวิจัย และสร้างนวัตกรรม 
3. สร้างความเสมอภาคและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. สืบสาน และส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ 
1. บัณฑิตที่มีคุณภาพตรงความต้องการของสังคม 
2. ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และนําไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน สังคม และพัฒนาต่อ

ยอดในเชิงพาณิชย์ 
3. เป็นที่พ่ึงของชุมชนและร่วมพัฒนาชุมชน 
4. เป็นผู้นําในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5. การบริหารจัดการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถรองรับต่อสภาวการณ์ที่ 

กลยุทธ์หลัก    
1. สร้างและการกระจายโอกาสทางการศึกษา 
2. พัฒนาระบบการรับนักศึกษาและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
3. สร้างมาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิต 
4. พัฒนาคณาจารย์ให้มีคณุภาพและมาตรฐาน 
5. สร้างระบบการบริหารกิจการนักศึกษาที่ดีและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่า 
6. สร้างและพัฒนานักวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ 
7. พัฒนาระบบงานวิจัยให้ครบวงจร อย่างมีประสิทธิภาพ 
8. มุ่งเป็นศูนย์กลางการให้บรกิารวิชาการ/วิชาชีพในกลุม่ภาคกลางตอนบน 
9. มุ่งเป็นศูนย์กลางการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยภาคกลาง และการอนุรกัษส์ิ่งแวดล้อม 
10. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ 
11. สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจทีม่ีคุณภาพ 
12. สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี 
13. สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดี 
14. สร้างระบบบริหารจัดการงบประมาณ ทรัพย์สิน และการหารายได้ที่ย่ังยืน 
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1.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างบริหาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ภายใต้การกํากับ
ดูแลของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดระบบการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันในพื้นที่จัดการศึกษาท้ัง 4 ศูนย์ โดยมีหน่วยงานกลาง ทําหน้าที่สนับสนุนภารกิจ ด้านต่างๆ ของ
สถาบันและมีสํานักงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงต่อสภามหาวิทยาลัย ณ ปัจจุบันมหาวิทยาลัย จึงมีการบริการ
จัดการตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการดังน้ี 

 

โครงสร้างการแบ่งสว่นราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

คณะ 

สาํนักงานตรวจสอบภายใน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
สวุรรณภมิู 

สภา 
มหาวิทยาลยั 
 

คณะกรรมการควบคมุภายใน 

สาํนักงานอธิการบดี 

กองคลงั 

กองบริหารทรพัยากร 
นนทบรีุ 

กองบริหารงานบุคคล 

สาํนักคณุภาพ
การศึกษา 

สาํนักสหกิจศึกษา 

กองกลาง 

กองพฒันานักศึกษา 

กองนโยบายและแผน 

กองบริหารทรพัยากร 
สพุรรณบรีุ 

กองบริหารทรพัยากร 
วาสกุรี 

สถาบนั 

วิจยัและพฒันา 

สาํนัก 

วิทยบริการและ             
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

 

เทคโนโลยีการเกษตร 
และอตุสาหกรรมเกษตร 

ศิลปศาสตร ์

ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม 

 

วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตรแ์ละ 
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

บริหารธรุกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาลยัการจดัการ 

 

หมายเหต ุ:ส่วนราชการท่ีจดัตัง้โดย พ.ร.บ. / กฎกระทรวง /  

                         ประกาศกระทรวง 

  ส่วนราชการท่ีจดัตัง้เป็นการภายใน 

                         โดยสภามหาวิทยาลยั 

หมายเหต ุ:  

- มหาวิทยาลยัประกาศจดัตัง้วิทยาลยัการจดัการ โดยมีผลบงัคบัใช้

ตัง้แต่วนัท่ี 24 กนัยายน 2552  
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 โครงสร้างบริหาร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รองคณบดี  ผูอ้าํนวยการกอง รองผูอ้าํนวยการสถาบนั รองผูอ้าํนวยการสาํนัก  

หวัหน้าสาํนักงานคณบดี  

หวัหน้าสาขาวิชา  

ผูอ้าํนวยการ 
สาํนักงานอธิการบดี 

คณบดี  ผูอ้าํนวยการสาํนัก 

ผูช่้วยอธิการบดี 

สภาวิชาการ สภาคณาจารยแ์ละข้าราชการ 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการควบคมุภายใน 

สภา 
มหาวิทยาลยั 
 

 

อธิการบดี 

 

รองอธิการบดี 

ผูอ้าํนวยการสถาบนั 



บทท่ี 1 ส่วนนํา 

หน้า | 11 
รายงานประจําปท่ีีเป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2556 

 

1)  สภามหาวิทยาลัย  มีอํานาจและหน้าที่ในการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงการวางนโยบายเก่ียวกับการศึกษาการวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กํากับ
มาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาการออกระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคล การเงินและทรัพย์สินการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการอนุมัติปริญญา  การแต่งต้ังถอดถอนผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัยและการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  องค์ประกอบของสภา
มหาวิทยาลัยประกอบด้วย 

นายกสภามหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 14 คน
กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวน 2 คน
          (ไ ด้แก่  อธิการบดี  และประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ) 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร จํานวน 6 คน
          (รองอธิการบดี 3 คน คณบดี 2 คนผู้อํานวยการสถาบัน/
สํานัก 1 คน) 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการ จํานวน 6 คน
          (ได้จากการลงคะแนนเลือกต้ังภายในคณะ จํานวนคณะละ 
1 คน) 

  

รวมท้ังสิ้น จํานวน 29 คน
2)  สภาวิชาการ  มีอํานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลด้านวิชาการ ได้แก่ หลักสูตร การเรียนการสอน 

การวิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษาเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับการรวม และการยกเลิก
สาขาวิชารวมถึงการส่งเสริมการวิจัย และการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย และความ
ต้องการของชุมชน  องค์ประกอบของสภาวิชาการได้แก่ 

อธิการบดี  เป็นประธานสภาวิชาการ จํานวน 1 คน
รองอธิการบดี ด้านวิชาการ เป็นรองประธานสภาวิชาการ จํานวน 1 คน
กรรมการสภาวิชาการโดยตําแหน่ง จํานวน 8 คน
          (คณบดี ผู้อํานวยการสถาบันเพ่ือการวิจัยและผู้อํานวยการ
วิทยาลัย ถ้ามี) 

  

กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 10 คน
          (แต่งต้ังจากบุคคลภายนอก โดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย) 

  

กรรมการสภาวิชาการตัวแทนคณาจารย์ประจํา จํานวน 5 คน
          (เลือกจากคณาจารย์ประจําในแต่ละคณะ)   
รวมท้ังสิ้น จํานวน 25 คน
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3)  สภาคณาจารย์และข้าราชการ มีพันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมายเช่นให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะ

ในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัย อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพพิทักษ์ผลประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามท่ีอธิการบดีหรือมหาวิทยาลัยมอบหมายและเรียกประชุมคณาจารย์
และข้าราชการเพ่ือพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และนําเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทั้งน้ีตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  องค์ประกอบของสภาคณาจารย์และข้าราชการประกอบด้วย   

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ จํานวน 1 คน
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จํานวน 15 คน
          (ได้จากการเลือกต้ัง)   
รวมทั้งสิ้น จํานวน 16 คน

4)  การบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย   มีอธิการบดี เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และมีรองอธิการบดี
ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังโดยคําแนะนําของอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ตามที่ได้รับมอบอํานาจ
จากอธิการบดี และมีผู้ช่วยอธิการบดีแต่งต้ังโดยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ตามที่ได้รับมอบ
อํานาจจากอธิการบดี 

5)  การบริหารจัดการในหนว่ยงานระดับคณะ 
   5.1)  คณะที่มีภารกิจจัดการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยมีส่วนราชการหลักในการจัดการศึกษาและ

ดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวม 6 คณะ (รายละเอียดในแผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ)        
แต่ละคณะมีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชา และมีรองคณบดีจํานวน 3 ตําแหน่งได้แก่รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัยรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน และรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

ในการบริหารงานด้านวิชาการของคณะ จะมีคณะกรรมการประจําคณะและมีหัวหน้าสาขาวิชาประจํา
คณะช่วยบริหารงานด้านวิชาการในส่วนของแต่ละสาขาวิชา  ในกรณีที่คณะมีการเปิดสอนสาขาวิชาต่างๆ   
นอกพ้ืนที่ต้ังของคณะ เช่นในศูนย์ต่างๆคณะสามารถกําหนดให้มีหัวหน้าสาขาวิชาประจําศูนย์และ อาจมี               
ผู้ประสานงานคณะประจําศูนย์  ในกรณีที่มีหัวหน้าสาขาวิชาประจําศูนย์มากกว่า  1 สาขาวิชา เพ่ือให้คณะ
สามารถสั่งการและประสานงานกับแต่ละศูนย์ได้คล่องตัวมากย่ิงขึ้น 

นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยจัดต้ัง วิทยาลัยการจัดการ เมื่อ วันที่ 24 กันยายน 2552 โดยให้เป็นส่วนงาน
ภายในมหาวิทยาลัย มีสถานะเทียบเท่าคณะ เพ่ือจัดการเรียนการสอนเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา  

   5.2)  หน่วยงานสายสนับสนุนระดับคณะ มหาวิทยาลัยมีส่วนราชการที่สนับสนุนและส่งเสริมการ
ทํางานของมหาวิทยาลัยด้านจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จํานวน 4 หน่วยงานได้แก่ 1) สถาบันวิจัยและพัฒนา 2) สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 3) สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและ 4) สํานักงานอธิการบดี 
 



บทที่ 1 ส่วนนํา 

หน้า | 13 
รายงานประจําปท่ีีเป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2556 

 

1.4 รายช่ือผู้บริหาร กรรมการบรหิาร กรรมการสภาชุดปัจจุบัน 

รายชื่อผู้บริหาร 

 
ผศ.ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา 

อธิการบดี 

 
รศ.ดร.สุรชัย  มัจฉาชีพ 

รองอธิการบดี 

 
ผศ.ดร.ศิริกุล  คล่องคํานวณการ

รองอธิการบดี 

 
ผศ.สุวิทย์  วงษ์ยืน 
รองอธิการบดี 

 
รศ.สหายพล  มีชูนึก 

รองอธิการบดี 
 

 
อ.พงศ์วิทย์  วุฒิวิริยะ 

รองอธิการบดี 

 
รศ.ระวีวรรณ  สุวรรณศร 

รองอธิการบดี 
 
 

 
ผศ.กิตติ  บุญเลิศนิรันดร์ 

ผู้ช่วยอธิการบดี 
 

 
ผศ.กฤษฎี  สุขฉายี 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

 
อ.ชลอ  ลือชนม์ 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

 
อ.อนุรักษ์  เมฆพะโยม 

ผู้ช่วยอธิการบดี 

 

 
ผศ.ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลาภ 

ผู้ช่วยอธิการบดี 
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รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
1.  นายมีชัย ฤชุพันธ์ุ นายกสภามหาวิทยาลัย 
 2.  ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
 3.  ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง (อธิการบดี) 
 4.  ผศ.นิมิตร ขจรไชยกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

(ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ)
 5.  ดร.กิจจา ใจเย็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 6.  นางประดิษฐา จงวัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 7.  ดร.ธิติรัตน์              วิศาลเวทย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
8.  ดร.พิชัย สนแจ้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
9.  รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 10.  นายพยุง ศักดาสาวิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 11.  นายมงคล ม่วงเขียว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 12.  นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 13.  นายวัลลภ มานะธัญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 14.  รศ.ดร.วิบูลย์ ชื่นแขก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 15.  รศ.ดร.วิไลศักด์ิ กิ่งคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 16.  นายสู่บุญ วุฒิวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(ลาออก เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2557) 
 17.  นายโอภาส เขียววิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 18.  รศ.ดร.สุรชยั มัจฉาชีพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
 19.  อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
 20.  รศ.สหายพล มีชูนึก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
 21.  ผศ.ฐิติมา จิโนวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
 22.  ดร.เอนก เจริญภักดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
 23.  อาจารย์สุวุฒิ ตุ้มทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
 24.  อาจารย์เกษสิริ ศักดานเรศว์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการ 
 25.  ผศ.ปกรณ์ แสงน่ิม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการ 
 26.  ผศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการ 
 27.  อาจารย์ปราชญ ์ พวงเงิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการ 
 28.  ผศ.วารุณี กรุดพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการ 
 29.  ผศ.อภิชาติ           พรหมโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการ 
 30.  ผศ.ดร.ศิริกุล คล่องคํานวณการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 31.  ผศ.ชาญณรงค ์ ศรีทรงเมือง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 32.  ดร.บุญสมหญิง พลเมืองดี ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
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รายชื่อคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 

  1. ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา ประธานกรรมการสภาวิชาการ 
  2. อาจารย์พงศ์วิทย์  วุฒิวิริยะ รองประธานกรรมการสภาวิชาการ 
  3. พ.อ.ญ.ผศ.ดร.ภาวดี ดีพ่ึงตน กรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคณุวุฒิ 
  4. ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรหมจันทร์ กรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคณุวุฒิ 
  5. รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ กรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคณุวุฒิ   
  6. รศ.ดร.วรากร ไม้เรียง กรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคณุวุฒิ   
  7. รศ.สถาพร ดีบุญมีณชุมแพ กรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคณุวุฒิ 
  8. ดร.สมศักด์ิ ประถมศรีเมฆ กรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคณุวุฒิ   
  9. รศ.ดร.สมชาย   ปราการเจริญ กรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคณุวุฒิ   
10. ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณนคร กรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคณุวุฒิ   
11. รศ.ดร.สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ กรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคณุวุฒิ    
12. ศ.ดร.สุพจน์   หารหนองบัว กรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคณุวุฒิ   
13. ผศ.เพ่ิมศักด์ิ อยู่เป็นสุข กรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหาร 
14. ผศ.ฐิติมา จิโนวัฒน์ กรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหาร 
15. ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา กรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหาร 
16. ดร.เอนก เจริญภักดี กรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหาร 
17. รศ.นภัทร           วัจนเทพินทร์ กรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหาร 
18. อาจารย์นิรมล จันทร์แย้ม กรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหาร 
19. ดร.ดิเรก ฉิมชนะ กรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหาร 
20. ผศ.พรเทพ สรนันท์ กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจํา 
21. ผศ.ดร.จุมพต พุ่มศรีภานนท์ กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจํา 
22. ผศ.ทศพร   นามโฮง กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจํา 
23. ผศ.ดร.ธิดา   ฤทธาภัย กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจํา 
24. ผศ.ดร.สาลนิันท์ เทพประสาน กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจํา 
25. อาจารย์สมใจ   บุญสรรค์ เลขานุการสภาวิชาการ 
ข้อมูล: สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันพฤหัสบดีท่ี 09 มกราคม 2014 เวลา 09:59 น 
 
รายชื่อผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
1. ผศ.เพ่ิมศักด์ิ อยู่เป็นสุข คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 2. ผศ.ฐิติมา จิโนวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
3. ผศ.ดร.สาลินันท์ บุญมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ดร.เอนก เจริญภักดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5. รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
6. อาจารย์นิรมล จันทร์แย้ม  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
7. ผศ.ดร.จันทนา แสนสุข รักษาการคณบดีวิทยาลัยการจัดการ 
8. อาจารย์สุวุฒิ ตุ้มทอง ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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9. อาจารยส์มใจ  บุญสรรค์ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
10. ดร.ดิเรก ฉิมชนะ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
11. ผศ.ชาญณรงค ์  ศรีทรงเมือง ผู้อํานวยการกองกลาง 
12. นางชมัยพร หนูอินทร์ ผู้อํานวยการกองคลัง   
13. นายพัฒนพงศ์   วรรณวิไล ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน   
14. น.ส.พัชราภรณ์   จันทร์ฉาย ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 
15. อาจารย์อนนท์ บูชาพันธ์ ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
16. อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม ผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี 
17. ผศ.อภิชาติ พรหมโชติ ผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี 
19. ผศ.สุรพล สังฆโสภณ ผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี 
20. นางสาวมาล ี ทวนทอง ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 
21. อาจารย์ดําเนิน ไชยแสน ผู้อํานวยการสํานักสหกิจศึกษา 
22. ผศ.เสนีย์ พวงยาณี ผู้อํานวยการสํานักคุณภาพการศึกษา 

 

 
1.5 อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และวัฒนธรรมของสถาบัน 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 

“บัณฑิตนักปฏบิัติท่ีเป็น “คนดี มีความรู้ รักสู้งาน” 
 

“บัณฑิตนักปฏิบั ติ” ในความหมายของราชมงคลที่ ยึดเป็นแนวคิดนั้น ได้น้อมรับมาจากพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของราชมงคล  เม่ือปี พ.ศ.2525 ซ่ึงมีใจความตอนหนึ่งว่า   

 “…บัณฑิตทุก  ๆสาขา ทุก  ๆคน  มีหน้าท่ีท่ีสําคัญท่ีจะต้องเป็นกําลังทําประโยชน์สร้างสรรค์ ความเจริญม่ันคงให้แก่
ประเทศชาติ การที่จะให้ประโยชนห์รือการสร้างสรรค์ให้เกิดข้ึนได้นั้น จะต้องลงมือทํามันอย่างจริงจงั…” 

“การลงมือ” ท่ีจริงมีความหมายกว้างขวาง คือ  หมายถึง การปฏิบัติด้วยวิธีต่างๆ ทุกอย่างแต่เพราะ 
ท่ีเห็นชัดเรามักปฏิบัติด้วยมือจึงพูดเป็นสํานวนว่า “ลงมือ” การลงมือหรือการปฏิบัตินั้นข้ึนอยู่กับการท่ีสมองหรือใจส่ัง คือใจมัน
สั่งเม่ือไร อย่างไร ก็ทําเม่ือนั้น อย่างนั้น ฉะนั้นถ้าใจไม่สู้  คือ  อ่อนแอ ลังเล เกียจคร้านหรือ ไม่สุจริต ไม่เท่ียงตรง ก็จะไม่ลงมือทํา 
หรือทําให้มันคั่งค้าง ทําให้ชั่ว ให้เสียหาย เป็นการเบียดเบียนตน เบียดเบียนผู้อ่ืน ซ่ึงไม่เป็นประโยชน์  ไม่เป็นการสร้างสรรค์  หากแต่
เป็นบ่อนทําลายให้เกิดความเสียหายและเกิดโทษสุจริต                        นักปฏิบัติงานจึงต้องรู้จักฝึกปฏิบัติใจตนเองเป็นสําคัญ
และเป็นเบื้องต้น ก่อนอ่ืนต้องหัดทําใจให้หนักแน่น            กล้าแข็ง  และเป็นระเบียบ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค  ไม่มักง่ายเห็นแก่
ความสะดวกสบาย และที่สําคัญท่ีสุด จะต้องให้เท่ียงตรง เป็นกลาง และสุจริตอยู่เสมอ ไม่หว่ันไหวต่ออารมณ์เครื่องหลอกล่อใดๆ  จึงจะ
ช่วยให้เป็นนักปฏิบัติท่ีดีท่ีสามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างแท้จริง…” 

นักปฏิบัติ  มีคุณลักษณะ คือ  การเป็นนักปฏิบัติท่ีดี ประกอบด้วย 
- การปฏิบัติที่จะต้องได้รับการฝึกฝนท้ังใจและกาย และทั้งจะต้องเป็นนักปฏิบัติงาน  

ที่มีหลักวิชาดีด้วย 
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- มีการปรับปรุงตัวเองให้มีการพัฒนาก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา ใฝ่ใจศึกษาทั้งทางลึกและ
ทางกว้าง 

- ใช้วิชาชีพความสามารถความบริสุทธ์ิใจความฉลาดรอบคอบ สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์
ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวมได้สัมฤทธ์ิผล 

คนดี มีคุณลักษณะ คือ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม อันประกอบด้วย 
- มีความซื่อสัตย์ กตัญญู 
- มีเมตตา รู้จักการเสียสละ 
- มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน 
- รักชาติ รักองค์กร 
- ดํารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

มีความรู้ มีคุณลักษณะ คือ 
- เป็นผู้มีคุณภาพทางวิชาการและวิชาชีพ 
- มีความรอบรู้ ทันสมัย สามารถนําความรูไปประยุกต์ใช่ได้อย่างเหมาะสม 
- สามารถคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ 
- มีวิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกกระทําแต่ในสิ่งที่ดี 

รักสู้งาน มีคุณลักษณะ คือ 
- มีความรับผิดชอบ มีวินัย 
- มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร 
- รู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง พอประมาณ 
- รักการทํางานและปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ืองจนเป็นวิถีชีวิตในการทํางาน 

 
 
 
 
 
 
 

 
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

“แหล่งเรียนรู้ทางวิชาชพีและเทคโนโลยี” 

 จากจุดเริ่มต้นของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ใน พ.ศ. 2518 ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตจน
สร้างความเช่ือถือต่อเน่ืองมาเป็น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ใน พ.ศ. 2531 และในปี พ.ศ. 2548 ได้
ปรับเปลี่ยนบทบาทและภารกิจเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตามประกาศในกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
18 มกราคม พ.ศ.2548  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งได้
รวมกลุ่ม  วิทยาเขตในกลุ่มภาคกลาง 3 จังหวัด 4 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาหันตรา     
วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาวาสุกรี วิทยาเขตนนทบุรี และวิทยาเขตสุพรรณบุรี มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยให้เป็นสถาบันอุดมศึกษา 
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ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงที่เน้นการปฏิบัติ  
ทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม  
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้สําเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อ 
ด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก  

มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ได้
มาตรฐาน  และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน  โดยเฉพาะการมุ่ง
พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ในด้าน Soft Skills  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างจุดแข็งให้แก่บัณฑิต  ให้เป็นนักปฏิบัติที่มี
ความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์เพียงพอที่จะทํางานได้ทันทีเมื่อสําเร็จการศึกษา   

 
 

สมรรถนะหลกัของบุคลากร  (Core Competency)  
1. ใฝ่รู้ (Self learning) 
2. มีความคิดเชิงระบบ (System thinking) 
3. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication)  
4. เป็นมืออาชีพ (Professional) 
5. จิตสาธารณะ (Public mind) 

จุดเนน้ความเป็นเลศิ 
1) อาหาร 
2) พลังงาน 
3) เครื่องมือและแม่พิมพ์ 

ลักษณะบัณฑิตราชมงคลสุวรรณภูมิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้กําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ 5 

ประการ ดังน้ี 
1. ใฝ่รู้ หมายถึง รักในความรู้ มุ่งมั่นแสวงหาความรู้ เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง 
2. มีความคิดเชิงระบบ หมายถึง การคิดพิจารณาสิ่งใดในลักษณะที่เป็นองค์รวมและสามารถ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับองค์ประกอบย่อยได้อย่างครอบคลุมครบวงจร 
3. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง มีทักษะในการถ่ายทอด นําเสนอข้อมูล ข่าวสาร รวมถึง

ความสามารถ   ในการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
4. เป็นมืออาชีพ หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์วิชาชีพเป็นอย่างดี มีทักษะความชํานาญใน

การปฏิบัติและประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด 
5. มีจิตสาธารณะ หมายถึง การตระหนักรู้และคํานึงถึงส่วนรวม เป็นจิตที่คิดสร้างสรรค์ เป็นกุศล 

และมุ่งทํากรรมดี เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 



บทท่ี 1 ส่วนนํา 

หน้า | 19 
รายงานประจําปท่ีีเป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2556 

 

1.6 จุดเด่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ด้านการจัดการศึกษา 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตอย่างเต็มที่ในด้าน Soft Skills  รวมถึงการคิด
อย่างเป็นระบบ  ความสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  มีทัศนคติและความประพฤติที่สนับสนุน 
แนวทางการดําเนินชีวิตที่ดี  เป็นพลเมืองดีของประเทศ  โดยถือเป็นจุดแข็งเพ่ือการแข่งขันกับผลผลิตบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยช้ันนําและมีช่ือเสียง 

2. ยังคงเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้  ความสามารถ และทักษะที่ได้มาตรฐานเทียบเคียง
ได้กับมหาวิทยาลัยช้ันนําของประเทศ  และได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บัณฑิต  ทั้งภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและ
หน่วยงานราชการ 

3. ขยายเพ่ิมการรับนักศึกษาในสาขาวิชาที่เข้มแข็ง  มีความพร้อมและมีความต้องการจากผู้ใช้ บัณฑิต  
รวมทั้งมีแผนพัฒนาระยะยาว  สําหรับคณะ / สาขาวิชาที่จําเป็น  เพ่ือเตรียมการเติบโตอย่างต่อเน่ืองในอนาคต 

4. พัฒนาหลักสูตรใหม่ล่วงหน้าทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  และปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัย  เพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับการเปิดหลักสูตรใหม่ / สาขาใหม่  และก้าวทันสังคมและเทคโนโลยี 

5. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่ดี ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดต้ังศูนย์
ภาษาต่างประเทศ  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ด้านภาษา  ส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  และการ
เรียนการสอนที่เน้นการวิจัยเป็นฐาน (Research-based Approach)  รวมถึงระบบการเทียบโอนความรู้จาก
ประสบการณ์ (Recognition of Prior Learning : RPL)   

6. เตรียมการเพ่ืออนาคต  โดยการให้ทุนการศึกษาผู้เรียนดี  ความประพฤติดีและมีใจรักที่จะเป็น
อาจารย์  เพ่ือสร้างบุคลากรที่เป็นคนดี  มีความสามารถให้แก่มหาวิทยาลัย  และเพ่ือมั่นใจว่ามหาวิทยาลัยจะมี  
คนดี  คนเก่ง  ทํางานให้กับมหาวิทยาลัยในอนาคต 

7. สานต่อระบบการคัดเลือกผู้เรียนที่มีศักยภาพเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยให้ โอกาสและสนับสนุน
คนดี  คนเก่ง  คนที่มีความสามารถพิเศษ  นอกเหนือจากการรับนักศึกษาตามปกติ  รวมทั้งสนับสนุนการศึกษา
แก่เยาวชน  ซึ่งมีภูมิลําเนาในจังหวัดที่ต้ังของมหาวิทยาลัย 
 
ด้านการวิจัย 

1.  ส่งเสริมระบบการวิจัยอย่างเข้มข้น  เพ่ือความคุ้มค่าของงบประมาณและทรัพยากรต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย  เพ่ือให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพ  และสามารถนําไปใช้หรือพัฒนาต่อในเชิงวิชาการ หรือเชิงพาณิชย์ 

2.  ให้โอกาสและความสําคัญกับงานวิจัยที่สอดคล้องกับจุดเน้นความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย               
การวิจัยต่อยอดและหรือเชิงลึก  การวิจัยเป็นทีมและการวิจัยเชิงสหวิทยาการ  รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้นักวิจัย                  
โดยการกําหนดประเภท / สาขา และระดับงานวิจัย ให้เหมาะสมกับงบประมาณ 

3.  แสวงหาความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดที่ ต้ังและเขตให้บริการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยให้มากขึ้น  เพ่ือร่วมกันพัฒนางานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ 



บทท่ี 1 ส่วนนํา 

หน้า | 20 
รายงานประจําปท่ีีเป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2556 

 

4.  เ พ่ิมแหล่งทุนการวิจัย ด้วยการเข้าถึ งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด ภาคเอกชน                    
สถานประกอบการ  ตลอดจนองค์กรด้านการวิจัยอ่ืนๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

5.  จัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางในสาขาวิชาที่มีศักยภาพ  เพ่ือศึกษาค้นคว้าวิจัย  และถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคม 

6.  พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และฐานข้อมูลการสืบค้นงานวิจัย / งานวิชาการ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เพ่ือรองรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 
ด้านการบริการทางวิชาการและผสานประโยชน์กับประชาคมภาครัฐ เอกชน  และชุมชน 

1.  มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่มีพ้ืนที่ต้ังอยู่ใน  3  จังหวัด  ในเขตภาคกลางตอนบน  จึงควรมี
บทบาทด้านการบริการวิชาการที่ตอบสนองความเป็นไปและความต้องการของชุมชน  ต้องรับรู้ปัญหาทุกข์ – สุข  
ของชุมชน  ช่วยแก้ปัญหาของชุมชน  รวมทั้งมีส่วนร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
และการนําชุมชนไปสู่สังคมอุดมปัญญา  (Knowledge-based Society) 

2. พัฒนาและหรือบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิชาการ  ความรู้และทักษะอาชีพของชุมชนและหรือ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพ่ือประโยชน์ด้านการพัฒนาทักษะอาชีพหรือเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคม / ชุมชน  
รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสินค้า / บริการ  ตลอดจนการเพ่ิมพูนทักษะของพนักงานในสถานประกอบการ
ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในรูปแบบการให้บริการโดยไม่คิดมูลค่า  และการคิดค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 

3. ส่งเสริมให้มีการเทียบโอนความรู้จากประสบการณ์อาชีพและการทํางาน  เพ่ือการศึกษาต่อหรือเพ่ือ
ยกระดับช้ันทักษะวิชาชีพ  หรือเพ่ือปรับคุณวุฒิ 

4. ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ือระดมทรัพยากร (ผู้เช่ียวชาญ และเครื่องมือ
อุปกรณ์) ในการเป็นแหล่งให้บริการวิชาการท่ีได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 
ด้านการทํานุบาํรงุศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

1. มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างจิตสํานึก  ความภาคภูมิใจ การธํารงรักษาซึ่งประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภาษา และเอกลักษณ์ของชาติและท้องถิ่นเพ่ือให้นักศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอจนเกิดการ
ซึมซับ 

2. สนับสนุน ให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดําเนินกิจกรรม ด้านศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือสามารถนําขนบธรรมเนียม และประเพณีที่ดีงามไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริง 

 
ด้านการพัฒนานักศึกษา 

1. มุ่งส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้าน Soft Skills รวมถึงการคิดอย่าง
เป็นระบบ  ความสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  และการเป็นพลเมืองดี (มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ 
ใฝ่ดี ซื่อสัตย์ อดทน เสียสละ เคารพกฎหมาย และสิทธิของผู้อ่ืน เป็นต้น) 
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2. สร้างความเข้มแข็งในการดําเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ทั้งในระดับองค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา  
ชมรมนักศึกษา  และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานด้านกิจการนักศึกษา ส่งเสริมสุขภาพ พลานามัย การกีฬา  และ
กิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสม 

3. สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ ดีให้กับนักศึกษา ทั้งด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย            
การจัดสถานที่ในการดําเนินกิจกรรม และการใช้ชีวิตประจําวัน กิจการโรงอาหาร หอพักนักศึกษา ร้านค้า      
ต่าง ๆ  จุดบริการอินเตอร์เน็ต  เป็นต้น 

4. แสวงหาแหล่งทุนเพ่ือสนับสนุนนักศึกษาที่ด้อยโอกาสหรือมีข้อจํากัดในด้านเศรษฐกิจ แต่มี
ศักยภาพในการศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เหมาะสม 

5. สนับสนุนและส่งเสริมการทํางานของสมาคมศิษย์เก่า และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบัณฑิต
กิตติมศักด์ิอย่างต่อเน่ือง เพ่ือร่วมมือกันในการพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยใน
ด้านอ่ืน ๆ 
 
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทรัพยากรมนษุย์ 

1. พัฒนาระบบสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของบุคลากรให้ดีขึ้น  และดีพอที่จะดึงดูดให้บุคลากรท่ีดี
และเก่ง  มาทํางานให้มหาวิทยาลัย 

2. ทบทวนและพิจารณาปรับปรุงระบบเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทนพ้ืนฐานหรือส่วนเพ่ิมให้เหมาะ
กับสถานการณ์ในกลุ่มบุคลากรที่มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการ โดยเฉพาะในสาขาวิชาที่ขาดแคลน  หรืองาน
ที่ต้องมีภาระรับผิดชอบสูงและหรือมีความยากลําบาก 

3. ทบทวนและพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ด้านการจ้าง การจ่ายค่าตอบแทน  ใน
ส่วนที่เก่ียวข้องกับบุคลากรแต่ละประเภทของมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคลากรผู้เช่ียวชาญจากภายนอก 

4. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล  โดยนําหลักการบริหารจัดการที่อิงสมรรถนะ (Competency-
based Management)  และหลักธรรมาภิบาล  มาใช้ในกระบวนการคัดสรรบุคลากร  และการส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน  ความรู้และทักษะ 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์กร  สิ่งแวดล้อม  และบรรยากาศ  ให้เอ้ืออํานวยต่อการ 
อยู่ร่วมกันมีความสะดวกสบาย  ปลอดภัย  เอ้ืออาทรต่อกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในแบบฉบับของสถานศึกษา 

6. สานต่อการพัฒนาและสร้างนักบริหารรุ่นใหม่ให้กับมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้มีนักบริหารที่ ดี                 
มีความสามารถในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย  ทั้งในระยะปัจจุบันอย่างเพียงพอและสร้างโอกาสให้แก่         
นักบริหารรุ่นใหม่ในอนาคต 

7 ในสาขาวิชาที่มีความจําเป็นต่อการพัฒนา  และหรือสาขาวิชาเฉพาะทางที่ขาดแคลนจะจัดสรร
งบประมาณเป็นทุนการศึกษา  ฝึกอบรม  แก่บุคลากรอย่างเต็มศักยภาพของมหาวิทยาลัยและศักยภาพของบุคคล  
รวมถึงการคัดสรรบุคลากรภายนอกที่มีความสามารถเข้ารับทุนการศึกษาต่อ 
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ด้านบริหารและการจัดการ 
 ด้านการเงนิ / การคลัง 
1. เพ่ิมรายได้ ให้มหาวิทยาลัยทั้งด้านงบประมาณจากรัฐ  การขอการสนับสนุนจากจังหวัด  องค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่น  และการสนับสนุนจากภาคธุรกิจ -  อุตสาหกรรม  รวมทั้งการบริหารจัดการหารายได้แบบ
พ่ึงพาตนเองของมหาวิทยาลัย 

2.  พัฒนาและปรับปรุงระบบงานงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น มีข้อมูลสนับสนุนที่ละเอียด – 
ครบถ้วน  รวมทั้งแผนดําเนินงาน / แผนปฏิบัติการ  โดยมุ่งความประหยัดและคุ้มค่าอย่างเป็นรูปธรรม 

 
ด้านโครงสร้างองค์กร 
มุ่งเน้นการปรับปรุงองค์กรให้มีความยืดหยุ่นสูง  มีโครงสร้างองค์กรและการแบ่งส่วนงาน / ราชการที่

เอ้ืออํานวยต่อพันธกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งในปัจจุบันและอนาคต การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ  
เพ่ือรองรับการปฏิบัติพันธกิจให้ลุล่วงได้อย่างเหมาะสม 
 

ด้านการพฒันามหาวิทยาลยัในส่วนอ่ืนๆ 
 1. พัฒนาระบบกายภาพของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการใช้ประโยชน์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย                   
ความสะดวกสบาย  ความสวยงาม  สภาวะแวดล้อม  ความปลอดภัย  โดยมีเป้าหมายส่งเสริม การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ของบุคลากรผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
 2. สานต่อนโยบาย  แผนแม่บทการพัฒนา  และการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยครอบครอง  
ทั้งด้านที่ดิน  อาคาร  ทรัพย์สินทางปัญญา  และสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
 3. สานต่อนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่เป้าหมาย e - University 
  4. เพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยยึดถือว่าเป็นพันธกิจ
ของทั้งหน่วยงานต้นสังกัด  ผู้บริหาร  และหน่วยงานหลักด้านการประชาสัมพันธ์ 
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1.7 การจัดการเรียนการสอน  
1.7.1 คณะวิชา/วิทยาลัย ที่เปิดสอน  

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถท้ังทางด้าน

ครุศาสตร์ และด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ รวมถึงการสร้างและพัฒนาทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ
ทางการสอน และการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพ่ือให้ผู้สําเร็จการศึกษา สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

สํานักงานคณบดี ต้ังอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์
สุพรรณบุรี เลขท่ี 450 หมู่ 6 ถนนสุพรรณบุรี ตําบลย่านยาว อําเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี 72130  

 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  
จัดการเรียนการสอน โดยเน้นการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถและ

ทักษะในการนําเทคโนโลยีในด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้  เพ่ือการพัฒนาศักยภาพในงาน
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร           อีกท้ังสามารถดําเนินการเชิงธุรกิจ
และปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้นักศึกษาได้มี
โอกาสค้นคว้าในรูปแบบของการทําวิจัยและการให้บริการทางวิชาการที่ตรงตามความ
ต้องการของสังคมด้วย 

สํานักงานคณบดี ต้ังอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล             สุวรรณ
ภูมิ ศูนย์หันตรา เลขท่ี 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพฯ – นครสวรรค์) ตําบล
หันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 

 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 จัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้นําทฤษฎีไป
ประยุกต์ใช้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในภาคธุรกิจท้ังในด้านการบัญชี 
การเงิน การตลาด และการบริหารและจัดการองค์กร โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนการพัฒนางานด้านโปรแกรมและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในงานด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจและการ
พัฒนางานบริการของหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

สํานักงานคณบดี ต้ังอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี เลขท่ี 19 หมู่ 3 ถนนอู่ทอง ตําบลท่าวาสุกรี 
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000  

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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 จัดการเรียนการสอน เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ท้ังด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีการพัฒนาและจัดทําหลักสูตร ท่ี
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
เพ่ือให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง สามารถวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วย
เทคโนโลยี ท่ีทันสมัย รวมทั้ ง มีความสามารถบริหารจัดการและบํารุงรักษา
สภาพแวดล้อมท่ีทันต่อโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

สํานักงานคณบดี ต้ังอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล         สุวรรณภูมิ 
ศูนย์หันตรา เลขท่ี 60 หมู่ 3 ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13000 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 จัดการเรียนการสอนให้บัณฑิตมีความรู้ มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ
ประดิษฐ์ คิดค้น พัฒนา ออกแบบ การนําเสนองาน การควบคุมงาน และการ
ตรวจสอบงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องตามมาตรฐานของสภา
วิศวกร โดยการประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ 
มาใช้ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี้ยังผลิตบัณฑิตด้าน
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มีความ
โดดเด่น  ในด้านการออกแบบ และการนําเสนองานด้วยระบบมัลติมีเดีย 

สํานักงานคณบดี ต้ังอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์
นนทบุรี เลขท่ี 7/1 ถนนนนทบุรี1 ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  
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คณะศิลปศาสตร์  
  ด้านการเรียนการสอนและพัฒนางาน อย่างต่อเนื่องด้วยการบริการ 
การเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพ่ือการสื่อสารสากลในทุกสาขาวิชานอกจากนั้น
ยังผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ ในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ และการ
บริการด้านการท่องเที่ยว  โดย มีการฝึกงานในสถานประกอบการจริงเพ่ือพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้  ด้านภาษา ท้ังด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนรวมท้ัง
ทักษะ การให้บริการต่างๆ อย่างมืออาชีพ   

สํานักงานคณบดี ต้ังอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศูนย์หันตรา เลขท่ี 60 หมู่ 3 ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13000  

 
 

วิทยาลัยการจัดการ 
เป็นหน่วยงานที่มุ่งม่ันในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท 

M.B.A. ให้แก่นักบริหารท้ังภาครัฐและเอกชน มาต้ังแต่ปี 2549 โดยเป้าหมาย
ของหลักสูตรมุ่งม่ังเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และมุ่งท่ีจะสร้าง 
CEO มืออาชีพ ให้สามารถทํางานได้ในองค์กรทุกประเภท  

สํานักงานคณบดี ต้ังอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศูนย์วาสุกรี เลขที่ 19 หมู่ 3 ถนนอู่ทอง ตําบลท่าวาสุกรี อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 
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1.7.2 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน  
หลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2556 เปิดสอน 6 คณะ 1 วิทยาลยัการจัดการ จํานวนทั้งสิ้น 46 หลักสตูร 

คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 12 หลักสตูร ปรญิญาตร ี32 หลักสูตร และปริญญาโท 2 หลักสูตร 
หลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2556 จําแนกตามคณะและระดับการศึกษา 
 

คณะ หลักสูตร ปวส. ปริญญาตร ี ปริญญาโท 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
  
  

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   4   

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  4  

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    4  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร                   
และอุตสาหกรรมเกษตร 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   1   

วิทยาศาสตรบัณฑิต    5  

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   5   

บัญชีบัณฑิต  1  

บริหารธุรกิจบัณฑิต    4  

วิทยาศาสตรบัณฑิต    1  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต    4  

คณะวิศวกรรมศาสตร์                        
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    6  

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต    2  

 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต     1 

คณะศิลปศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต    3  

วิทยาลัยการจัดการ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   1 

รวม 10 34 2 
 

หลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2556 จําแนกตามคณะ ระดับการศึกษา สาขาวิชาและศูนย์ 
 

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
  เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
  ช่างไฟฟ้า 
ปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.

อ.บ.) 
 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

  วิศวกรรมไฟฟ้า 
  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
  วิศวกรรมอุตสาหการ 
 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) เทคโนโลยีเคร่ืองกล 
  เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
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คณะ หลักสูตร สาขาวิชา 
  เทคโนโลยีอุตสาหการ 
  เทคโนโลยีไฟฟ้า 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีการเกษตร 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) พืชศาสตร์ 
  วิทยาศาสตร์ประมง 
  สัตวศาสตร์ 
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
  เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลการเกษตร 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี 
  การตลาด 
  การจัดการ 
  การเลขานุการ 
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บช.บ) การบัญชี 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การจัดการ 
  การบัญชี 
  การตลาด 
  เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) การบริหารธุรกิจเกษตร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เคมี 
  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เทคโนโลยีมับติมีเดีย 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมอุตสาหการ 
  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
  วิศวกรรมเคร่ืองกล 
  วิศวกรรมไฟฟ้า 
  วิศวกรรมโยธา 
  วิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์ 
 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

(สถ.บ.) 
สถาปัตยกรรม 

  ภูมิสถาปัตยกรรม 
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คณะ หลักสูตร สาขาวิชา 
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมไฟฟ้า 
คณะศิลปศาสตร์ 
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
  การท่องเที่ยว 
  การโรงแรม 
วิทยาลัยการจัดการ 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บธ.ม.) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
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1.7 3 จํานวนนักศึกษา 
 

จํานวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2556 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  รวมท้ังสิ้น 12,231 คน  เป็น
นักศึกษาปริญญาโท จํานวน 140 คน  นักศึกษาปริญญาตรี จํานวน 10,647 คน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง จํานวน 
1,444 คน 

 

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาท้ังสิ้น ปีการศึกษา 2556 จําแนกตามคณะ และระดับการศึกษา 
คณะ ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 210 1,183   
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 99 791   
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,135 5,276   
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  788   
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  1,997 10  
ศิลปศาสตร์  612   
วิทยาลัยการจัดการ   130  
รวม 1,444 10,647 140 12,231 
ที่มา สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2556 
 

ตารางแสดงจาํนวนนักศึกษาท้ังสิน้ ปีการศึกษา 2556 จําแนกตามคณะ ระดับการศึกษา และกลุม่สาขาวิชา 

คณะ 
ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 210  210 1,183  1,183    1,168 225 1,393 
เทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

99  99 791  791    890  890 

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

420 715 1,135 1,556 3,720 5,276    1,976 4,435 6,411 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    788  788    788  788 
วิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

   1,997  1,997 10  10 2,007  2,007 

ศิลปศาสตร์     612 612     612 612 
วิทยาลัยการจัดการ        130 130  130 130 
รวม 729 715 1,444 6,315 4,332 10,647 10 130 140 6,829 5,402 12,231 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



บทที่ 1 ส่วนนํา 

หน้า | 30 
รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2556 

 

 
 
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า(FTES) 

  ระดับ ปวส. ระดับ ปริญญาตรี ระดับ ปริญญาโท 

สาขาวิชา SCH FTES SCH FTES SCH FTES 

  1/56 2/56 รวม (SCH/38) 1/56 2/56 รวม (SCH/36) 1/56 2/56 รวม (SCH/24) 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2,490 2,050 4,540 119.47 13,442 12,984 26,426 734.06 - - - - 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 1,193 1,451 2,644 69.58 5,479 5,922 11,401 316.69 - - - - 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 15,606 13,248 28,854 759.32 65,537 62,596 128,133 3,559.25 - - - - 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,353 2,752 5,105 134.34 33,650 29,786 63,436 1,762.11 - - - - 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ - - - - 17,683 20,358 38,041 1,056.69 80 45 125 5.21 

คณะศิลปศาสตร์ 4,005 3,858 7,863 206.92 33,376 30,144 63,520 1,764.44 - - - - 

วิทยาลัยการจัดการ - - - - - - - - 672 453 1,125 46.88 

รวม 25,647 23,359 49,006 1,289.63 169,167 161,790 330,957 9,193.25 80 498 1,250 52.08 

รวมทั้งคณะ 10534.96         

ที่มา สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2557 
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ตารางแสดงจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 จําแนกตามคณะ และระดับการศึกษา 

คณะ ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 64 283 - 347 
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 20 212 - 232 
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 383 1,549 - 2,279 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 171 - 171 
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ - 364 1 365 
ศิลปศาสตร์ - 91 - 91 
วิทยาลัยการจัดการ - - 15 15 
รวม 467 2,601 16 3,084 
ท่ีมา สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 
ตารางเปรียบเทียบภาวะการมีงานทําของบัณฑิตรุ่นปีการศึกษา  2554 – 2555 
 

คณะ 
ปีการศึกษา  
2554 2555 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

รวมทั้งสิ้น 2,059 100 1,919 100.00 
มีงานทํา (ไม่นบัรวมผู้มีงานทําเดิม) (รวม) 1,579 76.69 1,400 72.95 
ศึกษาต่อ (รวม) 12 0.58 25 1.30 
ยังไม่ได้งานทํา (รวม) 468 22.73 494 25.74 
1. ครศุาสตร์อุตสาหกรรม 119 100 151 100.00 
มีงานทาํ (ไม่นับรวมผู้มีงานทําเดิม) 83 69.75 85 56.29 
ศึกษาต่อ 1 0.84 2 1.32 
ยังไม่มีงานทํา 35 29.41 64 42.38 
2. เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 135 100 151 100.00 
มีงานทาํ (ไม่นับรวมผู้มีงานทําเดิม) 93 68.89 92 60.93 
ศึกษาต่อ 0 0 4 2.65 
ยังไม่มีงานทํา 42 31.11 55 36.42 
3. บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,286 100 1,165 100.00 
มีงานทาํ 1,000 77.76 877 75.28 
ศึกษาต่อ 6 0.47 14 1.20 
ยังไม่มีงานทํา 280 21.77 274 23.52 
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คณะ 
ปีการศึกษา  
2554 2555 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

4. วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 145 100 174 100.00 
มีงานทาํ (ไม่นับรวมผู้มีงานทําเดิม) 110 75.86 128 73.56 
ศึกษาต่อ 1 0.69 2 1.15 
ยังไม่มีงานทํา 34 23.45 44 25.29 
5. วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 226 100 353 50.71 
มีงานทาํ (ไม่นับรวมผู้มีงานทําเดิม) 183 80.97 140 39.66 
ศึกษาต่อ 1 0.44 2 0.57 
ยังไม่มีงานทํา 42 18.58 37 10.48 
6. ศิลปศาสตร ์ 148 100 99 100.00 
มีงานทาํ (ไม่นับรวมผู้มีงานทําเดิม) 110 74.32 78 78.79 
ศึกษาต่อ 3 2.03 1 1.01 
ยังไม่มีงานทํา 35 23.65 20 20.20 
ท่ีมา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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1.7.4 จํานวนอาจารย์และบุคลากร 

ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีบุคลากรทั้งสิ้น 1,120 คน จําแนกตาม
ประเภทบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 561 คน และบุคลากรสายสนับสนุน  จํานวน 559 คน โดยมีสัดส่วนบุคลากร
สายวิชาการ: บุคลากรสายสนับสนุน = 1:1  (หรือ 75:73) หรือจํานวนบุคลากรสายวิชาการร้อยละ 49.86 

บุคลากรจําแนกตามหน่วยงานและสายงาน 
คณะ/สํานัก/สถาบัน สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 79.5 21 100.5 
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 69.5 31 100.5 
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 148 42 190 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 98.5 18 116.5 
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 87 26 113 
ศิลปศาสตร์ 74.5 17 91.5 
วิทยาลัยการจัดการ 4 8 12 
สํานักงานอธิการบดี - 307 307 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - 52 52 
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - 23 23 
สํานักงานตรวจสอบภายใน - 5 5 
สถาบันวิจัยและพัฒนา - 9 9 
รวม 561 559 1,120 

ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 2557 กองบริหารงานบุคคล 
บุคลากรสายวิชาการ  ปีการศึกษา 2556 จําแนกตามประเภทบุคลากร  

หน่วยงาน 
ประเภทบุคลากร 

ขรก. พนม. พนร. ลจป. ลจช. รวม 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 48 24.5 1 - 6 79.5 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 53.5 14 - - 2 69.5 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 70 72 - - 6 148 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 45 41.5 1 - 11 98.5 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 64 22 1 - - 87 
คณะศิลปศาสตร์ 26 31.5 3 1 13 74.5 
วิทยาลัยการจัดการ 4 - - - - 4 

รวมทั้งสิ้น 310.5 205.5 6 1 38 561 
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บุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2556 จําแนกตามประเภทบุคลากร  

หน่วยงาน 
ประเภทบุคลากร 

ขรก. พนม. พรก. ลจป. ลจช. พนว. รวม 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม - 8 4 1 8 - 21 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร 

- 10 4 8 9 - 31 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ - 8 4 - 30 - 42 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 7 5 - 6 - 18 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ - 10 1 - 15 - 26 
คณะศิลปศาสตร์ - 9 3 - 5 - 17 
วิทยาลัยการจัดการ - - - - - 8 8 

สถาบันวิจัยและพัฒนา - 9 - - - - 9 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 32 - 2 17 - 52 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 17 2 1 1 - 23 
สํานักงานอธิการบดี 26 149 12 67 58 0 307 
สํานักงานตรวจสอบภายใน 1 4 - - - - 5 

รวมทั้งสิ้น 29 259 35 79 149 16 559 
 
บุคลากรสายวิชาการ  ปีการศึกษา 2556 จําแนกตามวุฒิการศึกษา  

คณะ/สํานัก/สถาบัน 
วุฒิการศึกษา 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 6.5 61 12 79.5 
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 13 49.5 7 69.5 
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 135 7 148 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18.5 72 8 98.5 
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12 66 9 87 
ศิลปศาสตร์ 4 52.5 18 74.5 
วิทยาลัยการจัดการ 3 1 0 4 

รวม 63 437 61 561 
ร้อยละ 11.23 77.90 10.87 100.00 

ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 2557 กองบริหารงานบุคคล 
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บุคลากรสายสนับสนุน  ปีการศึกษา 2556 จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

หน่วยงาน 
คุณวุฒิ 

เอก โท ตรี ตํ่ากว่าป.ตรี รวม 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม - - 13 4 18 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร - - 11 10 26 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ - 1 40 4 17 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 14 - 8 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ - - 16 - 9 
คณะศิลปศาสตร์ - - 13 15 52 
วิทยาลัยการจัดการ - 3 5 2 23 
สถาบันวิจัยและพัฒนา - 2 7 102 307 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - - 37 4 18 
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - 3 18 10 26 
สํานักงานอธิการบดี 0 10 200 4 17 
สํานักงานตรวจสอบภายใน - 1 4 - 5 

รวมทั้งสิ้น 0 22 379 166 559 

 
บุคลากรสายวิชาการ  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2555- 2556 จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

หน่วยงาน/คณะ 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

2555 2556 2555 2556 2555 2556 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 19 12 61 61 3 6.5 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 6 7 55 49.5 9 13 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 7 140.5 135 4 6 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 8 74 72 16 18.5 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 11 9 64 66 11 12 
คณะศิลปศาสตร์ 18 18 50 52.5 5 4 
วิทยาลัยการจัดการ 0 0 0 1 3 3 

รวมทั้งสิ้น 74 61 444.5 437 51 63 
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บุคลากรสายวิชาการ  ปีการศึกษา 2556 จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ 

หน่วยงาน 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

รศ. ผศ. อาจารย์ รวม 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2 17 60.5 79.5 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 9 33.5 27 69.5 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 32 114 148 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 18 79.5 98.5 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 19 66 87 
คณะศิลปศาสตร์ - 14 60.5 74.5 
วิทยาลัยการจัดการ - 2 2 4 

รวมทั้งสิ้น 16 135.5 409.5 561 
ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 2557 กองบริหารงานบุคคล 

บุคลากรสายวิชาการ  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2555-2556 จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ 

หน่วยงาน/คณะ 
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 

2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 64 60.5 17 17 2 2 - - 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

25 27 36 33.5 9 9 - - 

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

120.5 114 34 32 2 2 - - 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

79 79.5 18 18 1 1 - - 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

68 66 16 19 2 2 - - 

คณะศิลปศาสตร์ 59 60.5 13 14 1  - - 

วิทยาลัยการจัดการ 1 2 0 2 2  - - 

รวมทั้งสิ้น 416.5 409.5 134 135.5 19 16 - - 
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บุคลากรสายวิชาการ  ปีการศึกษา 2556 จําแนกตามการปฏิบัติงานศูนย์พ้ืนท่ี 

รายการ หันตรา วาสุกรี นนทบุรี สุพรรณบุรี นครสวรรค์ รวม 
1. จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (นับรวมผู้ท่ีศึกษาต่อ) 

1.1  ข้าราชการ 99.5 47 129 35 - 310.5 
1.2  ลูกจ้างประจํา - 1 - - - 1 
1.3  พนักงานราชการ - - - 6 - 6 
1.4 พนักงานมหาวิทยาลัย 46.5 53.5 34 72 - 206 
1.5 ลูกจ้างชั่วคราว 11.5 6 3 14 - 37.5 
รวม 157.5 107.5 166 130 - 561 

2. จํานวนอาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อเต็มเวลา 14 5 14 15 - 48 
3. จํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 105 121 168 149 - 603 

ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 2557 กองบริหารงานบุคคล 
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1.8 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

มหาวิทยาลัยได้ให้ความสําคัญกับบทบาทด้านการวิจัยอย่างมาก  ด้วยเล็งเห็นว่าการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความ 
เจริญก้าวหน้า  มีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับในด้านของคุณภาพวิชาการได้นั้น  จําเป็นต้องอาศัยกระบวนการวิจัยเป็นฐานการพัฒนาท่ี
สําคัญในทุกด้าน  ทุกภารกิจ  และในทุกระดับของบุคลากร  โดยเฉพาะการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในสาขาวิชาท่ีเปิด
สอนในมหาวิทยาลัย  การวิจัยร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในรูปของการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้  และการวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี  ซ่ึงจะ
เป็นปัจจัยท่ีสําคัญในการสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการให้แก่มหาวิทยาลัย  สามารถนําไปประยุกต์และถ่ายทอดแก่ชุมชน  
รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน   

มหาวิทยาลัย มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย โดยกําหนดเป็นนโยบายอยู่ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) ซ่ึงสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2552-2556) แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปี พ.ศ.2556  และแผนท่ียุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนส่งเสริม
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย ดําเนินการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนเพ่ือการวิจัย                พ.ศ.2549  และระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวิจัย พ.ศ.2549 เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2555-2559)  โดยมีคู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของ
หน่วยงานภาครัฐท่ีเสนอของบประมาณเป็นแนวทางในการดําเนินงานวิจัย 

มหาวิทยาลัย ได้มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการเรียนการสอน โดยมีการสนับสนุนให้นํา
ผลการวิจัยมาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอนหรือเนื้อหาในรายวิชาท่ีนักวิจัยดําเนินการวิจัย  หรือให้กําหนดหัวข้อ
การวิจัยจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนการสอนในรายวิชา เพ่ือฝึกให้นักศึกษาเรียนรู้แนวทางในการ
แสวงความรู้ตามที่นักศึกษาสนใจโดยใช้การวิจัยเป็นวิธีการแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
ประชุมวิชาการในแต่ละเวทีการนําเสนอ สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการตามความสนใจ  

มหาวิทยาลัย  ได้จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โดยการจัดประชุมสัมมนาสร้างเวทีให้นักวิจัยได้แลกเปล่ียน
ความรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ จึงได้จัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” เพ่ือให้เกิดงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับทิศทาง
และนโยบายด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ และการจัดโครงการประชุมสัมมนา “การเขียนโครงการวิจัยและแผนงานวิจัย” 
เพ่ือให้ผู้บริหารงานวิจัยและนักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจใน                ทิศทางการดําเนินงานวิจัยเชิงบูรณาการและระดม
ความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัย และมีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจําโดยบรรจุไว้เป็นหัวข้อหนึ่งในโครงการด้วย  รวมถึงคณะต่างๆ ยังมีนโยบายให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ในคณะอย่างต่อเนื่อง   

มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัยจาก 3 แหล่งทุน เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการวิจัย ดังนี้  
1. แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผน่ดิน  

   - ทุนผ่านสํานักงบประมาณปกติ   
   - ทุนผ่านสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

2.  แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย   
3.  แหล่งทุนงบประมาณรายได้ของหน่วยงาน  

มหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีห้องปฏิบัติการวิจัย เพ่ืออํานวยความสะดวกและเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล               มี
ห้องสมุดทุกศูนย์พ้ืนท่ีซ่ึงมีรูปเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  มีฐานข้อมูลด้านการวิจัย เพ่ือเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลท่ีเชื่อมโยงไปยัง
แหล่งทุนวิจัยท้ังภายในและภายนอก  สิ่งอํานวยความสะดวก ระบบอินเตอร์เน็ตและระบบสารสนเทศ  การจัดกิจกรรมวิชาการ
และเข้าร่วมการประชุมวิชาการ  
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มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการส่งเสริมให้นักวิจัยสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพ่ือสร้างงานวิจัยจาก
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เช่น การทําบันทึกข้อตกลงกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เครือข่ายวิจัย เครือข่ายภาคกลาง
ตอนบน โดยประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้นักวิจัยส่งข้อเสนอเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการส่งเสริมการ
วิจัยในอุดมศึกษา และได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยร่วมเชิงบูรณาการการวิจัยจากฐานภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่
นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมท้ังมีงานวิจัยท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ิน ท่ีได้รับงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 
คือ งบประมาณจาก สกว. และมีการติดตามการดําเนินงาน โดยมีการรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการตามท่ี 
สกอ. กําหนด ซ่ึงมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้ประสานงาน รวมถึงคณะมีระบบและมีคณะกรรมการวิจัยเพ่ือพิจารณา
ผลงานวิจัยและประสานความร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพ่ือให้เกิดงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้เป็นไปตามจุดเน้นของ
มหาวิทยาลัย และงานวิจัยท่ีอยู่บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถ่ิน และยังมีงานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของท้องถ่ินและสังคม  

มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนทุนการเผยแพร่งานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ โดยมี
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการวิจัย เป็นกลไกการขับเคลื่อน โดยมีนโยบายส่งเสริมให้
นักวิจัยไปนําเสนอผลงานในเวทีต่างๆ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ รวมท้ังสนับสนุนให้เข้าร่วมนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  

มหาวิทยาลัย มีระบบการรวบรวม คัดสรร  วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย เพ่ือให้เป็น              องค์
ความรู้ท่ีคนท่ัวไปเข้าใจได้  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการของคณะเพ่ือสังเคราะห์ผลงานวิจัยของคณะ  มีการจัดโครงการ
สังเคราะห์ผลงานวิจัยเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์  และมีการรายงานผลจากการสังเคราะห์ให้กับผู้บริหาร เพ่ือใช้เป็นฐานองค์ความรู้
ของหน่วยงาน  และมีการเผยแพร่ความรู้ท่ีได้จากการวิเคราะห์สังเคราะห์ผ่านทางเว็บไซต์ และจุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกและภายในได้รับทราบ 

 
ตารางเงินสนับสนุนงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
รายการ 

จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ปีงบประมาณ

2553 
ปีงบประมาณ

2554 
ปีงบประมาณ

2555 
ปีงบประมาณ

2556 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก
ภายในสถาบัน (บาท) (นับจํานวนเงินท่ีมีการลง
นามในสัญญารับทุนในปีการศึกษา ปีปฏิทินหรือ
ปีงบประมาณนั้น ๆ) 

   

23,997,856
1. เงินรายได้ของคณะวิชา 658,200 470,350   473,290 
2. เงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย 2,278,270 2,974,800 4,173,700 
3. งบประมาณแผ่นดิน - 9,859,300 11,341,500 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก
ภายนอกสถาบัน (บาท) (นับจํานวนเงินท่ีมีการลง
นามในสัญญารับทุนในปีการศึกษา ปีปฏิทินหรือ
ปีงบประมาณนั้น ๆ) 

    

1 = แหล่งทุนในประเทศ เช่น สวทช. สกว. สกอ.  
วช. 

10,453,006 2,461,050 1,540,000 1,907,775
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รายการ 

จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ปีงบประมาณ

2553 
ปีงบประมาณ

2554 
ปีงบประมาณ

2555 
ปีงบประมาณ

2556 
2= แหล่งทุนต่างประเทศ  
3= หน่วยงานรัฐ  กระทรวง  จังหวัด  อบต อบจ   
4= หน่วยงานภาคเอกชน   
5= แหล่งอ่ืนๆ (โปรดระบุ)  
        รวมเงินสนับสนุนท้ังหมด 13,389,476 15,765,500 17,528,490 25,905,631

จํานวนอาจารย์ประจํา  422.5 343 353 341
จํานวนนักวิจัย  2 2 2 2
       รวมจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย (ตาม
ปีการศึกษา ไม่นับลาศึกษาต่อ) 

424.5 345 355 343

        เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อ
อาจารย์ประจําและนักวิจัย 

31,541.76 45,697.10 49,376.03 75,526.62 

 
2. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
รายการ 

จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ปีงบประมาณ
2553 

ปีงบประมาณ
2554 

ปีงบประมาณ
2555 

ปีงบประมาณ 
2556 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก
ภายในสถาบัน (บาท) (นับจํานวนเงินท่ีมีการลง
นามในสัญญารับทุนในปีการศึกษา ปีปฏิทินหรือ
ปีงบประมาณนั้น ๆ) 

   
 

3,160,500 

1. เงินรายได้ของคณะวิชา 937,500 200,000 0 
2. กองทุนส่งเสริมงานวิจัย 622,689 2,786,915 1,416,500 

2. งบประมาณแผ่นดิน 
3.  

- 655,000 890,500 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก
ภายนอกสถาบัน (บาท) (นับจํานวนเงินท่ีมีการลง
นามในสัญญารับทุนในปีการศึกษา ปีปฏิทินหรือ
ปีงบประมาณนั้น ๆ) 

   

            978,000 
1 = แหล่งทุนในประเทศ เช่น สวทช. สกว. สกอ.  
วช. 

498,961.33 1,267,650 0 

2 = แหล่งทุนต่างประเทศ  
3 = หน่วยงานรัฐ  กระทรวง  จังหวัด  อบต อบจ  20,000 
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รายการ 

จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ปีงบประมาณ
2553 

ปีงบประมาณ
2554 

ปีงบประมาณ
2555 

ปีงบประมาณ 
2556 

4 = หน่วยงานภาคเอกชน   
5 = แหล่งอ่ืนๆ (โปรดระบุ)  
        รวมเงินสนับสนุนท้ังหมด 2,059,150 4,909,565 2,327,000          4,138,500 
จํานวนอาจารย์ประจํา  183 179.5 177.5 172
จํานวนนักวิจัย  - - - -
       รวมจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย(ตาม
ปีการศึกษา ไม่นับลาศึกษาต่อ) 

183 179.5 177.5 172

        เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อ
อาจารย์ประจําและนักวิจัย 

11,252.19 27,351.34 13,109.86 24,061.05 

ท่ีมา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 

1.9 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

การบริการทางวิชาการ เป็นภารกิจท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการกระจายโอกาสและสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชน ในการท่ีจะเข้าถึงแหล่งความรู้ในลักษณะ 2 ทาง ท้ังผู้ใช้บริการและผู้รับบริการ ในการท่ีจะช่วยพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ  ช่วยต่อยอดภูมิปัญญา และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ท่ีมีความเหมาะสมกับภูมิสิ่งแวดล้อมทําให้บริการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมเป้าหมาย สร้างความมี จิตสาธารณะให้แก่บุคลากรในองค์กร รวมท้ังเป็นการเพิ่มโอกาส 
และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก  และประการสําคัญ คือ การนํานักศึกษาออกร่วมในการบริการทาง
วิชาการ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการบริการวิชาการ การวิจัย และการเรียนการสอน โดยในช่วงปี 2555-2557 มหาวิทยาลัย
ได้สนับสนุนให้มีการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบของงานบริการวิชาการ ซ่ึงจําแนกได้ดังนี้ 
 

งานบริการทางวิชาการท่ีจัดให้เปล่า โดยมหาวิทยาลัยมีแหล่งรายได้ ดังนี้ 

 

แหล่งรายได้ 2555 2556 2557 
1.งบประมาณแผ่นดิน 5,959,000 6,037,700 6,000,000
2.งบประมาณรายได้ 1,170,310 1,861,060 1,356,080
รวม 7,129,310 7,898,760 7,356,080

          ประเภทของโครงการบริการทางวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการ จากเงินงบประมาณแผ่นดิน 
และเงินรายได้ (งบประมาณผลประโยชน์) ของมหาวิทยาลยัมีดังน้ี 

1) ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น 
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• โครงการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ด้านอุตสาหกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 
• โครงการพัฒนาอาชีพในชนบท 
• โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตพืชคณุภาพสูง ภายใต้ระบบการจัดการที่ดีและ
เหมาะสม 

• โครงการคลนิิกเทคโนโลยี 
• โครงการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร 
• โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหน่อกล้วยพันธ์ุเพ่ือวิสาหกิจชุมชน 
• โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตดาวเรืองตัดดอก 
• โครงการอนุรกัษ์พันธ์ุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดํารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

• โครงการข้าวโพดข้าวเหนียว 
• โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวปลอดภัย 
• โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพราะเลี้ยงสัตว์นํ้าภายใต้ตามระบบมาตรฐานสัตว์นํ้า 
• โครงการการเลี้ยงสัตว์นํ้าภายใต้ระบบ  GAP 
• โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ 

2) ด้านวิศวกรรมศาสตร์และครศุาสตร์อุตสาหกรรม  
• โครงการผลติอุปกรณ์และเคร่ืองมือช่วยเหลือคนพิการ 
• โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น แก่ราษฎรในหมู่บ้านชนบท 
• โครงการฝึกอบรมวิชาชีพบนที่ราบสูง 
• โครงการอุตสาหกรรมสมัพันธ์ 
• โครงการบํารงุรักษารถยนต์ เพ่ือการขับขี่ปลอดภัย 
• โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีแม่พิมพ์ 
• โครงการให้บริการวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมแซมบํารงุรักษาเคร่ืองมอื และ
เครื่องจกัรกลเกษตร ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส (จัดทุกเดือนๆละ 1 ครั้งทุกวันอาทิตย์
ปลายเดือน) 

• โครงการฝึกอบรมการต่อวงจรสายไฟเครื่องยนต์ฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 
• โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน 
• โครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมเครื่องกล 

3) ด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• โครงการฝึกอบรมซ่อมบํารงุ เครื่องคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 
• โครงการอบรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
• โครงการพัฒนาการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน  
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• โครงการอบรมนาโนเทคโนโลยีเบ้ืองต้น 

4)  ด้านบริหารธุรกิจและศลิปศาสตร ์
• โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรท่องเที่ยว จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 
• โครงการหลกัสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
• โครงการพัฒนาผู้มีศักยภาพ เพ่ือประกอบธุรกิจขนาดย่อม 
• โครงการพัฒนาหัตถกรรมผา้ไทยในชนบท 
• โครงการก้าวสู่นักพูดมืออาชีพ 
• โครงการสื่อเสียงเพ่ือคนตาบอด 
• โครงการการให้ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไปแก่ชุมชนและสังคม 
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1.10 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยได้จัดต้ังศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่ากองที่ศูนย์หันตรา โดย
มีศูนย์ศิลปวัฒนธรรม (ย่อย) ในพ้ืนที่อีก 3 ศูนย์ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมร่วมกับคณะต่างๆ
สโมสรนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและกองบริหารทรัพยากรทั้ง 3 ศูนย์ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ยุบรวมศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นหน่วยงานย่อยในกองกลาง และเป็นงานหน่ึงในกองบริหารทรัพยากรอีก 3 พ้ืนที่  โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และซึมซับศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยผ่าน
ทางกิจกรรมหลายรูปแบบ  เพ่ือให้การดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นไปตามแผนและ
เป้าหมายที่กําหนด มหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการงานศิลปวัฒนธรรม เป็นกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่กําหนดขอบเขตโครงสร้างภาระงานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ เพ่ือความเช่ือมโยงในการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน และ
กิจกรรมนักศึกษา อาทิเช่น  
   - รายวิชา 406-12-01 นันทนาการ (Recreation) มีการสอนเร่ืองนาฏศิลป์ไทย การเขียนบท
กลอนทางวรรณคดีไทย และกิจกรรมการรําสี่ภาค  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย  
  - รายวิชา 602-12-04 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development 
Techniques) ได้มีการประกวดและสอดแทรกความรู้ในเรื่องมารยาทไทยในรายวิชา เพ่ือให้นักศึกษาอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย   
  - รายวิชา 712-11-53 นวัตกรรมการจัดการเชิงกลยุทธ์สําหรับผู้บริหาร (Innovative Strategic 
Management)  โดยให้นักศึกษาจัดโครงการศิลปวัฒนธรรม  และนํามาวิเคราะห์ Swot    
   - โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 8 เป็นโครงการที่ให้นักศึกษาได้
เข้าร่วมกิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการจัดกิจกรรมการแสดง การออกร้าน และการสาธิตผลงาน
ของนักศึกษา เช่น การสาธิตการทําอาหารไทยโบราณ จากนักศึกษาคณะเทคโนโลยีเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา และนําผลการประเมินความสําเร็จมาปรับปรุงการบูรณาการงาน
ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน  โดยมีการประชุมคณะกรรมการด้านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือนําผลการประเมินไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมที่มีการบูรณาการกับการเรียน
การสอน และจัดทําเป็นแผนการปฏิบัติงานในปีต่อไป 
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1.11 การบริหารจัดการ  
 

1.11.1 งบประมาณ  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 
964,403,000บาท โดยเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปี 752,883,600บาท (78.07%) งบประมาณ                
เงินรายได้ 211,519,400 บาท (21.93%)  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 
967,940,900  บาท โดยเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปี 752,140,900 บาท (77.71%) งบประมาณ             
เงินรายได้ 215,800,000บาท (22.29%)  

 

เปรียบเทียบแหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 ท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 เพ่ิมขึ้น/ลดลง 
จํานวน จํานวน บาท ร้อยละ 

งบประมาณแผ่นดิน 752,883,600   752,140,900 -742,700 -0.10

งบประมาณเงินรายได้     211,519,400   215,800,000 4,280,600 2.02

รวมทั้งสิ้น 964,403,000 967,940,900 3,537,900 0.37
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เปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 
  

งบรายจ่าย 

ปีงบประมาณ เพ่ิมขึ้น/ลดลง 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
จํานวน ร้อยละ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

งบบุคลากร 197,288,700 26.20  182,300,300 24.24 -14,988,400 -8.22 

งบดําเนินงาน 106,360,900 14.13  113,862,800 15.14 7,501,900 6.59 

งบลงทุน 271,254,200 36.03  163,920,600 21.79 -107,333,600 -65.48 

งบเงินอุดหนุน 160,307,500 21.29  227,674,900 30.27 67,367,400 29.59 

งบรายจ่ายอ่ืน 17,672,300 2.35   64,382,300 8.56 46,710,000 72.55 

รวมทั้งสิ้น 752,883,600 100.00 752,140,900 100 -742,700 -0.10 

 
เปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณตามงบรายจ่ายจากเงินรายได้ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556-2557 
  

งบรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 
เพ่ิมขึ้น/ลดลง 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ บาท ร้อยละ 

งบบุคลากร 44,693,940 21.13 33,933,120 15.72 -10,760,820 -24.08 

งบดําเนินงาน 73,163,970 34.59 79,653,500 36.91 6,489,530 8.87 

งบลงทุน 23,663,700 11.19 29,093,800 13.48 5,430,100 22.95 

งบเงินอุดหนุน 35,141,610 16.61    24,210,420 11.22 -10,931,190 -31.11 

งบรายจ่ายอื่น 13,656,180 6.46    27,329,160 12.66 13,672,980 100.12 

งบกลาง 21,200,000 10.02    21,580,000 10.00      380,000 1.79 

รวมทั้งสิ้น 211,519,400 100.00 215,800,000 100 4,280,600 2.02 
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เปรียบเทียบจํานวนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 - 2557 
ท่ีได้รับจัดสรร จําแนกตามผลผลิต 

ผลผลิต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
จํานวนเงิน
(บาท) 

ร้อยละ 
จํานวนเงิน
(บาท) 

ร้อยละ 

ผู้สําเร็จด้านสังคมศาสตร์ 146,667,900 19.48 177,759,700 1.20 
การให้บริการวิชาการ 6,037,700 0.80 6,000,000 23.63 
ผู้สําเร็จด้านวิทยาศาสตร ์ 575,323,600 76.42 539,465,400 71.72 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 2,672,300 0.35 2,500,000 0.80 
วิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี 9,748,500 1.29 4,465,200 0.33 
วิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 9,014,700 1.20 12,912,900 0.59 
โครงการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

3,418,900 0.45 9,037,700 1.72 

รวม 752,883,600 100.00 752140900 100.00 
 
เปรียบเทียบจํานวนงบประมาณเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557  
ท่ีได้รับจัดสรร จําแนกตามผลผลิต 

ผลผลิต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
จํานวนเงิน
(บาท) 

ร้อยละ 
จํานวนเงิน
(บาท) 

ร้อยละ 

ผู้สําเร็จด้านสังคมศาสตร์ 47,003,850 22.22 50,860,640 23.57 
การให้บริการวิชาการ 1,861,060 0.88 1,356,080 0.63 
ผู้สําเร็จด้านวิทยาศาสตร ์ 120,254,350 56.85 125,988,560 58.38 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 694,690 0.33 1,717,700 0.80 
วิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี 19,594,950 9.26  11,043,320  5.12 
วิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 145,000 0.07  222,000  0.10   
งบกลาง 21,200,000 10.02 21,580,000 10.00 
โครงการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

765,500 0.36 3,031,700 1.40 

รวมทั้งสิ้น 211,519,400 100.00 215,800,000 100.00 
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1.11.2 การพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  โดยจัดหาแหล่ง
ทุนจากงบประมาณแผ่นดิน  และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย รวมถึงแหล่งทุนจากหน่วยงานภายนอก อาทิ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นต้น นอกจากน้ีมหาวิทยาลัย
ยังได้ส่งเสริมให้บุคลากรอาจารย์ได้ทําผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนตําแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ.ศ.) โดย
สนับสนุนเรื่องการอบรมให้ความรู้ในการจัดทําผลงานทางวิชาการ การแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการ
จัดทําผลงานทางวิชาการของแต่ละคณะ เพ่ือเป็นพ่ีเลี้ยงช่วยกลั่นกรองความเหมาะสมของผลงานก่อนนําเสนอ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา การจัดกิจกรรมเหล่าน้ีถือเป็นวิธีการหนึ่งในการพัฒนาอาจารย์ เพราะถ้า
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ทรงคุณความรู้และมีคุณภาพ  ก็จะสามารถพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใน
ทุกสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสาขาที่มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศ รวมท้ัง
ช่วยเพ่ิมศักยภาพด้านการวิจัย  และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ส่งผลต่อ
คุณภาพของบัณฑิตและคุณภาพชีวิตของชุมชนในเขตพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย  และสามารถสร้างช่ือเสียง
ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับและศรัทธาของประชาชนได้ต่อไป 

 

1.12 การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ได้ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นในอันที่
จะต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  พัฒนาคนด้านวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล โดยการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่
เริ่มจากพ้ืนฐานของกิจกรรม 5 ส  และการประกันคุณภาพภายใน  เพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายนอกโดย สมศ.  ในสภาพความเป็นจริง  กิจกรรมเหล่าน้ีได้ดําเนินการอยู่แล้วต้ังแต่ยังเป็นวิทยาเขตใน
สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม 5  ส  ซึ่งมีการตรวจประเมินกันเป็นประจําปีละ  2  
ครั้ง  และการประกันคุณภาพภายในด้วยระบบ ISO 9000    ทั้ง 4 วิทยาเขตเดิม  ที่มารวมเป็นมหาวิทยาลัย
ล้วนผ่านการประเมินภายนอกโดย สรอ.  ได้รับการ Certified ทั้ง 4 วิทยาเขต  โดยเฉพาะอย่างย่ิงวิทยาเขต
นนทบุรี  เป็นวิทยาเขตแห่งแรกของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลท่ีผ่านการประเมินจาก สรอ.  ได้รับการรับรอง
คุณภาพมาตรฐาน ISO 9000  แต่เมื่อวิทยาเขตทั้ง 4 แห่งมารวมกันเป็นมหาวิทยาลัย  จึงต้องการสร้าง
มาตรฐานเดียวกันใน 4 พ้ืนที่จัดการศึกษา  และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน  เห็นความสําคัญและปฏิบัติ
ให้เหมือนภาระงานประจําปกติ  รวมทั้งจะได้มีโอกาส ร่วมคิด  ร่วมแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องที่ผ่านมา  เพ่ือให้
ระบบประกันคุณภาพนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง ต่อมาได้จัดต้ังสํานัก
คุณภาพการศึกษา (Office of Educational Quality) ขึ้น  เป็นหน่วยงานเทียบเท่ากอง ในสังกัดสํานักงาน
อธิการบดี  รับผิดชอบภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ  ในด้านเกี่ยวกับ งานพัฒนาคุณภาพ  (Quality  
Development)   งานประกันคุณภาพ (Quality Assurance)  และงานสารสนเทศการศึกษา (Educational 
Information) เป็นการสร้างระบบและกลไกในการควบคุม  ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของ
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มหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย  เป้าหมายและระดับคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายนอก ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  และจัดทํา
รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  อีกทั้งเพ่ือรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก  ต่อไป 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา โดย ถือปฏิบัติตาม ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545  กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงศึกษาธิการ             
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) การประเมินคุณภาพ 2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และ 3)การพัฒนา
คุณภาพ  มีกระบวนการทํางานตามวงจรคุณภาพ เริ่มจากการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบ
ประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา โดยยึดถือว่า ระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารการศึกษา ที่ต้องดําเนินงานอย่างมีระบบและต่อเนื่อง 

การประเมินคณุภาพภายใน (Internal Quality Assessment) 
  การประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงและพัฒนามา
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือใช้ประเมินคุณภาพและผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานที่ตอบสนองความต้องการ ของ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และเป้าประสงค์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และจุดเน้นความเป็นเลิศ
ของมหาวิทยาลัย  โดยในปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการจัดทํารายงานประจําปีที่
เป็นรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 3 ระดับ คือระดับสาขาวิชา ระดับคณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า และ
ระดับสถาบัน โดยพิจารณาเกณฑ์การประเมินและตัวบ่งช้ีให้เหมาะสมในแต่ละระดับ 
  การติดตามตรวจสอบคณุภาพภายใน (Internal Quality Audit)   
  เป็นการตรวจสอบผลการดําเนินการของระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ว่าได้ใช้ระบบที่
พัฒนาขึ้นเพียงใด และมีขั้นตอนดําเนินการที่จะทําให้เช่ือถือได้หรือไม่ว่าการจัดการศึกษาจะเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
รวมท้ังผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด โดยการติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลยัได้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ต้ังแต่
ระดับสาขาวิชา ระดับคณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่าและระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ทีคณะกรรรมการ                
การอุดมศึกษากําหนดขึ้น และกําหนดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพอย่างต่อเน่ือง โดยทุกปีการศึกษา 
กําหนดให้มีการตรวจสอบผลการดําเนินการ 2 รอบ คือรอบ 9 เดือน (มิ.ย. – ก.พ. ปีต่อไป)  และรอบ 12 เดือน 
(มิ.ย. – พ.ค. ปีต่อไป) โดยมีการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ในระดับสาขาวิชา คณะวิชา/
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หน่วยงานเทียบเท่า ก่อนเข้าทําการประเมิน เพ่ือแจ้งแนวปฏิบัติ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และกระบวนการประเมิน
คุณภาพและการรายงานผลการประเมิน เพ่ือเป็นมาตรฐานเดียวกัน   
  การพัฒนาคณุภาพภายใน (Internal Quality Improvement) 
  เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางการศึกษา และสังคม และสภาพแวดล้อมภายในท่ีเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัย
ได้พัฒนาระบบการบริหารคุณภาพ ดังน้ี 

ก) พัฒนาระบบการควบคุมภายใน (Internal Quality Control) ดังน้ี 
1) การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และการบริหารงาน ด้วยการมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้สอดคล้อง และมีลักษณะบูรณาการงานท่ีมีความสัมพันธ์กันไว้ในหน่วยงานเดียวกัน 
อาทิเช่น ปรับเปล่ียนผู้รับผิดชอบ งานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จากเดิมผู้รับผิดชอบคือ
สํานักงานตรวจสอบภายใน และงานติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ จากเดิม
ผู้รับผิดชอบคือกองนโยบายและแผน ให้สํานักคุณภาพการศึกษา รับผิดชอบ เป็นต้น 

2)  แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือพัฒนาระบบบริหารคุณภาพในระดับสถาบัน  ได้แก่ 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
คณะกรรมการบริหารกิจกรรม 5 ส ในแต่ละปีการศึกษา เป็นต้น โดยมีการประชุมคณะกรรมการแต่ละชุด  เพ่ือ
วางแผนการดําเนินงาน ติดตามผลการดําเนินงาน และเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเน่ือง  
  ข) ปรับปรุงและพัฒนาเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริการคุณภาพ อย่างต่อเน่ืองดังน้ี 
   1)  ปรับปรุงคู่มือมาตรฐาน 5 ส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ          
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 
   2)  ปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของ สกอ. และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม ของ สมศ. ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง 
   3)  พัฒนาคู่มือตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน สําหรับหน่วยงาน
สนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้เหมาะสมของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน                     
สายสนับสนุน และใช้เป็นแนวทางในการประเมินตนเองของหน่วยงาน ต้ังแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป 
   4) พัฒนาคู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
เพ่ือใช้ในการดําเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานทุกระดับ ต้ังแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป 
   5) ปรับปรุงแบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์การประเมิน และเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกระดับหน่วยงาน 
  ค) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา แก่
บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง โดยจัดอบรมดังน้ี  
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1) หลักสูตรความรู้เก่ียวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปี
การศึกษา ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกปี 

2) หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จํานวน 2 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตร
พิเศษ 2 วัน สําหรับผู้มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพภายใน และ 2) หลักสูตร 3 วัน สําหรับผู้ไม่มี
ประสบการณ์ 

3) หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ CHE QA Online ทุกปี 1) สําหรับ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ ระดับคณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า 2) สําหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ประกันคุณภาพ ระดับสถาบัน  
  ง) พัฒนางานเผยแพร่ความรู้ ข่าวสารด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือเพ่ิมช่อง
ทางการเผยแพร่ความรู้และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่อบุคลากร นักศึกษา และสาธารณชน ต่อดังน้ี 
   1) ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซด์สํานักคุณภาพการศึกษา ให้สามารถเผยแพร่ความรู้
เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามแผนการจัดการความรู้ และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันในทุกระดับ  
   2) จัดทําจุลสารการประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับที่ 1 ประจําปี 2553 เพ่ือเผยแพร่
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2552 เป็นฉบับแรก และดําเนินการต่อเน่ืองทุกปี 
   3)  จัดทําจดหมายข่าวการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสาร และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา 
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ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
 
 

 รายงานผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน      
ปีการศึกษา 2555 ที่ดําเนินงานในปีการศึกษา 2556 

ข้อแสนอแนะและจุดที่ควร
พัฒนา โดยคณะกรรมการ
ประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปีการศึกษา 

2555 

ผลการดําเนนิการปรับปรุง 
(ในปีการศึกษา 2556) 

1.มีกระบวนการวางแผน
ปฏิบัติการการดําเนินงาน การ
ติดตาม และประเมินผลการ
บรรลุเป้าหมายในการพัฒนา
จุดเน้นความเป็นเลิศเป็นระยะ ๆ 

มีการแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (คําสั่ง มทรส.ที่ 
1127/2555) 
 

2. ควรนําเทคโนโลยีมาใช้ใน
กระบวนการพัฒนามหาวิทยาลัย
ในทุกมิติคุณภาพ   

มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริหารจัดการ เช่น ระบบรับสมัครนักศึกษา ระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และ ระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
เป็นต้น 

3.นักศึกษาที่ได้รับรางวัลและได้
โอกาสไปศึกษาดูงานต่างประเทศ 
ควรนําความรู้และประสบการณ์
มาขยายผลใหรุ้่นน้อง และควรมี
กระบวนการการทําความร่วมมือ
ระหว่างฝ่ายวิชาการและฝ่าย
กิจการนักศึกษา โดยมีการบูรณา
การกิจกรรมในรายวิชากับ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และ
รายงานผลโดยถือเป็นส่วนหน่ึง
ของการปฏิบัติงานของอาจารย์ 
 

มหาวิทยาลัยมรีะบบสนับสนุนและเปิดโอกาสให้นิสิตนักศกึษาได้ศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ และนําความรู้และประสบการณ์มาขยายผลให้รุ่นน้อง อาทิ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสถาบัตยกรรมศาสตรไ์ด้ทําความร่วมมือกับองค์กร HIDA 
โดยได้คัดเลือกนักศึกษาของคณะจํานวน 8 คน อาจารย์ 1 คน ไปฝึกอบรม
และศึกษาดูงานโครงการ The Training Program on Japanese 
Corprorate for Thailand 2 [ENJT2] ระหว่างวันที่ 6-15 มีนาคม 2556 ณ 
ศูนย์ฝึกอบรม AOTS Chubu Kenshu Center ประเทศญีปุ่่น วัตถุประสงค์
ในครั้งน้ีคือ เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมเทคโนโลยีลักษณะการทาํงาน
ของประเทศญี่ปุ่นเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการทาํงานร่วมกับเครือ
บริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย จากการดําเนินงานดังกล่าว คณะได้มีการ
ประสานงานและมีการแลดเปลี่ยนเรียนรู้ผา่นช่องทางต่างๆอย่างต่อเน่ือง โดย
ในปีการศึกษา 2556 ได้ร่วมมือกับ HIDA จัดอบรมวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่น 
เป็นครั้งที่ 2 ซึง่มีการดําเนินการแล้วเสร็จและมีพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษา 
ในวันที่ 8 มกราคม 2557  
      จากการดําเนินงานดังกล่าวคณะได้จัดให้มีการถ่ายถอดความรู้และ
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ประสบการณ์จากนักศึกษารุ่นพ่ี สานักศึกษารุ่นน้อง โดยจัดในลักษณะการ
บรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นการเตรียมความพร้อมและสร้าง
แรงจูงใจแก่ตัวนักศึกษาในรุ่นต่อๆไป  เป็นต้น        

4. สภามหาวิทยาลัยควรมีการ
ติดตามผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด และ
ควรทบทวนบทบาทหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย  

1.สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด 
ดังน้ี 
     1.1  ในระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  เป็น
วาระที่มหาวิทยาลัยใช้สําหรับรายงานผลการดําเนินงานในทุกพันธกิจที่มี
ความสําคัญให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ เช่น ผลการตรวจติดตามคุณภาพ
การศึกษา  ผลการบริหารความเสี่ยง  รายงานงบการเงินประจําเดือน และผล
การจัดโครงการต่างๆ ที่สําคัญ  ทั้งน้ีเพ่ือให้ข้อมูลประกอบการติดตามและ
กํากับดูแลการบริหารงาน/การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามบทบาทหน้าที่
ของสภาฯ ในมาตรา 17 (4) ที่กําหนดให้สภาฯ ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  
      1.2 ทุกครั้งที่มีการประชุม เลขานุการสภาฯ จะรายงานผลการปฏิบัติตาม
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่แล้วไว้ใน วาระที่ 1.2.1 ทั้งการรายงานเป็น
ลายลักษณ์อักษร และด้วยวาจา เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบผลการ
ปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยและความก้าวหน้าของการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยตามข้อเสนอแนะต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย 
2.สภามหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีการทบทวนบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
ไว้แล้วโดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 13/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 
13 ธันวาคม 2556 วาระที่ 4.3.1 ได้เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยจัดโครงการปฐมนิเทศ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่  หลังจากที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้กรรมการฯ ได้รับทราบข้อมูลเบ้ืองต้นของมหาวิทยาลัย
เก่ียวกับโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัย และการบริหารมหาวิทยาลัย รวมถึง
บทบาทหน้าที่ของการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ดีด้วย (ขณะนี้มหาวิทยาลัย
อยู่ระหว่างดําเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯแต่งต้ัง) 

5 .  ค ว ร เ ข้ า สู่ ก ร ะ บ ว น ก า ร
ดําเนินงานของสภาตามแนวทาง
คุณภาพสภามหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัยมีกระบวนการดําเนินงานอย่างมีคุณภาพแล้ว ดังน้ี 
1. ปฏิบัติหน้าที่ตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548   
2. มีการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งช้ีที่ 7.1 ของ สกอ.  
3. มีการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 12 ของ สมศ.  
4. มีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบันโดยใช้หลักธรรมภิบาล 
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ส่วนสําคัญ 
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ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีของ สกอ. 
 

องค์ประกอบที่  
1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินงาน 
2 การผลิตบัณฑิต 
3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
4 การวิจัย 
5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
7 การบริหารและการจัดการ 
8 การเงินและงบประมาณ 
9 ระบบและกลไกลการประกันคุณภาพ 
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บทที่ 2  
ผลการดําเนินงาน 

 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน     
เกณฑ์การประเมิน   สกอ. 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
8 ข้อ 

 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
มีการ

ดําเนนิการ 
1 มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน  โดยการมี 

ส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  
โดยเป็นแผนที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน  
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 - 2554) 

 

2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ 

ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 

4 มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของ   
แต่ละตัวบ่งช้ี เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจําปี 

 

5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ  
6 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี  

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา  

7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ  
1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา  

8 มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน 
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี  
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 8 ข้อ     เกณฑ์ประเมิน : 5  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : 8 ข้อ    เกณฑ์ประเมิน : 5  คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี :  8 ข้อ     ผลการดําเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  : 
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
สถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 
ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 
2554) 

มหาวิทยาลัยแต่ง ต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล 
สุวรรณภูมิ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.25555-2559) ไว้ในคําสั่ง มทรส.ที่137/2554 และแต่งต้ังคณะอนุกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) ไว้ในคําสั่ง มทรส.ที่ 
138/2554 (1.1-1.1)  และได้มีการประชุมในชุดคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูง และหัวหน้าหน่วยงานนับต้ังแต่อธิการบดี  รองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี  คณบดี และผู้อํานวยการ
สถาบัน/สํานัก/กอง รวมท้ังประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ เพ่ือร่วมระดมความคิดเห็นในการจัดทํา
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 5
ปี พ.ศ.2555-2559 โดยเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศ นโยบายของรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ทิศทาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 และแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15ปี บนพ้ืนฐานของ
กรอบความคิดสําคัญ 3 ประการ ได้แก่ 
            ประการที่หนึ่ง วัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล   พ.ศ. 2548 
             ประการทีส่อง การเตรียมรับและพัฒนาให้ทันความเปลี่ยนแปลง ของสภาวะแวดล้อมของสังคม
โลก ทั้งในด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ทั้งของประเทศและสังคมโลก 

ประการที่สาม บูรณาการกรอบแนวนโยบายของรัฐบาล สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ ข้อเสนอแนะของสภาคณาจารย์และข้าราชการบุคลากร และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ให้สอด
รับกับเกณฑ์คุณภาพตามตัวบ่งช้ี ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และเกณฑ์การ
ประเมินผลการดําเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย (สงป.) โดยมีขั้นตอนต่างๆ เขียนลําดับ
ไว้ในการแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5ปี (พ.ศ.2555-2559) หน้า 4-5  
(1.1-1.2) และได้มีการทบทวนแผนฯ โดยคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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สุวรรณภูมิ ตามคําสั่ง มทรส.ที่ 1247/2556 (1.1-1.3)ร่วมกันวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  เพ่ือ
นําไปสู่การกําหนดแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน ในการประชุมทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี พ.ศ.2555-
2559 ครั้งที่1-2 (1.1-1.4) 
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบนัไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

มหาวิทยาลัยมีการถ่ายทอดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ปี พ.ศ.
2555-2559 ได้รับทราบในที่ประชุมช้ีแจงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์และ
โครงการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5ปี พ.ศ.2555-2559 เมื่อวันอังคาร
ที่ 3 กรกฎาคม 2555(1.1-2.1) 
3.มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเ์ปน็แผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

คณะอนุกรรมการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.25555-2559) มีการแปลงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ไปสู่แผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ.2555 ครบ 4  
พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจําปี 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (1.1-3.1) 
4.มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจํา ปี และคา่เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความสาํเร็จของการดําเนนิงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําป ี

มหาวิทยาลัยได้กําหนดตัวช้ีวัด (KPI) ค่าเป้าหมาย (target) เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ไว้ในหน้าที่ 13-17 (1.1-3.1) และกําหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ตัวช้ีวัดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2556 (1.1-4.1) 
5. มีการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติการประจําปคีรบ 4 พันธกิจ 

มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการทั้ง 4 พันธกิจ โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามแบบจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 (1.1-5.1) เสนอต่อสํานักงบประมาณ ไตรมาสที่ 2,3,4 
6. มีการติดตามผลการดาํเนนิงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ และ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตามคําสั่ง มทรส.ที่ 
1127/2555 (1.1-6.1) ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีและติดตามผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  ตามแผนปฏิบัติการ โดยให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ รายงานผลการดําเนินงานฯ ส่งกอง
นโยบายและแผนเป็นรายเดือน (1.1-6.2)  พร้อมกันน้ี ได้มีการจัดประชุมเร่งรัดติดตามฯ โดยทุกหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยเข้ารายงานผลและช้ีแจงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานให้ เพ่ือพิจารณาถึงผลการ
ดําเนินงาน (1.1-6.3) กองนโยบายและแผนได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  ตาม
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แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวมเสนอต่อผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (1.1-6.4) 

 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและสภาสถาบนัเพือ่พิจารณา 

มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2555-2559) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (1.1-7.1) และสภา
มหาวิทยาลัย ได้มีการพิจารณาถึงผลการดําเนินงานดังกล่าว พร้อมทั้งได้มีข้อเสนอแนะเพ่ือนําไปใช้ในการปรับ
กลยุทธ์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดไว้ (1.1-7.2) 
8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรงุแผนกลยุทธแ์ละ
แผนปฏิบัติการประจําป ี

มหาวิทยาลัยมีการนําข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย นํามาทบทวนแผนกลยุทธ์ โดยมีการประชุม
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2556   เมื่อวัน
จันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 (1.1-8.1) วันที่ 25-26 มีนาคม 2557 (1.1-8.2) เพ่ือระดมความคิด และจัดทําเป็น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2557-2560 (1.1-8.3) 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
1.1-1.1 คําสั่ง มทรส.ที ่137/2554,138/2554 
1.1-1.2 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี พ.ศ.2555-2559 
1.1-1.3 คําสั่ง มทรส.ที ่1247/2556 
1.1-1.4 หนังสือขอเชิญประชุมทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ บันทึกข้อความท่ี ศธ 0585.04/13  

ลงวันที่ 6 ม.ค.57 
1.1-2.1 ขออนุมัติโครงการประชุมช้ีแจงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์

และโครงการตามแผนพัฒนามาหวิทยาลัยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) 
1.1-3.1 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556  
1.1-4.1 คํารับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2556 
1.1-5.1 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ ณ สิ้นไตรมาส 2,3,4 
1.1-6.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1127/2555 
1.1-6.2 การติดตามผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
1.1-6.3 รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามผลการดําเนินงานฯ ครั้งที่ 1-4/2556 
1.1-6.4 รายงานผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.2556 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
1.1-7.1 รายงานประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.2556                                           
1.1-7.2 มติสภามหาวิทยาลัย จากการประชุมครั้งที่ 2/2557 
1.1-8.1 หนังสือเชิญประชุมทบทวนแผนพัฒนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
1.1-8.2 หนังสือเชิญประชุม ที่ ศธ 0585.04/ว199 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557 
1.1-8.3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  พ.ศ.2557-2560 

 
สรุปผลการประเมินตอนเอง: องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมิน 

1.1 8 ข้อ 8 ข้อ 5 
ค่าเฉล่ียจากการประเมิน 1 ตัวบ่งช้ี (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 5 / 1 = 5 คะแนน 

ระดับดีมาก 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  
 

เกณฑ์การประเมิน สกอ.  เฉพาะสถาบนักลุ่ม ค1 ค2 และ ง 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ หรือ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
ครบ 5 ข้อตามเกณฑ์

ทั่วไป และครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติม

เฉพาะกลุ่ม 
 

ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน 
มีการ

ดําเนนิการ
 
1 

เกณฑ์มาตรฐานท่ัวไป : 
มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติ 
ที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 

2 มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 

3 ทุกหลักสตูรมกีารดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม 
“ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา 
เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรยีนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มี
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งช้ีกลางที่กําหนด
ในภาคผนวก ก) สําหรบัหลักสตูรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภา
หรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องด้วย (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเก่าหรอืหลักสูตร
ปรับปรุงที่ยังไม่ได้ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2548) 

 

4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1  ข้อ 2 
และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตร
อย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุม
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ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน 
มีการ

ดําเนนิการ
กํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีที่กําหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร  

5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1  ข้อ 2 
และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร
ตามผลการประเมินในข้อ 4  กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 
ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งช้ีและทุกหลักสูตร 

 

 
6 

เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม :  
มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวน
หลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2) 

 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : เกณฑ์ทั่วไป 5  ข้อ เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม  1  ข้อ เกณฑ์ประเมิน :    5  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :   เกณฑ์ทั่วไป 5 ข้อ เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม  1  ข้อ    เกณฑ์ประเมิน :    5  คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี : เกณฑ์ทั่วไป 5 ข้อ เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม  1  ข้อ       ผลการดําเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย 
 
ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินตนเอง :  
1.มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรบัปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบติัที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนนิการตามระบบท่ีกําหนด 
 มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด ดังน้ี 
          1.1  มหาวิทยาลัย มีการแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือใช้ในการควบคุมคุณภาพที่ใช้ในการผลติบัณฑิต 
ดังน้ี (2.1-1.1) 
                 -  คําสั่งที่ 189/2556 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมกํากับการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 
                -  คําสั่งที่ 619/2556 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองสาขาวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของมหาวิทยาลัย 
                  -  คําสั่งที่ 851/2556 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ 
                 -  คําสั่งที่ 935/2556 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ (เพ่ิมเติม) 
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1.2  มหาวิทยาลัย กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure: SOP) 
ตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ผ่านการพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2557 วาระที่ 4.4 (2.1-1.2) 

1.3  มีการเผยแพร่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure: SOP) การจัดทํา
หลักสูตรใหม่ (2.1-1.3) การจัดทําหลักสูตรปรับปรุง (2.1-1.4) ผ่านเว็บไซต์สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน http://www.register.rmutsb.ac.th/th/ (2.1-1.5) 

1 . 4  มี คู่ มื อ ก า รจั ดทํ าหลั กสู ต รตามกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ ระ ดับ อุดมศึ กษาแ ห่ งชา ติ
ประกอบด้วย แนวทางปฏิบัติ TQF: HEd แบบฟอร์มเอกสาร  มคอ.2  มคอ.3  มคอ.4  มคอ.5  มคอ.
6  และ  มคอ.7 (2.1-1.6) 
2.มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดําเนนิการตามระบบท่ีกําหนด 

มหาวิทยาลัย มีการวางระบบและกลไกการปิดหลักสูตร โดยมีการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานการ
ปิดหลักสูตร (2.1-2.1) นําเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการ ซึ่งได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีการดําเนินการ
ตามระบบและกลไกที่วางไว้ โดยปีการศึกษา 2556  มหาวิทยาลัยไม่มีการดําเนินการปิดหลักสูตร 
3.ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดํา เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับ
หลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องด้วย (หมายเหตุ 
:  สําหรับหลักสูตรเ ก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ ยังไม่ไ ด้ ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548 ) 

3.1  หลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556 มีการดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน  
34 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 2 หลักสตูร (2.1-3.1) 

3.2  มหาวิทยาลัย มีการแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ตามคําสั่งที่ 1287/2556 (2.1-3.2) 
เพ่ือกลั่นกรองหลักสูตรก่อนนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

3.3  ทุกหลักสตูรที่จัดการเรียนการสอน ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยก่อน
การเปิดภาคการศึกษา (2.1-3.3) 

3.4 สําหรับหลักสูตรที่ใช้สําหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2556 ในส่วนที่ไม่ได้ดําเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ให้ยึดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2548 โดยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพหลักสูตรทุกหลักสูตร (2.1-3.4) 
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          3.5  มหาวิทยาลัยมหีลักสูตรสาขาวิชาชีพที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากคุรุสภา 4 หลักสูตร 
สภาวิชาชีพบัญชี 2 หลักสูตร และสภาวิศวกร 5 หลักสูตร รวม 11 หลักสูตร มีรายละเอียดดังน้ี 
               -  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (2.1-3.5) 
               -  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (2.1-3.6) 
               -  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และสาขาวิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ (2.1-3.7) 
4.มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กําหนดใน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดํา เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและ
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กําหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร 

4.1  มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการรับผิดชอบ กํากับให้มีการดําเนินงานหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการบริหารวิชาการ สภา
วิชาการ คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร สภามหาวิทยาลัย และสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งมี
บทบาทในการควบคุม ให้มีการดําเนินการตามข้ันตอนด้านหลักสูตร (2.1-4.1) 

4.2  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามกํากับตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานรายละเอียดของหลักสูตร  
ตามคําสั่งที่ 153/2557 (2.1-4.2) 

4.3  มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาครบ 
ทุกรายวิชา และมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนครบทุกรายวิชา (2.1-4.3) 

4.4  มีการกํากับผลการดําเนินการของหลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม่ ตามโครงการ “การควบคุม
การจัดทํารายงาน การกํากับผลการดําเนินการของหลักสูตรปรับปรุง และหลักสูตรใหม่” (2.1-4.4) 
5.มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4กรณีหลักสูตรที่
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 

5.1  มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร รับผิดชอบในการวางแผน ติดตาม 
ควบคมุ กํากับให้มีการดําเนินงานหลักสูตรตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานของหลักสูตรทุกหลักสูตร (2.1-5.1) 
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5.2  แต่ละคณะมีผลการดําเนินการ ดังน้ี 
 

       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มีกรรมการประจําหลักสูตรในเล่มหลักสูตรและแต่งต้ังคณะกรรมการผู้รบัผิดชอบหลักสูตรของ 

คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม (2.1-5.2) 
 

        คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม 
               1)  มีการแต่งต้ังกรรมการวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม ตามคําสั่งที่ 
024/2556 (2.1-5.3) 
               2)  ทุกหลักสูตรมีรายงานตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (2.1-5.4) 
               3)  มีการประเมินหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2555 (2.1-5.5) 
               4)  มีการจัดทําข้อมูลรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) (2.1-5.6) 
 

        คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรนําผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี ประชุมร่วมกับคณาจารย์ทุกคน
ในสาขาวิชา เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุก
ตัวบ่งช้ี โดยทุกหลักสูตรมีการจัดทําข้อมูลรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) (2.1-5.7) 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ1  ข้อ 2 และ
ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณี
หลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (2.1-5.8) 
 

        คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มีคณะกรรมการพัฒนาและบริหารหลักสูตรควบคุมกํากับทุกหลักสูตร ให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วน

ทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 โดยมีการควบคุมดูแลการบริหารหลักสูตรและพิจารณาแผนการเรียนตลอดเวลาที่จัด
การศึกษา และการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 ส่วนหลักสูตรที่ดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะมีการควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีใน
ข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งช้ีทุกหลักสูตร (2.1-5.9) 

 

           คณะศิลปศาสตร ์
          มีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วน ทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ
ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณี
หลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติจะต้องควบคุมกํากับให้การ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งช้ีและทุกหลักสูตร (2.1-5.10) 
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วิทยาลัยการจัดการ 
มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ

อํานวยการวิทยาลัยการจัดการ (2.1-5.11) เพ่ือดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นตามเกณฑ์ ดังรายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (2.1-5.12) ซึ่งได้มีคู่มือเอกสารการประเมิน
หลักสูตร และจัดทําสรุปประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปรับปรุง ปี 2554 (2.1-5.13) อีกทั้งมี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบถ้วนทุกหลักสูตร (2.1–5.14) คณะกรรมการประจําหลักสูตร คณะกรรมการ
จัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วน
ทั้งข้อ1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา มีผลการประเมินหลักสูตรและมีการพัฒนาหลักสูตร
ทุกหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
6.มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องกับ
วิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

6.1  มหาวิทยาลัย มีจํานวนหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร (2.1-6.1) และมีจํานวน
หลักสูตรทีม่ีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสตูรที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ จําแนกรายคณะ ดังน้ี 

คณะ 
หลักสูตรวิชาชีพ 

ทั้งหมด 
หลักสูตรวิชาชีพ 
ที่มีความร่วมมือ 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4 1 
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5 5 

รวม 11 8 (ร้อยละ 72.73) 
  
         6.2  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีการสร้างเครือข่ายกับสถานศึกษาที่ ที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู (2.1-6.2) และมีการลงนามความร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษา และโรงเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยน 
องค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร (2.1-6.3) 
         6.3  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมด 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี โดยทั้ง 2 หลักสูตร มีองค์กรวิชาชีพทั้ง
ภาครัฐ และเอกชนกํากับดูแล อาทิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร และสภาวิชาชีพบัญชี โดยสาขา
วิชาชีพบัญชีได้ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสรรพากร ภาค 4 ซึ่งลงนามความร่วมมือไว้ต้ังแต่วันที่ วันที่ 
10 กรกฎาคม 2555 และสรรพากรภาค 5 ลงนามความร่วมมือไว้ในวันที่ 26 ธันวาคม 2554 ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาร่วมกัน โดยในปีการศึกษา 2556 น้ี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร “เพ่ิมพูนศักยภาพ และยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนิสิต นักศึกษา  
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ประจําปี พ.ศ. 2556" ระหว่างวันที่ 3-6 มิถุนายน 2556 ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศนูย์สุพรรณบุรี อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (2.1-6.4) 
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         6.4  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวข้องกับ
วิชาชีพของหลักสูตรมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่ทําการพัฒนาหรือปรุงหลักสูตร   มาร่วมเป็น
กรรมการวิพากษ์หลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม่พ.ศ. 2554 (เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556)  
มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการมากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (2.1-6.5) นอกจากน้ี คณะยังจัดทําโครงการ Visiting Professor โดยการเชิญบุคลากรจากภาครัฐ
และภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตรมาเป็นวิทยากร บรรยาย ให้นักศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
ประสบการณ์ให้ผู้เรียนก่อนออกไปปฏิบัติงานจริงเมื่อสําเร็จการศึกษา (2.1-6.6) 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
2.1-1.1 

 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที ่189/2556 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ 
  ควบคุมกํากับการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที ่619/2556 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ 
  พิจารณากลัน่กรองสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัย 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที ่851/2556 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ 
  บริหารวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที ่935/2556 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ 
  บริหารวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (เพ่ิมเติม) 

2.1-1.2 
 

รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2557 
ระเบียบวาระ 4.4 หน้า 13 

2.1-1.3 มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure) การจัดทําหลักสูตรใหม ่
2.1-1.4 

 
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure) การจัดทําหลักสูตร
ปรับปรุง 

2.1-1.5 เว็บไซต์สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน http://www.register.rmutsb.ac.th/th/ 
2.1-1.6 คู่มือการจัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2.1-2.1 มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure) การปิดหลักสูตร 
2.1-3.1 หลักสูตรประจาํปีการศึกษา 2556 
2.1-3.2 

 
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที ่1287/2556 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ 
กลั่นกรองหลักสูตร 

2.1-3.3 
 

สรุปข้อมูลหลกัสูตรประจําปีการศึกษา 2556 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) 

2.1-3.4 
 

รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2557 
ระเบียบวาระ 1.2.4 หน้า 5-8 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
2.1-3.5 

 
ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือการประกอบ
วิชาชีพ 
  เรื่อง การขอรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง 
  พ.ศ. 2554 
- หนังสือสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ สวบช. 2183/2555 
  ลงวันที่ 19 กันยายน 2555 เรื่อง การขอรับรองหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2554 

2.1-3.6 
 

- หนังสือสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ สวบช. 2043/2556 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 
2556 

2.1-3.7 
 

- เว็บไซต์สภาวิศวกร ตรวจสอบหลักสูตรทีร่ับรอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
  ศูนย์นนทบุร ีhttp://www.coe.or.th/_coe/_coenew/mainIndex.php?aMenu=11 
- เว็บไซต์สภาวิศวกร ตรวจสอบหลักสูตรทีร่ับรอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
  ศูนย์สุพรรณบุรี http://www.coe.or.th/_coe/_coenew/mainIndex.php?aMenu=11 

2.1-4.1 
 

- ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

2.1-4.2 
 

คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที ่153/2557 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
ติดตามกํากับตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานรายละเอียดของหลักสูตร 

2.1-4.3 
 

- รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที ่6/2556 
  ระเบียบวาระ 1.2.4 หน้า 10 
- รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที ่10/2556
  ระเบียบวาระ 1.2.2 หน้า 3-4 ระเบียบวาระ 1.2.3 หน้า 4-5 

2.1-4.4 
 

- รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที ่3/2557 
  ระเบียบวาระ 1.2.3 หน้า 6-7 
- เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขา่วประชาสัมพันธ์ 
 http://www.rmutsb.ac.th/2011/news/detail.php?id=content14022414391001424 
- รายงานผลประเมินโครงการ เรื่อง “การควบคุมการจัดทํารายงานการกํากับผลการดําเนินการ 
  ของหลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม”่ ครั้งที่ 2 
- เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขา่วประชาสัมพันธ์ 
 http://www.rmutsb.ac.th/2011/news/detail.php?id=content14061714200601689 

2.1-5.1 
 

- ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
- ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
2.1-5.2 

 
- รายช่ือกรรมการประจําหลักสูตรในเล่มหลักสูตร 
- คําสั่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ที ่253/2556 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
  ประจําศูนย์พ้ืนที่ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF : 
HEd.) 
- เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขา่วประชาสัมพันธ์ 
  http://www.rmutsb.ac.th/2011/gallery/view.php?id=gallery14021017201000152 

2.1-5.3 
 

คําสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ที ่024/2556 เรื่อง แต่งต้ังกรรมการ
วิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

2.1-5.4 ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
2.1-5.5 

 
การประเมินหลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจําปีการศึกษา 
2555 โดย คณะกรรมการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

2.1-5.6 
 

หนังสือคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ที่ ศธ 0585.10/533 ลงวันที่ 8 
กรกฎาคม 2557 

2.1-5.7 รายงานการประชุมอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา 
2.1-5.8 

 
- คําสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที ่101/2556 เรือ่ง แต่งต้ังคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร 
- คําสั่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 103/2556 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2.1-5.9 
 

หนังสือคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ – ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2557      
เรื่อง ผลการดําเนินงานประเมินคุณภาพหลกัสูตร ประจําปีการศึกษา 2556 

2.1-5.10 การดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
2.1-5.11 

 
- คําสั่งวิทยาลยัการจัดการ ที ่13/2556 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
บริหารธุรกิจ 
  มหาบัณฑิต 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที ่716/2555 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ 
  อํานวยการวิทยาลัยการจัดการ 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที ่882/2555 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ 
  อํานวยการวิทยาลัยการจัดการ (เพ่ิมเติม) 

2.1-5.12 
 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ครั้งที่ 2/2556 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ครั้งที่ 3/2556 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ครั้งที่ 1/2557 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ครั้งที่ 2/2557 

2.1-5.13 
 

- คู่มือเอกสารการประเมินหลักสูตร วิทยาลัยการจัดการ มทร.สุวรรณภูมิ 
- สรุปประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปรับปรุง ปี 2554 

2.1-5.14 
 

หนังสือสํานักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่ ศธ 0585.17/3062 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 
2556 เรื่อง ขอส่งแบบรายงานการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ทีส่ํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว 

2.1-6.1 
 

- ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือการประกอบ
วิชาชีพ 
- หนังสือสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ สวบช. 2183/2555 ลงวันที่ 19 
  กันยายน 2555 เรื่อง การขอรับรองหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
- หนังสือสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ สวบช. 2043/2556 ลงวันที่ 3 
  ตุลาคม 2556 เรื่อง การขอรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
  หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 
- เว็บไซต์สภาวิศวกร ตรวจสอบหลักสูตรทีร่ับรอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
  ศูนย์นนทบุร ีhttp://www.coe.or.th/_coe/_coenew/mainIndex.php?aMenu=11 
- เว็บไซต์สภาวิศวกร ตรวจสอบหลักสูตรทีร่ับรอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
  ศูนย์สุพรรณบุรี http://www.coe.or.th/_coe/_coenew/mainIndex.php?aMenu=11 

2.1-6.2 
 

ทําเนียบสถานศึกษาที่นักศึกษาออกปฏิบัติการสอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2556 

2.1-6.3 
 

หนังสือคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ที่ ศธ 0585.09/0102 ลงวันที่ 16 มกราคม 2557 เรื่อง 
ขออนุมัติโครงการความร่วมมือทางวิชาการ 

2.1-6.4 
 

- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพ่ิมพูนศักยภาพและยกระดับ
ความรู้ 
  ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน” 
  ระหว่าง กรมสรรพากร กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี 
- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพ่ิมพูนศักยภาพและยกระดับ
ความรู้ 
  ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน” 
  ระหว่าง กรมสรรพากร กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกร ี
- หนังสือสํานักงานสรรพากรภาค 6 ที ่กค 0710.1/6341 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556          
  เรื่อง ขอแจ้งกําหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพ่ิมพูนศักยภาพและยกระดับ
ความรู้ 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
  ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน” 
  ประจําปี พ.ศ. 2556 

2.1-6.5 รายช่ือคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์
2.1-6.6 โครงการ Visiting Professor 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
 

เกณฑ์การประเมิน สกอ. (เลอืกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทาง โดย คณะไม่จําเป็นต้องเลือกแนวทาง
เดียวกันกับมหาวิทยาลัย) 

แนวทางที่ 1  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก  
            ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

สูตรการคํานวณ : 
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก  

              ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก  
              =  จํานวนอาจารย์ประจําที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก   x 100 

           จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  คะแนนทีไ่ด้  

              =              ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก                       x 5 
                  ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

แนวทางที่ 2  ค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา  

            ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 
สูตรการคํานวณ : 
1. คํานวณค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  

              =  ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน – ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ 
                  มีคุณวุฒิปรญิญาเอกในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน 

 
2. แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  คะแนนที่ได้  

              =  ค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่าน
มา   x 5 
                  ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรยีบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
                      ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ตาราง จํานวนอาจารย์ประจํา คุณวุฒิ  
 (1) 

ปี 2556 
(ปัจจุบัน) 

(2) 
ปี 2555 
(ปีก่อน) 

(3) = (1) – (2) 
(กรณีเลือก

แนวทางที่ 2) 
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมท้ังที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ 

561 566.5 -5.5 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาตรี    
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 

   

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า 

63 52 11 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก 11.23 9.18 2.05 
แนวทางที่ 1    
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก 11.23  
 
 
 
แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 30 ขึ้นไป  คะแนนที่ได้ 1.87 
 
 
 
 
แนวทางที่ 2    
ค่าการเพ่ิมขี้นของร้อยละอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา=2.05 เมื่อเทียบค่า
การเพ่ิมขี้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป ดังน้ันคะแนนที่ได้เท่ากับ 1.71) 
แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  คะแนนที่ได้ 5 
 
 
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว: ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น 1.73 เกณฑ์ประเมิน : 1.73 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี: ร้อยละ 11.23   เกณฑ์ประเมิน : 1.87  คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี : 1.73     ผลการดําเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย  

63  x 100 = 11.23 

  561 

 

 11.23 x 5 = 1.87 
    30 

 2.05 x 5 = 1.71 คะแนน 
    6 
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ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินตนเอง  :   
แนวทางที่ 1 : ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก=11.230 เมื่อเทียบค่าร้อยละของ

อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 30 ขึ้นไป ดังน้ันคะแนนที่ได้
เท่ากับ 1.872 

 
แนวทางที่ 2 : ค่าการเพ่ิมขี้นของร้อยละอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่าน

มา=2.050 เมื่อเทียบค่าการเพ่ิมขี้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมาที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป ดังน้ันคะแนนที่ได้เท่ากับ 1.708) 
เพราะฉะน้ันเคร่ืองจึงเลือกค่าคะแนน = 1.872 
 
ที่มาการคํานวณ: ระบบ Che QA Online ปีการศึกษา 2556 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลกัฐาน 
2.2-1 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
2.2-2 ข้อมูลบุคลกรสายวิชาการคณะเทคโนเกษตรและอุตสาหกรรม 
2.2-3 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.2-4 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.2-5 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2.2-6 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการคณะศิลปศาสตร์ 
2.2-7 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการวิทยาลัยการจัดการ 
2.2-8 แบบรายงานอาจารย์ประจํา ปีการศึกษา 2554-2556 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ   
 

เกณฑ์การประเมิน สกอ. (เลอืกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทาง โดย คณะไม่จําเป็นต้องเลือกแนวทาง
เดียวกันกับมหาวิทยาลัย) 

แนวทางที่ 1  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ    
                (ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน) 

            ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
สูตรการคํานวณ : 
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  

              ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
              =  จํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ   x 100 

                 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  คะแนนทีไ่ด้  

              =              ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ                       x 5 
                  ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

แนวทางที่ 2  ค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา (ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน) 
            ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 

สูตรการคํานวณ : 
1. คํานวณค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับ 

ปีที่ผ่านมา  
              =  ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในปีที่ประเมิน – ร้อยละของอาจารย์ 
                  ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน 

 
2. แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  คะแนนที่ได้  

              =  ค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา   x 5 
                  ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่าน
มาที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ตาราง จํานวนอาจารย์ประจํา ตําแหน่งทางวิชาการ 
 (1) 

ปี2556 
(ปัจจุบัน) 

(2) 
ปี 2555 
(ปีก่อน) 

(3) = (1) – (2) 
(กรณีเลือกแนวทาง 

ที่ 2) 
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 

561.0 566.5 -5.5 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด ที่มีตําแหน่ง
อาจารย์ 

409.5 413.5 -4 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด ที่มีตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

135.5 137 -1.5 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด ที่มีตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์ 

16 18 -2 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด ที่มีตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ 

- - - 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.) 

151.5 155 -3.5 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.) 

27.00 27.36 -0.36 

แนวทางที่ 1     
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.) = 27.00 

 
 
 

 แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  คะแนนที่ได้ 2.25 
 
 
 

 
  

 151.5 x100 = 27.00 

    561 

27.00 x 5 = 2.25 
    60 
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แนวทางที่ 2     
 ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่

ผ่านมา -0.36 
 
 

 แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  คะแนนที่ได้ -
0.55 
 
 

 
ผลการประเมนิตนเองปีที่แล้ว: ร้อยละ 27.36  เกณฑ์ประเมิน : 2.25 คะแนน 
ผลการประเมนิตนเองคร้ังน้ี: ร้อยละ 27.00   เกณฑ์ประเมิน : 2.25 คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี : ร้อยละ 43    ผลการดําเนินงาน   ไม่บรรลุเป้าหมาย  
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :                  

เลือกแนวทางที่ 1 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ=27.00 เมื่อเทียบค่า 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 60 ขึ้นไป ดังน้ัน
คะแนนที่ได้เท่ากับ 2.25) 
 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
2.3-1 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
2.3-2 ข้อมูลบุคลกรสายวิชาการคณะเทคโนเกษตรและอุตสาหกรรม 
2.3-3 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.3-4 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.3-5 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2.3-6 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการคณะศิลปศาสตร์ 
2.3-7 แบบรายงานอาจารย์ประจํา ปีการศึกษา 2554-2556 

 
  

27.00-27.36 = -0.36 

 -0.36 x 5 = -0.15 
    12 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  ระบบการพฒันาคณาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุน  
เกณฑ์การประเมิน สกอ. 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
5 หรือ 6  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
มีการ

ดําเนนิการ

1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและ 
การวัดผล และมีแผนการบรหิารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 

2 มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผน 
ที่กําหนด  

3 มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4 มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้
จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง  

 

5 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุม
ให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ  

6 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน  

7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 6 ข้อ     เกณฑ์ประเมิน : 4    คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :    6 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน : 4    คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี :  7 ข้อ    ผลการดําเนินงาน   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินตนเอง : 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนคิการสอนและการวัดผลและมีแผนการ
บริหารและพฒันาบคุลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ด้านวิชาการ และมีแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์โดยการจัดทําแผนพัฒนาบุคลาก ประจําปี 
2556 (2.4-1.1) และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560) (2.4-1.2) อย่างเป็นระบบ โดย
คํานึงถึงโครงสร้างองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ แผนงาน นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 
และระบบการบริหารงานบุคคลท่ีมีการบริหารจัดการอิงสมรรถนะบนพ้ืนฐานของทักษะความรู้และ
ความสามารถเพ่ือให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
      1.1 วางแผนอัตรากําลังเพ่ือรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัย 
      1.2 จัดทําแผนการสรรหาบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งตามกรอบอัตรากําลังที่ได้รับอนุมัติ (2.4-1.3) 
      1.3 หน่วยงานกําหนดให้บุคลากรมีแผนพัฒนาตนเอง 
      1.4 หน่วยงานจัดทําแผนด้านการเพ่ิมคุณวุฒิอาจารย์ให้ได้มาตรฐานที่ สกอ. กําหนด ได้แก่ การสรรหา
บุคลากรในคุณวุฒิปริญญาเอก / ศึกษาต่อ (2.4-1.4) 
      1.5 หน่วยงานจัดทําแผนด้านการเพ่ิมตําแหน่งทางวิชาการ 
      1.6 หน่วยงานกําหนดให้บุคลากรร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะตามหน้าที่ 
 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุให้เปน็ไปตามแผนท่ีกําหนด 
มหาวิทยาลัยมกีารบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่

กําหนด 
      2.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานบุคคลและภาระงานให้สอดคล้องต่อการปฏิบัติงานและ
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (2.1-2.1) 
      2.2 สนับสนุนการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้มคีวามรู้ในด้านความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ(2.1-2.2) 
      2.3 ปรับปรุงกฎ ระเบียบ กระบวนการสรรหาบุคลากรที่จะได้บุคคลที่ต้องการตามวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน(2.1-2.3) 
      2.4 กําหนดสมรรถนะบุคลากรในแต่ละตําแหน่งงาน(2.1-2.4) 
      2.5 สนับสนุนทุนการศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงกับยุทธศาสตร์หรือความต้องการของหน่วยงาน การหา
แหล่งทุนจากหน่วยงานภายนอก (2.1-2.5) 
     2.6 กําหนดหลักเกณฑ์การวิเคราะห์และประเมินค่างาน(2.1-2.6) 
      2.7 การแต่งต้ังคณะกรรมการให้คําปรึกษาและกลั่นกรองการจัดทําผลงานทางวิชาการ (2.1-2.7) 
      2.8 จัดทําระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานบนฐานสมรรถนะบน
เว็บไซต์ http://www.hrd.rmutsb.ac.th(2.1-2.8)  
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3. มีสวัสดิการเสริมสรา้งสขุภาพท่ีดี และสร้างขวัญและกําลังใจใหค้ณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ
สามารถทาํงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลัยจดัสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน  ดังน้ี 
      3.1 จัดโครงการตรวจสุขภาพประจําปีจากสถานพยาบาลเพ่ือตรวจสุขภาพประจําปีให้กับ
บุคลากร (2.4-3.1) 
      3.2 จัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงาน
มหาวิทยาลัย และมีการปรับอัตราเงินสะสม และอัตราเงินสมทบจากเดิมในอัตราร้อยละ 2 ของค่าจ้างเป็น
อัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง ซึ่งมีผลบังคับต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน  2557 (2.4-3.2) 
      3.3 มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม โปร่งใส (2.4-3.3,- 2.4-3.5) 
      3.4 จัดทําองคค์วามรู้ “เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับบุคลากร” (2.4-3.6) 
      3.5 ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนดํารงตําแหน่งสูงขึ้นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการ
กําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 
2555 (2.4-3.7) 
      3.6 การเสนอรายช่ือข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี 2556 (2.4-3.8) 
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพฒันามาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูข้องนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

มหาวิทยาลัยมีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/กิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนหรือนําไปใช้ประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานโดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยสรุปผลการนําความรู้ ในรอบปีงบประมาณ (1  ตุลาคม 
ปีก่อนหน้า - 30  กันยายน ปีงบประมาณ ตามหนังสือที่ ศธ 0585.05/3223  ลงวันที่  12  พฤศจิกายน  2556 
(2.4-4.1 -  4-4.3) และสิ้นปีงบประมาณ กองบริหารงานบุคคลดําเนินการสรุปผลการติดตามการนําความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ฯ เป็นรายบุคคล (2.4-4.4) 
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนนุถือปฏิบัติ 

มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน “จรรยาบรรณและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ” และ“การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและการรักษาวินัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ” โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการ
สถาบัน/สํานัก/กอง บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ในวันที่  27  มกราคม  2557 จํานวน 100 
คน (2.4-5.1) และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
      5.1 ทบทวนจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสม(2.4-5.2  -  2.4-5.4) 
     5.2 กําหนดระบบรับเรื่องร้องทุกข์ ระดับคณะและมหาวิทยาลัย (2.4-5.5  - 2.4-5.6) 
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      5.3 ดําเนินการส่งเสริมและกํากับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย (2.4-5.7) 
6.มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ 

มหาวิทยาลัยได้สรุปผลความสําเร็จของแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลประจําปี 2556 ดังรายละเอียด
ต่อไปน้ี 
      6.1 สรุปผลแผนพัฒนาบุคลากรประจําปีงบประมาณ 2555 (2.4-6.1) 
      6.2 สรุปผลแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ปี พ.ศ. 2551 - 2555 (2.4-6.2) 

6.3 ด้านการวางแผนอัตรากําลังและระบบการสรรหาบุคลากร มหาวิทยาลัยได้จัดสรรอัตรากําลัง
พนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือทดแทนข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา เกษียณอายุราชการ  และอัตราใหม่  โดยได้
จัดสรรอัตราบุคลากรสายวิชาการจํานวน 83 อัตรา และสายสนับสนุน จํานวน 45 อัตรา ซึ่งมีกระบวนการสรร
หาบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งอย่างมีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ (2.4-6.3) 
7.มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรงุการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนบัสนุน 

มหาวิทยาลัยได้นําข้อมูลสรุปและประเมินผลของแผนพัฒนาบุคลากรของปีการศึกษา 2555 ไปใช้
ประกอบในการพิจารณากําหนดแผนพัฒนาบุคลากรในปีการศึกษา 2556 โดยผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการติดตามการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (2.4-7.1) 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
2.4-1.1 แผนพัฒนาบุคลากรประจําปีงบประมาณ 2556 
2.4-1.2 แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560) 
2.4-1.3 แผนการสรรหาบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งตามกรอบอัตรากําลังที่ได้รับอนุมัติปี 2556 
2.4-1.4 แผนพัฒนาบุคลากรด้านศึกษาต่อประจําปี 2556 
2.4-2.1 - สรุปรายงานการประชุมวิเคราะห์โครงสร้างและภาระงานตามกรอบ ครั้งที่ 3 วันที่ 1 สิงหาคม 

2555 
- มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 
2556 

2.4-2.2 - รายงานการประเมินผลโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนผลงานวิชาการ
เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ” 
- รายงานการประเมินผลโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา “ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน” เรื่อง การบริหารงานในสํานักงานคณบดีและสํานักงาน
ผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก 

2.4-2.3 รายงานการประชุมกรรมการเพ่ือกําหนดขอบข่ายรายวิชาในการออกข้อสอบพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 

2.4-2.4 รายงานการประเมินผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบวนปัญหาและอุปสรรคเพ่ือนําไปสู่
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
การปรับปรุงตามแผนปฏิบัติการกําหนดสมรรถนะ (Competency) ตําแหน่งงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

2.4-2.5 - คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที ่880/2556 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
ทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน  สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน 2556 
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง กําหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาจัดสรรทุนให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ไปศึกษาต่อภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2551 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการทุนฯ ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 16 กันยายน 2556 
- ผลการจัดสรรทุนและจํานวนเงินทุน ประจําปีงบประมาณ 2556 

2.4-2.6 ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการกําหนดระดับตําแหน่งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งประเภทท่ัวไป ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 

2.4-2.7 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที ่697/2553 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการให้
คําปรึกษาและกลั่นกรองการจัดทําผลงานทางวิชาการ สั่ง ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 

2.4-2.8 - คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติงานบนฐานสมรรถนะเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ http://www.hrd.rmutsb.ac.th 
- ระบบประเมนิผลการปฏิบัติงานบนฐานสมรรถนะบนเว็บไซต์ 
http://www.hrd.rmutsb.ac.th 

2.4-3.1 เอกสารการตรวจสุขภาพประจําปี 
2.4-3.2 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดต้ังกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่  4  สิงหาคม  พ.ศ. 2552 
2.4-3.3 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พ.ศ. 2557 
2.4-3.4 - ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2/2552 เรื่อง 

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 13  มกราคม  พ.ศ. 
2552 
- ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตรา
ค่าตอบแทนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยตามคุณวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 
- ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ปรับเพ่ิมอัตราค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างอยู่ก่อนวันที่  1  มกราคม  2556 
- บันทึก หลักเกณฑ์ และเหตุผลประกอบประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 

2.4-3.5 - ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของ
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
พนักงานราชการ (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 11  กันยายน  พ.ศ. 2552 
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนประจําปีของพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2556 

2.4-3.6 เอกสารเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
2.4-3.7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 
2.4-3.8 ประกาศคณะอนุกรรมการคดัเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี 2556 
2.4-4.1 หนังสือติดตามการนําความรู้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/กิจกรรม ไปใช้

ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนหรือนําไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ในรอบ
ปีงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) 

2.4-4.2 แบบติดตามการนําความรู้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/กิจกรรม ไปใช้ประโยชน์
ในการจัดการเรียนการสอนหรือนําไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ในรอบปีงบประมาณ 2556 
(1 ตุลาคม 2555 – 30   กันยายน 2556) 

2.4-4.3 แบบสรุปผลการติดตามการนําความรู้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศกึษาดูงาน/กิจกรรม ไป
ใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนหรือนําไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ในรอบ
ปีงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม   2555 – 30 กันยายน 2556) 

2.4-4.4 สรุปผลการติดตามการนําความรู้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/กิจกรรม ไปใช้
ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนหรือนําไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ในรอบ
ปีงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 

2.4-5.1 รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบัติงานของอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

2.4-5.2 คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ 
2.4-5.3 คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรสายสนับสนุน 
2.4-5.4 ข้อมูลคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ และคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรสายสนับสนุน 

เผยแพร่ทางเว็บไซต์  http://personnel.rmutsb.ac.th/morals.html 
2.4-5.5 ขั้นตอนการดําเนินการเมื่อมีการประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
2.4-5.6 รายงานการกระทําที่มีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ 
2.4-5.7 กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
2.4-6.1 สรุปผลแผนพัฒนาบุคลากรประจําปีงบประมาณ 2555 
2.4-6.2 สรุปผลแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ปี พ.ศ. 2551 - 2555 
2.4-6.3 มติ กบม. ครั้งที่ 2/2556 เมือ่วันที่ 7 มีนาคม 2556 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
2.4-7.1 ข้อมูลการสรุปและประเมินผลของแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี 2555 เพ่ือกําหนดแผนพัฒนา

บุคลากรประจําปี 2556 ต่อคณะกรรมการติดตามการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้   
เกณฑ์การประเมิน สกอ. 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
มีการ

ดําเนนิการ 

1 มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูง
กว่า 8 FTES ต่อเคร่ือง  

2 มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมี
การฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา  

3 มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษาอย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษาและ
จุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 

 

4 มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียน
นักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร และสนามกีฬา 

 

5 มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ 
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 

6 มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5  

7 มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ  

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  7  ข้อ     เกณฑ์ประเมิน :   5    คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :  7  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :   5    คะแนน  
เป้าหมายของปีน้ี : 7 ข้อ             ผลการดําเนินงาน   บรรลเุป้าหมาย  
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สงูกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง 

ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือบริการแก่นักศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 8,159 เครื่อง ซึ่งจําแนก
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 คอมพิวเตอร์พีซีของมหาวิทยาลัย จํานวน 3,047 เครื่อง ประเภทที่ 2 
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของนักศึกษาที่ลงทะเบียนการใช้บริการ Wi-Fi ของมหาวิทยาลัย จํานวน 5,112 
เครื่อง (2.5-1.1) พร้อมทั้งได้นําจํานวนคอมพิวเตอร์ทั้งหมด มาใช้คํานวณเปรียบเทียบอัตราส่วนค่า FTES ใน
ภาพรวมเท่ากับ 9,193.24 (2.5-1.2)  ซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับ 1 : 1.13 (8,159/9,193.24) ซึ่งทําให้มหาวิทยาลัยมี
ผลการดําเนินงานด้านการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราส่วน ไม่สูงกว่า 
8 FTES ต่อเคร่ือง ดังน้ันมหาวิทยาลัยจึงประสบความสําเร็จตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ 
2.มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งาน
แก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
หน่วยงานสนับสนุนวิชาการในการให้บริการด้านการศึกษาค้นคว้าแก่อาจารย์ นักศึกษา โดยได้จัดต้ังห้องสมุด
ประจําศูนย์พ้ืนที่ทั้ง 4 แห่งได้แก่ ศูนย์นนทบุรี ศูนย์วาสุกรี ศูนย์สุพรรณบุรี และศูนย์หันตรา โดยให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศหลายประเภทเช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย และบริการอ่ืนๆ รวม
ทั้งสิ้น 164,814  เล่ม จําแนกดังน้ี (2.5-2.1) 

1. ทรัพยากรสารสนเทศประเภทส่ิงตีพิมพ์จํานวน 162,733 เล่ม 
2. ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อโสตทัศน์ เช่น สื่อโสตทัศน์ประกอบหนังสือ และ สือ่โสตทัศน์ทั่วไป

(CD CVD VEDIO) จํานวน 2,081 แผ่น 
3. บริการยืม–คืน เป็นบริการให้ยืมหนังสือ สิ่งพิมพ์ แก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา(2.5-2.2) 
4. บริการช่วยการค้นคว้า เป็นบริการที่ห้องสมุดจัดเจ้าหน้าที่ไว้สําหรับให้คําแนะนําและช่วยเหลือ

นักศึกษาเก่ียวกับการสืบค้นขอ้มูล เพ่ือทํารายงาน และการวิจัย (2.5-2.3) 
สําหรับการบริการแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมีแหล่งสารสนเทศที่พร้อม
สําหรับการให้บริการนักศึกษา ดังน้ี  

1. บริการ Internet เป็นบริการสืบค้นข้อมลูโดยผ่านระบบเครือข่าย Internet เพ่ือให้
นักศึกษา สามารถค้นหาข้อมลูได้จากแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ โดยผู้ใช้สามารถใช้บริการได้ที่ห้อง/มุม Internet  
(2.5-2.4) 

2. บริการห้องศึกษากลุ่มย่อย (Study room) มีให้บรกิารทั้งห้องศึกษาค้นคว้าเด่ียวและกลุ่ม (2.5-2.5) 
3. บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้นจํานวน 13 ฐาน (2.5-2.6) 
4. บริการ Wireless Lan เพ่ือการสืบคนข้อมูล จํานวนทั้งสิ้น. 171 จุด (2.5-2.7) 
5. บริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้นข้อมูลภายในอาคารวิทยบริการ (2.5-2.8) 



บทท่ี 2 สกอ. 

หน้า | 87 
รายงานประจําปท่ีีเป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2556 

 

6. บริการแหลง่เรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น การเรียนการสอนผ่านระบบ LMS  
 เป็นต้น (2.5-2.9) 

นอกจากน้ียังได้จัดโครงการอบรมแนะนําศูนย์วิทยบริการในกิจกรรมแนะนําการใช้ห้องสมุด สืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศให้กับนักศึกษาปีที่ 1 ทุกปีการศึกษา พร้อมทั้งประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการที่มีต่อ
การใช้บริการด้านต่างๆดังน้ี (2.5-2.10) 
3.มีบริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานกัศึกษาอย่างน้อยในด้าน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชือ่มต่ออินเตอรเ์น็ต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดให้มีบรกิารด้านกายภาพที่เหมาะสม เพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา อย่างน้อยห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา จุดเช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย และนอกจากน้ียังได้จัดพ้ืนที่สําหรับบริการอ่ืน ๆ (2.5-3.1 - 2.5-3.4) เช่น 

3.1 จัดพ้ืนทีส่าํหรับบริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด รวม 6 ห้อง (2.5-3.5) 
3.2 จัดพ้ืนทีส่าํหรับบริการการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวม 5 หอ้ง (2.5-3.6) 
3.3 จัดพ้ืนทีส่าํหรับบริการห้องประชุม (2.5-3.7) 
3.4 จัดพ้ืนที่สําหรับบริการห้องเรียน, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กลาง และห้องปฏิบัติการ  

(2.5-3.8 - 2.5-3.9) โดยได้ดําเนินการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านกายภาพครบถ้วนทั้ง 4 ศูนย์
พ้ืนที่ (2.5-3.10) 
4.มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนาม
กีฬา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้จัดให้มีบริการส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอ่ืน ๆ 
ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย ,  ห้องบริการการเรียนรู้ด้วยตนเอง  มีบริการระบบทะเบียนและ 
ประมวลผล  การให้บริการด้านสุขภาอนามัยและการรักษาพยาบาล , จัดบริการด้านอาหาร  และ 
สนามกีฬา (2.5-4.1 - 2.5-4.7)พร้อมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทั้ง 4 ศูนย์พ้ืนที่ (2.5-4.8) 
5.มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเร่ือง
ประปา ไฟฟา้ ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเร่ืองประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมี
ระบบ   และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในอาคารต่าง ๆ  เช่น มีเครื่องดับเพลิง มีการจ้างยามรักษาความปลอดภัย 
มีการจ้างแม่บ้านจากบริษัทเพ่ือทําความสะอาด มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเปิดและปิดอาคารประจําทุกวัน และมี
กล้องวงจรปิดภายในมหาวิทยาลัย และประตูทางเข้า-ออก มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดการโดยส่วนกลาง และมีงาน
อาคารสถานที่คอยกํากับดูแลอีกช้ันหน่ึง (2.5-5.1 - 2.5-5.6) 

นอกจากน้ี ยังได้ดําเนินการประเมินความพึงพอในระบบต่าง ๆ อย่างครบถ้วน (2.5-5.7) 



บทท่ี 2 สกอ. 

หน้า | 88 
รายงานประจําปท่ีีเป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2556 

 

6.มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
รายงานผลประเมินคุณภาพบริการ ปีการศึกษา 2556 (2.5-6.1) จากการประเมินคุณภาพของบริการ

ในข้อ 2 คือ   
1.   ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการห้องสมุดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.85     
2.   ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการงานการเรียนรู้ด้วยตนเองอยู่ในระดับมาก  

มีค่าเฉล่ีย 3.79 
3.   ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการอบรมแนะนําศูนย์วิทยบริการในกิจกรรมแนะนําการ

ใช้ห้องสมุด-สืบค้นทรพัยากรสารสนเทศใหกั้บนักศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.22 
4.   ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์(LMS) อยู่ใน

ระดับมาก มีคา่เฉล่ีย 3.80 
  

จากการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 3 คือ 
1.   ผลการประเมินความพึงพอใจด้านสถานที่สําหรับการเรียนการสอน (ห้องเรียน) มีความพึงพอใจ

ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.89 
2.   ผลการประเมินความพึงพอใจด้านห้องปฎิบัติการ มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.92 
3.   ผลการประเมินความพึงพอใจด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน มีความ 

พึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.82 
4.   ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มีความพึงพอใจในระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ย 3.72 
  
           จากการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 4 คือ 

1.   ผลการประเมินความพึงพอใจด้านระบบทะเบียนและประมวลผล มคีวามพึงพอใจในระดับมาก  
มีค่าเฉล่ีย 3.80 

2.   ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล  
มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.82 

3.   ผลการประเมินความพึงพอใจด้านความถูกลักษณะของโรงอาหาร ผู้ประกอบอาหาร ภาชนะ  
มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.79 

4.   ผลการประเมินความพึงพอใจด้านความเหมาะสมของสนามกีฬา โรงยิมส์ ต่อการพัฒนาด้าน
กายภาพของนักศึกษา มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.86 
  
 
 
 



บทท่ี 2 สกอ. 

หน้า | 89 
รายงานประจําปท่ีีเป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2556 

 

จากการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 5 คือ 
ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่อง

ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร
ต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

1.   ผลการประเมินความพึงพอใจด้านระบบสาธารณูปโภคได้แก่ ประปา ไฟฟ้า การจัดการขยะ ระบบ
กําจัดของเสีย  มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย3.81 

2.   ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการรักษาความปลอดภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบภายใน
สถาบัน มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.86 
7.มีการนาํผลการประเมินคณุภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นขอ้มูลในการพฒันาการจัดบริการด้านกายภาพท่ีสนอง
ความต้องการของผู้รบับริการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่ง
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ประจําปีการศึกษา 2556 ไปยังสํานักคุณภาพการศึกษา เพ่ือแจ้งทุกคณะและศูนย์พ้ืนที่ทั้ง 4 ให้นํา
ผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาปรับปรุงเพ่ือรองรับการเรียนการสอนในปีการศึกษาหน้า (5.2-7.1) 

พร้อมน้ี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้นําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาระบบหรือกระบวนการจัดบริการด้านกายภาพที่ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการโดย
นําเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ในการพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการ เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการสําหรับรองรับการบริการในปีการศึกษาหน้า  
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
2.5-1.1 รายงานจํานวนคอมพิวเตอร์เพ่ือบริการนักศึกษาประจําปีการศึกษา 2556 ของงาน

วิศวกรรม กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 
31 พ.ค. 2557 

2.5-1.2 รายงานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2557 
วันที่ 5 มีนาคม 2557 

2.5-2.1 รายงานทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด 
2.5-2.2 รายงานสถิติการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด 
2.5-2.3 รายงานสถิติบริการตอบคําถามช่วยค้นคว้า 
2.5-2.4 บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
2.5-2.5 บริการห้องศึกษากลุ่มย่อย (Study room) มีให้บริการทั้งห้องศึกษาค้นคว้าเด่ียวและกลุ่ม 
2.5-2.6 รายงานสถิติบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
2.5-2.7 บริการ Wireless Lan เพ่ือการสืบค้นข้อมูล 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
2.5-2.8 บริการเครืองคอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้นข้อมูลภายในอาคารวิทยบริการ 
2.5-2.9 บริการแหล่งเรยีนรู้ผ่านระบบเคร่ือข่ายคอมพิวเตอร์ 
2.5-2.10 อบรมการใช้บริการห้องสมุด ประจําปีการศึกษา 2556 
2.5-3.1 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ศนูย์หันตรา        
2.5-3.2 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ศนูย์วาสุกรี 
2.5-3.3 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ศนูย์สุพรรณบุร ี
2.5-3.4 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ศนูย์นนทบุรี 
2.5-3.5 จัดพ้ืนที่บริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 
2.5-3.6 จัดพ้ืนที่บริการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
2.5-3.7 จัดพ้ืนที่สําหรับบริการห้องประชุม 
2.5-3.8 จัดพ้ืนที่ห้องเรียน-ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กลาง 
2.5-3.9 ห้องปฏิบัติการ 
2.5-3.10 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปีการศึกษา 2556 
2.5-4.1 งานทะเบียน 
2.5-4.2 ห้องพยาบาล 
2.5-4.3 สนามกีฬา 
2.5-4.4 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ศูนย์หันตรา 
2.5-4.5 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ศูนย์วาสุกรี 
2.5-4.6 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ศูนย์สุพรรณบุรี 
2.5-4.7 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ศูนย์นนทบุรี 
2.5-4.8 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปีการศึกษา 2556 
2.5-5.1 ขออนุมัติใช้เงินจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย 
2.5-5.2 สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย 
2.5-5.3 ประกาศ เรื่อง กําหนดบัตรเข้า-ออก 
2.5-5.4 บันทึกรายงาเหตุการณ์ประจําวัน รปภ. 
2.5-5.5 ขออนุมัติใช้เงินจ้างเหมาเติมนํ้ายาเคมีถังดับเพลิง 
2.5-5.6 บํารุงรักษาลิฟท์ เดือนมีนาคม – เมษายน 2557 
2.5-5.7 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปีการศึกษา 2556 
2.5-6.1 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย



บทท่ี 2 สกอ. 

หน้า | 91 
รายงานประจําปท่ีีเป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2556 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปีการศึกษา 2556 

2.5-7.1 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปีการศึกษา 2556 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  
เกณฑ์การประเมิน สกอ. 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
มีการ

ดําเนนิการ
1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

ทุกหลักสูตร  

2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้ เรียน 
ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 

 

4 มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

 

5 มีการจัดการเรียนรู้ที่ พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้ 
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

 

6 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจ
แต่ละรายวิชาต้องไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 

7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :    7   ข้อ     เกณฑ์ประเมิน :     5   คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :      7   ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :     5   คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี :      7    ข้อ    ผลการดําเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  
1.มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร 

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญทุก
หลักสูตร ดังน้ี 

1.1 มหาวิทยาลัย มีการจัดทาํคู่มือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (2.6-1.1) พร้อม
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard 
Operation Procedure: SOP) การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (2.6-1.2) 

1.2  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เช่น รายวิชาสหกิจศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การศึกษาเฉพาะทาง โครงงาน สัมมนา ปัญหาพิเศษ และในแผนการศึกษามีการระบุช่ัวโมงปฏิบัติการ  
(2.6-1.3) 
2.ทุกรายวิชาของทุกหลักสตูร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 

2.1  นักศีกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรที่
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ระดับปริญญาตรี 34 หลักสูตร ระดับ
ปริญญาโท 2 หลักสูตร ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.4 ก่อนการเปิดสอบครบถ้วนทุกรายวิชา โดย
มหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการดําเนินการในการประชุมสภาวิชาการคร้ังที่ 6/2556 และครั้งที่ 10/2556 
(2.6-2.1) 

2.2  นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2556 มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาในรูปแบบของ
โครงการสอน หรือแผนการสอน หรือประมวลรายวิชา (Course Syllabus)และส่งมอบให้นักศึกษาในคาบเรียน
แรก 
3.ทุกหลักสูตรมีรายวิชาทีส่่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผูเ้รียนได้เรยีนรู้จากการปฏิบัติทั้ง
ในและนอกหอ้งเรียนหรือจากการทําวิจัย 

3.1  มหาวิทยาลัย กําหนดให้ทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ส่งเสริมให้นักศึกษาเรยีนรู้จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือในสถาบัน การศึกษา โดยจัดให้
ศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝึกงาน (2.6-3.1) 

3.2  ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร กําหนดให้มีช่ัวโมงปฏิบัตินอกห้องเรียน โดยคํานวณจากผลรวม
ระหว่างสองเท่าของหน่วยกิตทฤษฎี กับก่ึงหน่ึงของหน่วยกิตปฏิบัติ (2.6-3.2) 

3.3  มหาวิทยาลัย โดยสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการ “การผลิตสื่อการสอน
ออนไลน์” จํานวน 3 รุ่น ระหว่างวันที่ 8 - 9, 10 – 11 และ 15 – 16 กรกฎาคม 2556 เพ่ือให้ความรู้ในการ
ผลิตสื่อการสอนออนไลน์ด้วย Model ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม ทั้ง 6 คณะ 1 วิทยาลัย สามารถผลิตสื่อการสอน
ออนไลน์ได้ รวม 29 รายวิชา (2.6-3.3) 
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3.4  มหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการ
ให้บริการคอมพิวเตอร์ มีจุดเช่ือมต่อระบบเครือข่ายพร้อมช่องสัญญาณ Wireless ทุกศูนย์พ้ืนที่ เพ่ือให้
นักศึกษาสามารถค้นคว้าจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งมีศูนย์พัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพ่ือให้ความรู้ 
และสนับสนุนการพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (2.6-3.4) 

3.5  มีการกําหนดรายวิชาให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้จากการวิจัย เช่น รายวิชา การวิจัยทางการศึกษา เตรียม
วิทยานิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม (2.6-3.5) 
4.มีการใหผู้้มีประสบการณท์างวิชาการหรือวิชาชพีจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีสว่นร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร ดังน้ี 
          ทุกหลักสูตร กําหนดให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ทางวิชาการ วิชาชีพ จากบุคคล หรือหน่วยงาน หรือ
ชุมชนภายนอก โดยในการขอเปิดหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร การปรับรายวิชา ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้า
มามีส่วนร่วมในการดําเนินการโดยเชิญมาบรรยาย หรือเป็นอาจารย์พิเศษ หรือเป็นผู้ควบคุมการ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

4.1  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ดําเนินการจัดโครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพซึ่งกันและกัน (2.6-4.1) 

4.2  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ดําเนินการจัดทําบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ กับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) เพ่ือจัดการเรียนการสอนรายวิชาด้านวิทยาศาสตร์ประมง 
และมีวิทยากรจากภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาบรรยายและฝึกปฏิบัติ
เรื่อง การวิภาคกุ้งก้ามกราม และการผลิตแม่พันธ์ุที่ให้รุ่นลูกเป็นเพศผู้ล้วน และการตรวจสอบคุณภาพลูกกุ้ง 
โดยใช้ลักษณะทางกายวิภาค ในรายวิชาทักษะวิชาชีพประมง 4 และรายวิชาการจัดการคุณภาพนํ้าในบ่อ
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า เมื่อวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2557 ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง (2.6-4.2) 

4.3  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดําเนินการจัดโครงการเตรียมพัฒนาบุคลากรก่อน
เข้าสู่อุตสาหกรรมสนับสนุน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สํานักพัฒนา
อุตสาหกรรมสนับสนุน ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา สภาอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการ
อบรมหลักสูตร – รู้ทัน กฎหมายไอที โครงการมาตรฐานการบัญชีที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมีการเชิญ
วิทยากรผู้มีประสบการณ์ทางวิชาชีพมาให้ความรู้กับนักศึกษา อีกทั้งมีการนํานักศึกษา ศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการ (2.6-4.3) 

4.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดําเนินการสร้างหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 มีการเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากหัวหน้ากลุ่มวิจัย Small and Strong Materials Group ศูนย์วิจัยแสงซินโครต
รอน  ผู้ อํ า น วยกา ร ศูน ย์ วิ จั ยน า โน บู รณากา ร  มหา วิทยาลั ย ขอนแ ก่น  ศู น ย์ น า โน เทค โน โลย 
แห่งชาติ (NANOTEC) และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มาเป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยา
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ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) และมีการลงนามความร่วมมือ 
ด้านการเรียนการสอน และด้านการพัฒนานักศึกษา (2.6-4.4) 

4.5  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการจัดโครงการการศึกษาดูงานเพ่ือให้
นักศึกษามีประสบการณ์ทางวิชาการ และมีการจัดโครงการ Visiting Professor เพ่ือให้นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์ทางวิชาการ วิชาชีพ อีกทั้งมีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา โดยเชิญ
วิทยากรจากสถานประกอบการมาให้ความรู้แก่นักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา และมีการจัดสัมมนาพิเศษ  
การประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติ/หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ และผลิตช้ินส่วน (2.6-4.5) 

4.6  คณะศิลปศาสตร์ มีการเชิญอาจารย์พิเศษท่ีมีความเช่ียวชาญพิเศษ มาให้ความรู้แก่นักศึกษา  
มีการจัดโครงการการศึกษาดูงานของนักศึกษา และจัดให้นักศึกษาได้ศึกษารายวิชาฝึกงาน รายวิชาสหกิจศึกษา 
และสร้างเครือข่ายทางการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชน (2.6-4.6) 

4.7  วิทยาลัยการจัดการ มีการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ รายวิชานวัตกรรมการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
เชิญ ดร.วิชัย  ว่องศิลป์วัฒนา บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์และกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด”  
ดร.ย่ิงเกียรติ  ภู่เจริญวิบูลย์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์และกําหนดกลยุทธ์ทางการเงิน”  
คุณวิรัตน์  นิโครธานนท์ บรรยายในหัวข้อเร่ือง “การวิเคราะห์และกําหนดกลยุทธ์ทางการผลิต”  
รายวิชาสัมมนาทางธุรกิจ เชิญ คุณณกรณ์  กรณ์หิรัญ บรรยายในหัวข้อเรื่อง “มุมมอง ความผิด พลิกชีวิต  
สู่ความสําเร็จ” คุณหน่ึงฤทัย  ตวงโชคดี บรรยายในหัวข้อเรื่อง “โอกาสธุรกิจพิชิตใจผู้บริโภค”  
คุณนลินี  ด่านชัยวิจิตร บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การบริหารธุรกิจ อย่างมืออาชีพ” และดําเนินการพา 
คณะนักศึกษา รุ่น 8 ศึกษาดูงานบริษัทข้าวพีซี จํากัด (มหาชน) ด้านการบริหารจัดการ และด้านกระบวนการ
ผลิตอันทันสมัยระดับโลก (2.6-4.7) 
5.มีการจัดการเรียนรู้ทีพ่ัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเ้พือ่พัฒนาการเรยีนการสอน 

มหาวิทยาลัย โดยสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการ “การพัฒนาการเรียนการสอน 
โดยใช้งานวิจัยทางการศึกษา” วันที่ 27 มีนาคม 2557 เพ่ือให้ความรู้กับคณาจารย์ในการจัดการจัดการเรียนรู้ 
ที่พัฒนาจากการวิจัย (2.6-5.1) ซึ่งแต่ละคณะสามารถนําไปใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ดังต่อไปน้ี 

5.1  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีการ
จัดโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้คณาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 
ที่ผ่านมา ได้แก่ โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ โดยเน้นผู้เรียน
เ ป็นสํ าคัญ  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใ ช้การ วิจัย ใน ช้ันเ รียน  และโครงการ  
“Teaching Academy 2014ครั้งที่ 3” (2.6-5.2) 

5.2  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือ
จากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการทําโครงการวิจัยช้ันเรียนเพ่ือศึกษาปัญหา
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนของนักศึกษา (2.6-5.3) และนักศึกษามีการวิจัยในรายวิชา
ปัญหาพิเศษ (2.6-5.4) และมีการจัดเวทีให้กับอาจารย์และนักศึกษาได้แสดงผลงานวิชาการ ในงานเกษตร
หันตรา วิชาการ’ 57 ครั้งที่ 2 (2.6-5.5) 
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5.3  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือ 
จากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน โดยอาจารย์พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและ
วิธีการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบอย่างต่อเน่ือง เช่น รายวิชา Business Law รหัสวิชา 305-15-05 โดย 
อาจาย์เมธาสิทธ์ิ คงทอง ได้ทําวิจัยในช้ันเรียน เรื่อง “การแก้ปัญหานักศึกษาสอบวิชากฎหมายธุรกิจ”  
(2.5-5.6) เพ่ือวิเคราะห์การสอนที่ผ่านมาว่าวิธีการสอนและกระบวนการเรียนการสอนรวมท้ังการประเมินผล 
การเรียนของผู้เรียนมีความเหมาะสมหรือไม่ และต้องมีการปรับปรุงในเรื่องใด (2.5-5.7) 

5.4  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอน
วิเคราะห์การสอนที่ผ่านมาโดยการทําวิจัยในช้ันเรียน (2.6-5.8 และ 2.6-5.9) 

5.5  คณะศิลปศาสตร์ มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เช่น  
มีการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาจากงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
โดยใช้การสอนด้วยกลวิธีสืบสอบ (2.6-5.10) โดยใช้วิธีการสอนด้วยกลวิธีสืบสอบในหน่วยเรียนที่ 7 และ 8 ใน
รายวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร (2.6-5.11) มีการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาจากงานวิจัย เรื่อง การใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT (2.6-5.12) โดยใช้แบบฝึกหัดที่ได้จากการวิจัยมาใช้เป็นกิจกรรมการเรียนการ
สอนและใช้เกณฑ์การวัดผลประเมินผลเช่นเดียวกันกับในงานวิจัย ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย (2.6-5.13) 
    5.6 วิทยาลัยการจัดการ จัดโครงการพัฒนานักวิจัย โครงการวิจัยเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้  
(2.6-5.14)  ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เพ่ือใช้การวิจัยทาง
การศึกษาและใช้สารสนเทศเพ่ือการบริหารหลักสูตร และสามารถบริหารจัดการเรียนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่งได้นําองค์ความรู้ในพันธกิจด้านการวิจัยเพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฟัง
บรรยายและประชุมเชิงปฏิบัติการ คณาจารย์ได้มีการเขียนบทความวิจัย ที่ ได้จากการจัดกิจกรรม 
เรื่อง “รายงานการวิจัยในช้ันเรียน ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการ กรณีศึกษา
วิชาการจัดการตลาดในยุคโลกาภิวัตน์ (2.6-5.15) บทความวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการ
บริการ ความพึงพอใจ และความจงรักภักดี (2.6-5.16) ซึ่งอาจารย์ผู้สอนนําไปพัฒนาการเรียนการสอนใน
รายวิชาการจัดการตลาดในยุคโลกาภิวัฒน์ และวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ (2.6-5.17) อีกทั้ง
คณาจารย์ได้มีการเขียนบทความวิจัย ที่ได้จากการจัดกิจกรรม เพ่ือเผยแพร่ให้กับนักศึกษาไว้ดูเป็นตัวอย่างบน
เว็บไซต์ (2.6-5.18) จัดให้มีการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการ
สอน โดยให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุธิดา  นุริตมนต์ ได้จัดทําผลงานเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการ
บริการ ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย และนําเข้าไปร่วม
สอนในวิชา นวัตกรรมการจัดการเชิงกลยุทธ์ ในสัปดาห์ที่ 14 และนําผลงานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยนําเข้า
ไปร่วมสอนและถ่ายทอดให้กับนักศึกษารุ่นที่ 8 ภาคการศึกษาท่ี 2/2556 ในสัปดาห์ที่ 15-16 รายละเอียดดัง
เอกสาร มคอ.3 (2.6-5.19) อีกทั้งวิทยาลัยการจัดการมีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาค
การศึกษาละ 2 ครั้ง โดยกําหนดให้มีการประชุมก่อนเปิดภาคการศึกษาและหลังปิดภาคการศึกษา ซึ่งได้มีการ
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แลกเปลี่ยนการเรียนรู้เก่ียวกับการควบคุมวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ การวิจัย และการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือรวบรวมองค์ความรู้นําไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อไป 
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ตํ่ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มต่ีอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ตํ่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5ดังน้ี 

6.1  มหาวิทยาลัย มีการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอน  
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยกําหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องประเมินผู้สอนทุกรายวิชาผ่านระบบออนไลน์
reg.rmutsb.ac.th/rmutsb/main/ (2.6-6.1) 

6.2  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (2.6-6.2) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (2.6-6.3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2.6-6.4) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ (2.6-6.5) และวิทยาลัยการจัดการ (2.6-6.6) มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
(2.6-6.7) และคณะศิลปศาสตร์ (2.6-6.8) มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนการ
สอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 
7. มีการพัฒนาหรือปรบัปรงุการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทุก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
           7.1 จากผลการประเมินการเรียนการสอนประจําปีการศึกษา 2556 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
และคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พบว่า ทุกรายด้านมีค่าเฉล่ียมากกว่า 3.51 โดยที่ผล 
การประเมินด้านสภาพห้องเรียนมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มหาวิทยาลัยจึงจัดสรรค่าใช้จ่ายงบประมาณเพื่อ 
การพัฒนา  หรือปรับปรุงสภาพห้องเรียน  เ ช่น  ชุดครุ ภัณฑ์ประจําห้องปฏิบัติการ  ชุดปฏิบัติการ 
เครื่องปรับอากาศ ชุดไมค์ จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ (2.6-7.1) 
           7.2 มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนตามผลการประเมิน จําแนกตามรายคณะ
ดังต่อไปน้ี 
           คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน การประเมิน ผล
การเรียนรู้โดยดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีเคร่ืองกล ครั้งที่ 4 และรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา มคอ. 5 (2.6-7.2) คณะศิลปศาสตร์มี
การพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้โดยมีการจัดโครงการ
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สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลักดันให้เกิดการ
พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญแบบย่ังยืน เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้อยู่
ในระดับสากล เพ่ือให้เกิดกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับวิธีการสอน การวัดผลและการ
ประเมินผล และเพ่ือให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ (2.6-7.3) 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
2.6-1.1 คู่มือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
2.6-1.2 มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure: SOP) การสอนโดยเน้น

ผู้เรียนเป็นสําคัญ 
2.6-1.3 หลักสูตรมีรายวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เช่น รายวิชาสหกิจศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การศึกษาเฉพาะทาง โครงงาน สัมมนา ปัญหาพิเศษ และในแผนการศึกษามีการระบุช่ัวโมง
ปฏิบัติการ 
- หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
- หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

2.6-2.1 
 

- รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที ่6/2556  
  ระเบียบวาระที่ 1.2.4 หน้า 10 
- รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที ่10/2556 
  ระเบียบวาระที่ 1.2.2 และ 1.2.3 หน้า 4 - 5 

2.6-3.1 รายวิชาในกลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 
2.6-3.2 แผนการเรียนที่มีรายวิชาซึ่งใช้เวลาศึกษาด้วยตนเอง 
2.6-3.3 รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6/2556  

ระเบียบวาระที่ 1.2.2 หน้า 3 - 6 
2.6-3.4 เว็บไซต์สํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ

ภูมิ http://arit.rmutsb.ac.th/2011/home/ 
2.6-3.5 

 
- รายวิชาการวิจัยทางการศึกษา 
- รายวิชาเตรียมวิทยานิพนธ์ 
- รายวิชาวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม 

2.6-4.1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จํากัด กับ 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 
2.6-4.2 

 
- ภาพและข้อมูลการจัดโครงการและสรุปผลประเมินโครงการ 
- หนังสือคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ 
  ที ่ศธ 0585.11/359 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็น
วิทยากร 

2.6-4.3 
 

- ภาพและข้อมูลการลงนามความร่วมมือด้านการเรียนการสอน 
- หนังสือเชิญผูท้รงคุณวุฒิ 

2.6-4.4 
 

ภาพและข้อมูลการจัดสัมมนาการใช้ระบบอัตโนมัติ/หุ่นยนต์เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 

2.6-4.5 
 

- หนังสือคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิที่ ศธ 0585.14/528     
  ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ขอเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ 
- ภาพและข้อมูลการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชน 

2.6-4.6 
 

ภาพและข้อมูลการจัดโครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 

2.6-4.7 
 

- ข้อมลูการจัดโครงการศึกษาดูงานในประเทศ กิจกรรม ศึกษาดูงาน ณ โรงงานข้าวนครหลวง 
  และศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ 
- หนังสือขอเรยีนเชิญเป็นวิทยากร 

2.6-5.1 
 

- ภาพและข้อมูลการจัดโครงการ การพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้งานวิจัยทางการศึกษา 
- ตารางกําหนดการจัดโครงการ 
- รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที ่4/2557 
  ระเบียบวาระ 1.2.5 หน้า 7 

2.6-5.2 
 

- โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและการบริการวิชาการโดยเน้นผู้เรียน 
  เป็นสําคญั 
- โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยในช้ันเรียน 
- โครงการ “Teaching Academy 2014 ครั้งที่ 3 

2.6-5.3 - โครงการวิจัยในช้ันเรียน 
2.6-5.4 - เล่มปัญหาพิเศษ 
2.6-5.5 - โครงการประชุมวิชาการเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
2.6-5.6 เอกสารหมายเลข มคอ.3 รายวิชากฎหมายธุรกิจ 
2.6-5.7 เอกสารงานวิจัยในช้ันเรียน เรื่อง การแก้ปัญหานักศึกษาสอบวิชา กฎหมายธุรกิจ 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
2.6-5.8 เล่มหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
2.6-5.9 รายงานการวิจัยของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
2.6-5.10 

 
โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้การสอนด้วย
กลวิธีสืบสอบ 

2.6-5.11 แผนการสอนรายวิชา ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
2.6-5.12 โครงการวิจัยเรื่อง การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพ่ือพัฒนาการคิดเชิงระบบ 
2.6-5.13 แผนการสอนรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัย 
2.6-5.14 โครงการวิจัยเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ 
2.6-5.15 

 
รายงานการวิจัยในช้ันเรียน ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการ: 
กรณีศึกษาวิชาการจัดการตลาดในยุคโลกาภิวัตน์ 

2.6-5.16 
 

บทความวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจ และความ
จงรักภักดี 

2.6-5.17 ลักษณะรายวิชา นวัตกรรมการจัดการเชิงกลยุทธ์สําหรับผู้บริหาร 
2.6-5.18 บทความวิจัยเชิงงานบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การนําธุรกิจที่พักแรมไปสู่ความสําเร็จ 
2.6-5.19 รายละเอียด มคอ.3 รายวิชานวัตกรรมจัดการเชิงกลยุทธ์ 
2.6-6.1 หน้าเว็บไซต์ประเมินอาจารย์ผู้สอน reg.rmutsb.ac.th/rmutsb/main/ 
2.6-6.2 

 
ค่าเฉล่ียการประเมินการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรประจําภาคการศึกษาที่ 1/2556 และ 2/2556 

2.6-6.3 
 

ค่าเฉล่ียการประเมินการจัดการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2556 และ 2/2556 

2.6-6.4 
 

ค่าเฉล่ียการประเมินการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2556 และ 2/2556 

2.6-6.5 
 

ค่าเฉล่ียการประเมินการจัดการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2556 และ 2/2556 

2.6-6.6 
 

ค่าเฉล่ียการประเมินการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการ 
ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2556 และ 2/2556 

2.6-6.7 
 

ค่าเฉล่ียการประเมินการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2556 และ 2/2556 

2.6-6.8 
 

ค่าเฉล่ียการประเมินการจัดการเรียนการสอนของคณะศิลปศาสตร์ 
ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2556 และ 2/2556 

2.6-7.1 
 

เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และจากงบประมาณแผ่นดิน 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
2.6-7.2 

 
- หนังสือคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ที ่ศธ 0585.09/... ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 
  เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
  เทคโนโลยีเครื่องกล ครั้งที่ 4 
- รายงานการประชุม คณะกรรมการผู้รับผดิชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
  เทคโนโลยีเครื่องกล ประจําภาคการศึกษา 1/2556 ครั้งที่ 4 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 
- รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา มคอ. 5 

2.6-7.3 
 

- รายงานผลการประเมิน โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียน  เป็นสาํคัญ วันที่ 26 มีนาคม 2557 ณ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์หันตรา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  
เกณฑ์การประเมิน สกอ. 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
มีการ

ดําเนนิการ
1 มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

อย่างน้อยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนด
การศึกษาของหลักสูตร 

 

2 มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน  
การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 

3 มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและ
งบประมาณที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

 

4 มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหว่าง
สถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

5 มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน 

 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :     5    ข้อ    เกณฑ์ประเมิน :     5   คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :     5   ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :    5   คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี :      5    ข้อ    ผลการดําเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย 
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ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินตนเอง :  
1.มีการสาํรวจคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ตามความต้องการของผูใ้ช้บณัฑิตอย่างน้อยสําหรบัทุก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศกึษาของหลักสูตร 

ทุกคณะมีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทุก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่กําหนดให้มีการประเมินหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตรในรอบระยะเวลา 5 ปี  
โดยการสํารวจข้อมูลผู้ใช้บัณฑิตในด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์จากสถานประกอบการ เพ่ือนํามาใช้
เป็นข้อมูลประกอบการประเมินหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา (2.7-1.1) และมหาวิทยาลัย 
มีการสํารวจความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2555 (2.7-1.2) เพ่ือเป็นการนําข้อมูลมาใช้
ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
2.มีการนาํผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรบัปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธผิลทางการเรียนทีส่ง่เสริมทักษะอาชีพและคณุลกัษณะของบณัฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
           มีการนําผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียน  
ที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (2.7-2.1)ตลอดจนการปรับปรุงรายวิชาเพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (2.7-2.2) และทุกคณะมีการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตรตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (2.7-2.3) 
3.มีการส่งเสรมิสนับสนนุทรพัยากรท้ังด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณท่ีเอ้ือต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
           มหาวิทยาลัยมีการมีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและ
งบประมาณ ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต ดังน้ี 

3.1 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคลากร โดยมีการจัดสรรงบประมาณ  
ให้กับกองบริหารงานบุคล (2.7-3.1) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

3.2 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมหาวิทยาลัยมี
จัดสรรงบประมาณให้ทุกหน่วยงาน (2.7-3.2) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

3.3 ทุกคณะได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่คุณลักษณะพึงประสงค์  
(2.7-3.3) ซึ่งแต่ละคณะได้จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมทักษะและคุณลักษณะของบัณฑิตที่ พึงประสงค์ตาม 
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (2.7-3.4) 
4.มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรอืนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure: SOP) การส่งเสริมให้
นักศึกษาเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ (2.7–4.1) ซึ่งเป็นระบบและกลไกที่ทุกคณะถือปฏิบัติ รวมถึงมีการ
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เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการ หรือการนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้ง 
ในประเทศ และต่างประเทศ ให้นักศึกษาและผู้สนใจรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและมีการ
สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ (2.7-4.2) 
5.มีกิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาท่ีจัดโดยสถาบัน 

มหาวิทยาลัยมีการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมหาวิทยาลัย 
ได้จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา(2.7-5.1) รวมถึงการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมของทุกคณะ (2.7-5.2)  
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
2.7-1.1 
 

รายงานผลการประเมินหลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 

2.7-1.2 
 

สรุปผลสํารวจความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สุวรรณภูมิ รุ่นปีการศึกษา 2555 

2.7-2.1 
 

สรุปผลการนําผลการประเมนิหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 จากผู้ใช้บัณฑิต/สถานประกอบการ
มาใช้ในการปรบัปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2557 

2.7-2.2 รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 7/2556 ระเบียบวาระที่ 4.7 
2.7-2.3 แบบสํารวจผลการดําเนินงานงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
2.7-3.1 
 

- เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  ราชมงคลสุวรรณภูมิ ด้านบุคลากร 
- เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ด้านบุคลากร 

2.7-3.2 
 

- เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  ราชมงคลสุวรรณภูมิ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.7-3.3 
 

เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
หมวดค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่คุณลักษณะพึงประสงค์ 

2.7-3.4 
 

กิจกรรมการเรยีนการสอนที่เสริมสร้างคุณลกัษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เตรียมพัฒนาบุคลากรก่อนเข้าสู่อุตสาหกรรม 
  สนับสนุน” 
- โครงการครูอาสาพาน้องเรียน 
- โครงการอบรม ทักษะภาษาอาเซียน (ภาษาจีน) 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
2.7-4.1 
 

- มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่งนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการ (SOP)  
ของมหาวิทยาลัย 
- มาตรฐานขั้นตอนการการปฏิบัติงาน งานประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการภายใน 
  และต่างประเทศ (SOP) วิทยาลัยการจัดการ 
- ระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอ 
  ผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบันหรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

2.7-4.2 
 

- หนังสือคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที ่ศธ (สธ) บท 101/2557 
  ลงวันที่ 3 มนีาคม 2557 เรื่อง ขออนุญาตนํานักศึกษาเดินทางไปราชการและขออนุมัติเงิน 
  สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา 
- หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ศธ 0584.05/242 
  ลงวันที่ 4 มนีาคม 2557 เรื่อง ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมนําเสนอบทความวิชาการ Bec2014 
- หนังสือขอสมัครเข้าร่วม การประชุมวิชาการ การนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏภูเก็ต “บูรณาการสหกิจวิทยาการงานวิจัยสู่มาตรฐานสากล” 
  วันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
- หนังสือคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ ศธ 0585.13/658 ลงวันที่ 10 
มีนาคม 2557 เรื่อง ขออนุญาตเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า EENET 
2014 และขออนุมัติค่าใช้จ่ายการเดินทาง 

2.7-5.1 
 

เอกสารประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
- กิจกรรมโครงการฟ้ืนฟูส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม “ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเน่ืองในวันขึ้น 
  ปีใหม”่ 
- กิจกรรมงานวันรวมใจสร้างสวนธรรมรวมใจระลึกโปรดเกล้าฯ 
- กิจกรรมรดนํ้าขอพร นายกสภามหาวิทยาลัยฯ 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย “สงกรานต์วาสุกรี สืบสานประเพณีไทย” 
- กิจกรรมพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2.7-5.2 
 

การจัดโครงการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมของคณะต่างๆ 
- สรุปโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
- สรุปโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
- ภาพกิจกรรมของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
- โครงการอบรมสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม 
  เกษตร 
- โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
- โครงการมอบประกาศเกียรติคุณนักศึกษา กิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรม                    
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
- ภาพกิจกรรมโครงการต้นแบบความดีส่งเสริมพระเพณีแห่เทียนพรรษา 
- ภาพกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ภาพกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- ภาพกิจกรรม “ทําบุญ ระหว่างครู อาจารย์ พ่ี น้อง CSNON” 
- เอกสารประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
- เอกสารข่าวคณะศิลปศาสตร์ “โครงการประกวดมารยาทไทย ประจําปีการศึกษา 2556” 
- เอกสารข่าวคณะศิลปศาสตร์ “โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ” 
- โครงการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม “สืบสานประเพณีไทย ทําบุญตักบาตร เน่ืองในวันปีใหม ่
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8  ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา   
เกณฑ์การประเมิน สกอ. 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มีการ
ดําเนินการ

1 
มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศกึษาที่ต้องการส่งเสริม 
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  

2 
มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศกึษาที่
ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศกึษาและผู้เก่ียวข้องทราบ
อย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน 

 

3 
มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีกําหนด
ในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งช้ีและเป้าหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน  

4 
มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรมของนักศึกษาตามตัว
บ่งช้ีและเป้าหมายที่กําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 
ร้อยละ 90 ของตัวบ่งช้ี 

 

5 
มีนักศึกษาหรอืกิจกรรมที่เก่ียวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติ
คุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 5 ข้อ     เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :   5 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี :  5 ข้อ      ผลการดําเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  
1.  มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร 
 มหาวิทยาลัยได้มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริม 
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยจัดทําประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักศึกษาฯ และกําหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา  5 ข้อ ประกอบไปด้วย                  
1. มีความซื้อสัตย์ กตัญญู 2. มีเมตตา รู้จักเสียสละ  3. มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน 4. รักชาติ รักองค์กร 
5. ดํารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (2.8 - 1.1)  
2.  มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีต้องการส่งเสริมตามข้อ 
1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เก่ียวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน 
 มหาวิทยาลัยได้มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา 
ที่ ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้ เ ก่ียวข้องทราบอย่างทั่วถึง 
ทั้งมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัย ได้ทําหนังสือเวียนให้ทุกหน่วยงานถ่ายทอดหรือเผยแพร่ประกาศประกาศ
มหาวิทยาลัย  เรื่อง พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ  ให้บุคลากรในสังกัดและนักศึกษาทราบโดยทั่วกัน (2.8 - 2.1)  และมีการนําประกาศข้ึน Web site  
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  (2.8-2.2) 
3.  มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในข้อ 1 โดยระบุ
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสําเร็จ 
 มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีกําหนดใน               
ข้อ 1 โดยระบุ ตัวบ่งช้ีและเป้าหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน โดยมหาวิทยาลัยได้จัดโครงการ “คุณธรรม 
นําชีวิต” เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2556  ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา และวันที่ 10 สิงหาคม 2556                     
ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี  (2.8 - 3.1 - 2.8-3.3) 
4.  มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายที่กําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 
 มหาวิทยาลัยได้ทําการประเมินผลโครงการ“คุณธรรมนําชีวิต” โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมาย
อย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งช้ี  (2.8 - 4.3) 
5.  มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 
 มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยได้รับ
นักศึกษารางวัลชมเชย ระดับอุดมศึกษา ในการเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจําปีการศึกษา 2556               
คือ  นางสาวกชกร จุลศิลป์ (2.8 – 5.1)  และได้รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและเกียรติบัตร
ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ประจําปี 2556  ซึ่งจัดโดยสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่มีคุณลักษณะคนดีที่พึงประสงค์ 9 ประการ คือ  
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1. มีคุณธรรมจริยธรรม 2. มีระเบียบวินัย 3. มีจิตสํานึกดี  4.รักการเรียนรู้ 5. รักและห่วงใยครอบครัว      
6.อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย-ล้านนา 7. มีสุขภาพกาย-จิตดี 8. มีวิถีประชาธิปไตย  9. ห่างไกลยาเสพติด 
และอบายมุข   เ น่ืองในวันเยาวชนแห่งชาติ  วันที่  20 กันยายน  ของทุกปี   ณ  จวนผู้ ว่ าราชการ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 16กันยายน 2556 จํานวน 2 ราย คือ นางสาวกชกร  จุลศิลป์  นักศึกษา 
คณะ ศิลปศาสตร์ และ ว่าที่ร้อยตรี นัฐพงษ์ พรมหา (2.8 - 5.3) 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
2.8 - 1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง พฤติกรรมด้านคุณธรรม

จริยธรรมสําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
2.8 - 2.1 หนังสือบันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งสําเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ

ภูมิ เรื่อง พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ 

2.8 - 2.2 หน้าเวปไซต์ 
2.8 - 3.1 โครงการ “คุณธรรมนําชีวิต” และโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาล 

บัณฑิตราชมงคลสุวรรณภูมิ บัณฑิตไทยไม่โกง” เมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

2.8 - 3.2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรภิบาล บัณฑิตราชมงคลสุวรรณภูมิ 
บัณฑิตไทยไม่โกง” จัดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ รักชาติ และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์  15-16 สิงหาคม 2556 

2.8 - 3.3 โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ รักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2.8 - 4.1 สรุปผลการประเมินโครงการ“คุณธรรมนําชีวิต 
2.8 - 4.2 สรุปผลโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรภิบาล บัณฑิตราชมงคลสุวรรณภูมิ 

บัณฑิตไทยไม่โกง 
2.8 - 4.3 สรุปผลโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ รักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัติย์  

15-16 สิงหาคม 2556 
2.8 - 5.1 หนังสือแจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา 

ประจําปีการศึกษา 2556 
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สรุปผลการประเมินตอนเอง: องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมิน 

2.1 5 ข้อ 6 ข้อ 5 
2.2 ร้อยละ 4.29 ร้อยละ 9.17 1.87 
2.3 ร้อยละ 43 ร้อยละ 27.36 2.25 
2.4 7 ข้อ 6 ข้อ 5 
2.5 7 ข้อ 7 ข้อ 5 
2.6 7 ข้อ 7 ข้อ 4 
2.7 5 ข้อ 5 ข้อ 5 
2.8 5 ข้อ 5 ข้อ 5 
ค่าเฉล่ียจากการประเมิน 8 ตัวบ่งช้ี (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 3.14 / 8 = 4.14 
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องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพฒันานักศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
เกณฑ์การประเมิน สกอ. 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
มีการ

ดําเนนิการ

1 มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
2 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
3 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
4 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
5 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศษิย์เก่า 
6 มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 
 

7 มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา 
การจัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :   6 ข้อ     เกณฑ์ประเมิน :    4  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :     7 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :    5  คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี :  7 ข้อ     ผลการดําเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  
1.  มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดปฐมนิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบแนวทางการปฏิบัติตน กฎ ระเบียบ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอนและบริการต่างๆ  
ที่มหาวิทยาลัยจัดให้นักศึกษา รวมถึงการใช้ชีวิตประจําวัน การปรับตัวให้เข้ากับหมู่คณะ สิ่งแวดล้อมและสังคม
ใหม่ในมหาวิทยาลัยได้ด้วยดี (3.1-1.1) และมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้แต่ละคณะแต่งต้ังคณะกรรมการ
อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาในแต่ละช้ันปี (3.1-1.2) เพ่ือสามารถให้คําปรึกษาทั้งเรื่องการเรียนและ 
ปัญหาส่วนตัว (3.1-1.3) และสามารถดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถึงมีห้องบริการให้คําปรึกษาที่เป็นส่วนตัว  
(3.1-1.4, 3.1-1.5) รวมถึงการจัดทําคู่มือนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษากําหนดแนวทางหรือแผนการเรียนได้ถูกต้อง
และเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง (3.1-1.6) มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีห้องพยาบาลเพ่ือบริการ 
ให้คําปรึกษาและปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น (3.1-1.7 , 3.1-1.8) และจัดโครงการตรวจสุขภาพของนักศึกษา 
เพ่ือจัดทําฐานข้อมูลสุขภาพของนักศึกษาใหม่ (3.1-1.9) 
2.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยได้จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่ เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  โดยผ่านทางเว็บไซต์ 
ของมหาวิทยาลัยและคณะ (3.1-2.1) เว็บไซต์และ Facebook กองพัฒนานักศึกษา (3.1-2.2) เว็บไซต์และ 
Facebook กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (3.1-2.3) คู่มือการใช้ระบบการให้กู้ยืมเงินผ่านอินเตอร์เน็ต (3.1-2.4) 
ข้อมูลทุนการศึกษา (3.1-2.5) บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครงาน (3.1-2.6) จัดพิมพ์จดหมายข่าว
มหาวิทยาลัยให้นักศึกษาทราบ (3.1-2.7) รวมถึงการจัดห้องสมุดอาชีพ (3.1-2.8) และบริการห้องคอมพิวเตอร์
ให้กับนักศึกษาในการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตทั่วไป (3.1-2.9) 
3.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา โดยโครง 
การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จ
การศึกษาให้มีความพร้อมในด้านต่างๆ หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว เช่น การสมัครงาน การเขียนใบสมัคร 
การสอบสัมภาษณ์งาน เป็นต้น (3.1-3.1) รวมถึงมีสํานักงานสหกิจศึกษาทําหน้าที่ในการติดต่อประสานงาน
จัดหาแหล่งฝึกงานเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ด้านวิชาชีพให้กับนักศึกษา (3.1-3.2)  และจัดอบรมเตรียมความ
พร้อมสหกิจศึกษา (3.1-3.3) มีการจัดกิจกรรม/โครงการ โดยให้นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ
ดําเนินงาน เช่นโครงการซ่อมแซมสนามบาสเก็ตบอลโรงเรียน (3.1-3.4) โครงการสร้างเครื่องเล่นและกิจกรรม
วันเด็ก (3.1-3.5) โครงการวิถีธรรมวิธีพุทธ (3.1-3.6) โครงการรวมนํ้าใจน้องพ่ีสู่ชนบท (3.1-3.7) เพ่ือฝึกทักษะ
ประสบการณ์ในการทํางานร่วมกัน รวมถึงการจัดกิจกรรม/โครงการให้ครอบคลุมทุกคณะของมหาวิทยาลัยฯ  
เช่น โครงการสร้าง E - book ด้วยโปรแกรม Desktop Author (3.1-3.8) โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการเป็นนักการตลาดมืออาชีพ (3.1-3.9) โครงการก้าวสู่วิศวกรมืออาชีพ (3.1-3.10) โครงการศึกษาดูงาน 
นอกสถานที่ (3.1-3.11) 
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4.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
 มหาวิทยาลัยได้จัดทําฐานข้อมูลศิษย์เก่า (3.1-4.1) และมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ 
กับศิษย์เก่าโดยผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (3.1-4.2) เว็บไซต์ของสมาคมศิษย์เก่าฯ (3.1-4.3)  
ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่อ ทุนวิจัย (3.1-4.4) ข่าวการรับสมัครงาน (3.1-4.5) และมีการจัดส่งจุลสารจดหมาย
ข่าวของมหาวิทยาลัยให้ศิษย์เก่ารับรู้เก่ียวกับกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์  
(3.1-4.6) รวมถึงการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ดี
ร่วมกันและเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างกันด้วย (3.1-4.7) 
5.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
 มหาวิทยาลัยได้มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า เช่น โครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพและพัฒนาแนวคิดศิษย์เก่า (3.1-5.1) 
โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามสําหรับอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
(3.1-5.2) โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมใหม่สําหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า (3.1-5.3) โครงการอบรมวิชาชีพระยะ
สั้นแก่ศิษย์เก่าและปัจจุบัน (3.1-5.4) โครงการฝึกอบรมการใช้งาน Lab View (3.1-5.5) และมหาวิทยาลัยได้
จัดส่งจดหมายข่าวของมหาวิทยาลัยให้ศิษย์เก่ารับรู้เป็นระยะๆอย่างต่อเน่ือง (3.1-5.6) 
6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาใน 
การให้บริการของมหาวิทยาลัยและสรุปรายงานผลข้อมูล  
7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการท่ีสนอง
ความต้องการของนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมคณะกรรมการแต่ละคณะเพ่ือดําเนินการประเมินคุณภาพของการให้บริการ
และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานใน 
ปีการศึกษา 2557  (3.1 - 7.1 ) 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
3.1 - 1.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 
3.1 - 1.2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2556 
3.1 - 1.3 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 
3.1 - 1.4 ห้องบริการให้คําปรึกษา 
3.1 - 1.5 บันทึกการให้คาํปรึกษา 
3.1 - 1.6 คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2556  
3.1 - 1.7 ห้องพยาบาล 
3.1 - 1.8 ทะเบียนผู้ใช้บริการห้องพยาบาล 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
3.1 - 1.9 รายงานผลการตรวจสุขภาพของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 
3.1 - 2.1 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยและคณะวิชา 
3.1 - 2.2 เว็บไซต์ และ Facebook กองพัฒนานักศึกษา 
3.1 - 2.3 เว็บไซต์ และ Facebook งานกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
3.1 - 2.4 คู่มือการใช้ระบบงาน e-Studentloan 
3.1 - 2.5 ข้อมูลทุนการศกึษา 
3.1 - 2.6 ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน 
3.1 - 2.7 จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย 
3.1 - 2.8 ห้องสมุดอาชีพ 
3.1 - 2.9 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access)  
3.1 - 3.1 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2556  
3.1 - 3.2 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
3.1 - 3.3 รายช่ือสถานประกอบการที่รับนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา 
3.1 - 3.4 โครงการซ่อมแซมสนามบาสเก็ตบอลโรงเรียน 
3.1 - 3.5 โครงการสร้างเครื่องเล่นและกิจกรรมวันเด็ก 
3.1 - 3.6 โครงการวิถีธรรมวิธีพุทธ 
3.1 - 3.7 โครงการรวมนํ้าใจน้องพ่ีสู่ชนบท 
3.1 - 3.8 โครงการสร้าง E - book ด้วยโปรแกรม Desktop Author 
3.1 - 3.9 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการเป็นนักการตลาดมืออาชีพ 
3.1 - 3.10 โครงการก้าวสู่วิศวกรมืออาชีพ 
3.1 - 3.11 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
3.1 - 4.1 ระบบศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย 
3.1 - 4.2 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
3.1 - 4.3 เว็บไซต์ของสมาคมศิษย์เก่า 
3.1 - 4.4 ข้อมูลทุนการศกึษา 
3.1 - 4.5 ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน 
3.1 - 4.6 จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย 
3.1 - 4.7 โครงการโบว์ลิ่งการกุศลเพ่ือการศึกษา 
3.1 - 5.1 โครงการเตรียมความพร้อมสูโ่ลกอาชีพและพัฒนาแนวคิดศิษย์เก่า 
3.1 - 5.2 โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามสําหรับอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และ

บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
3.1 - 5.3 โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมใหม่สําหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า 
3.1 - 5.4 โครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้นแก่ศิษย์เก่าและปัจจุบัน 
3.1 - 5.5 โครงการฝึกอบรมการใช้ Lab View 
3.1 - 5.6 จดหมายข่าวและจุลสารมหาวิทยาลัย 
3.1 - 6.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการของมหาวิทยาลัย 
3.1 - 7.1 รายงานการประชุมฯ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศกึษา   
เกณฑ์การประเมิน สกอ. 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
มีการ

ดําเนนิการ 

1 สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรูต้ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน  

2 มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
3 มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรม

ที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตร ีและ 
อย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปน้ี 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคณุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 

4 มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่าง
สถาบัน และมกิีจกรรมร่วมกัน  

5 มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

นักศึกษา  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  6  ข้อ     เกณฑ์ประเมิน :    5  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :    6  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :    5  คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี :  6 ข้อ     ผลการดําเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป :  6 ข้อ     เกณฑ์ประเมิน :      5   คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  
1.  สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 
 กองพัฒนานักศึกษาได้มีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน  (3.2-1.1 - 3.2-1.3) 
2.  มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศกึษาแก่นักศึกษา 
 มหาวิทยาลัย มีการจัดโครงการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ให้แก่นักศึกษา 
ทั้ง 6 คณะ 4 ศูนย์เป็นประจําทุกปีการศึกษา (3.2-2.1) และมีการร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ ทั้งในเครือข่าย 9 
ราชมงคล และเครือข่ายมหาวิทยาลัย ต่างๆ (3.2-2.2)  และมีการจัดโครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษา 
แก่นักศึกษา และพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ  ด้านการประกันคุณภาพของนักศึกษา ของนักศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา  11 สถาบัน เมื่อวันที่ 25 -28 มีนาคม 2557 (3.2-2.3 - 3.2 -2.5) โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 9 มทร.และกิจกิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจ
สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 5 วันที่ 21-23 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   
3.  มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดย
นักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 
     - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
     - กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
     - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
     - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
     - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการ 
โดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษาจากกิจกรรมต่อไปน้ี 
  กองพัฒนานักศึกษามีการส่งเสริมให้นําศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรม
ที่ดําเนินการโดยนักศึกษา โดยจัดทําในรูปแบบขององค์การนักศึกษาและชมรม ของมหาวิทยาลัย (3.2-3.1) 
และให้องค์การนักศึกษา สรุป ผลการดําเนินโครงการ(3.2-3.2) 
ด้าน กิจกรรมวิชาการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
             -  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ และจัดทําบัญชีเบ้ืองต้น ชมรมติวเตอร์ (3.2-3.3) 
             -  โครงการอยู่อย่างพอเพียงตามรอยเท้าพอ (3.2-3.4) 

ด้านกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
             -  โครงการสร้างอุปกรณ์เครื่องเล่นและกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนวัดเถพลาย(3.2-3.5  ) 
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             -  โครงการซ่อมแซมสนามบาลเกตบอลโรงเรียนบางปะหัน ประจําปี 2556 (3.2-3.6) 
ด้านกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 

             -  โครงการสร้างฝายชะลอน้ํา (3.2-3.7) 
             -  โครงการพัฒนาโรงเรียนวัดทุ่งกฐิน (3.2-3.8) 

ด้านกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
             -  โครงการวิถีธรรมวิธีพุทธ ณ วัดบรมวงค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (3.2-3.9) 
             -  โครงการรวมนํ้าใจน้องพ่ีสู่ชนบท ณ โรงเรียนวัดกระสังข์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (3.2-3.10) 
             -  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

ด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
             -  โครงการศิลปะและการแสดง ชมรมศิลปะและวัฒนธรรม (3.2-3.11) 
             -  โครงการ 9 ราชมงคลร่วมในสืบสานวัฒนธรรมไทย (3.2-3.12) 

กิจกรรม นักศึกษา ปริญญาโท อย่างน้อย 2 กิจกรรม 
             - โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม “กิจกรรม “สืบสานประเพณีไทย ทําบุญตักบาตรเน่ืองในวันขึ้น 
ปีใหม่ (3.2 – 3.13) 
             - โครงการบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม “กิจกรรม แบ่งปันความสุข สร้างรอยย้ิมให้น้อง
(3.2 – 3.14) 
4.  มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และ 
มีกิจกรรมร่วมกัน 
 มหาวิทยาลัย มีการสนับสนุนให้นักศึกษา สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในกองพัฒนานักศึกษา 
โดยมีการจัดกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา มีการจัดโครงการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ให้แก่นักศึกษา ทั้ง 6 คณะ 4 ศูนย์เป็นประจําทุกปีการศึกษา (3.2-4.1 โครงการส่งเสริมให้นักศึกษา
มีความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556) และระหว่างมหาวิทยาลัยอ่ืน  
(3.2-4.2 โครงการโครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา และพิธีลงนามความร่วมมือ 
ทางวิชาการ ด้านการประกันคุณภาพของนักศึกษา ของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา  11 สถาบัน)  และมีการ 
ลงนามความร่วมมือ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรมนักศึกษา เครือข่าย ภาคกลาง 
เครือข่ายภาคกลางตอนบน เครือข่าย 9 ราชมงคล (3.2-4.3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา) และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
เครือข่ายงานประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 9 มทร. และกิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย 
(3.2-4.4) 
5.  มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 มหาวิทยาลัย  มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปีในการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษา องค์การนักศึกษา และ 
ชมรม จากงบประมาณที่ได้รับจากทางมหาวิทยาลัย และได้รับงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ตลอดจน 
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ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาที่ได้รับการเชิญจากหน่วยงานภายนอก (3.2-5.1 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปีในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา) และมีการนําผลการปฏิบัติงาน 
ตามแผนปฏิบัติงานประจําปีในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มาประเมินวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรม  ตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมท่ีต้ังไว้  (3.2-5.2 ผลการประเมินวัตถุประสงค์ของ 
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา) ตลอดจนมีการรายงานการประเมินผลสําเร็จของแผนการจัดกิจกรรม 
ในที่ประชุม  (3.2-5.3  รายงานการประชุม) 
6.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทั้ง
แผนการดําเนินงานของกองพัฒนานักศึกษา และแผนการจัดกิจกรรมขององค์การนักศึกษาและชมรม โดยทุก
ภาคการศึกษา ที่มีการจัดกิจกรรมมีการประเมินความสําเร็จของโครงการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่  ในการ
ประชุมทบทวนการดําเนินงานของกองพัฒนานักศึกษา และขององค์การนักศึกษา  
 หลังจากมีการประชุมทบทวน ประเมินผลการจัดกิจกรรมมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการ
ดําเนินงาน หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมใหม่ ในปีต่อไป เช่นการปรับปรุงแผน การจัดโครงการ ที่ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยน วัน เวลา สถานที่ ให้เหมาะสมกับโครงการ  ในรูปแบบที่ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์  
โดยการทบทวนแผนการทําเนินงานน้ัน ได้มีการประชุมทบทวนผลการดําเนินการที่  การจัดโครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะ เป็นประจําทุกปี ซึ่งจะมีการสรุปผลการดําเนินงาน 
และจัดทําแผนการจัดกิจกรรม ในวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2557  ณ วังยาวริเวอร์ไซ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก  
(3.2-6.1  รายงานการประชุม) 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
3.2-1.1 แบบจัดทําแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2556  
3.2-1.2 แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
3.2-1.3 แผนปฏิบัติงานประจําปีในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งผลการเรยีนรู้ตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ นโยบาย 3 ดี(3D) 
3.2-2.1 โครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และทกัษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

ประจําปีการศึกษา 2556  
3.2-2.2 ข้อมูลบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  

ปีการศึกษา 2255-2557 
3.2-2.3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา 
3.2-2.4 โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา และพิธีลงนามความร่วมมือทาง

วิชาการ ด้านการประกันคุณภาพของนักศึกษา ของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา  11 สถาบัน 
3.2 -2.5 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 9 

มทร.และกจิกิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสบืสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที ่5 วันที่ 21-23 
สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

3.2-3.1 แผนการปฏิบัติงานประจําปี องค์การนักศึกษาและชมรม 
3.2-3.2 สรุปผลการดําเนินโครงการต่างๆ ขององค์การนักศึกษา และชมรม 
3.2-3.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ และจัดทําบัญชีเบ้ืองต้น ชมรมติวเตอร์  
3.2-3.4 โครงการอยู่อย่างพอเพียงตามรอยเท้าพอ  
3.2-3.5 โครงการสร้างอุปกรณ์เครื่องเล่นและกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนวัดเถพลาย  
3.2-3.6 โครงการซ่อมแซมสนามบาลเกตบอลโรงเรียนบางปะหัน ประจําปี 2556  
3.2-3.7 โครงการสร้างฝายชะลอน้ํา 
3.2-3.8 โครงการพัฒนาโรงเรียนวัดทุ่งกฐิน 
3.2-3.9 โครงการวิถีธรรมวิธีพุทธ ณ วัดบรมวงค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3.2-3.10 โครงการรวมนํ้าใจน้องพ่ีสู่ชนบท ณ โรงเรียนวัดกระสังข์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3.2-3.11 โครงการศิลปะและการแสดง ชมรมศิลปะและวัฒนธรรม  
3.2-3.12   โครงการ 9 ราชมงคลร่วมในสืบสานวัฒนธรรมไทย 

3.2 - 3.13 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม “กิจกรรม “สืบสานประเพณีไทย ทําบุญตักบาตรเน่ืองใน
วันขึ้นปีใหม ่

3.2 – 3.14 โครงการบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม “กิจกรรม แบ่งปันความสุข  
สร้างรอยย้ิมให้น้อง 
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สรุปผลการประเมินตอนเอง: องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมิน 

3.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5 
3.2 6 ข้อ 6 ข้อ 5 
ค่าเฉล่ียจากการประเมิน 2 ตัวบ่งช้ี (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 10 / 2 = 5 คะแนน 

ระดับดีมาก 
 
 

3.2-4.1 โครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และทกัษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2556 

3.2-4.2 โครงการโครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศกึษา และพิธีลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการด้านการประกันคุณภาพของนักศึกษาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 11 
สถาบัน 

3.2 - 4.3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา 

3.2 - 4.4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเครือข่ายงานประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 9 
มทร. และกิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย 

3.2-5.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปีในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
3.2-5.2 ผลการประเมนิวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
3.2-5.3   รายงานการประชุม 
3.2-6.1   รายงานการประชุม 
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1   ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
เกณฑ์การประเมิน สกอ. 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ หรือ 7 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
ครบ 7 ข้อตาม    
เกณฑ์ทั่วไป และ

ครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพ่ิมเติม

เฉพาะกลุ่ม 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
มีการ

ดําเนนิการ
 

 
1 

เกณฑ์มาตรฐานท่ัวไป: 
มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผน
ด้านการวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 

2 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน  
3 มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ 

ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา  

4 มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

5 มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
อย่างน้อยในประเด็นต่อไปน้ี 

- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด

แสดงงานสร้างสรรค ์การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ 
(visiting professor) 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
มีการ

ดําเนนิการ
 

6 มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และขอ้ 5 อย่างครบถ้วน 
ทุกประเด็น 

 

7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของสถาบัน  

 
8 

เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม : 
มีระบบและกลไกเพ่ือสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
หรือจากสภาพปัญหาของสังคม เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2) 

 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 6 ข้อ     เกณฑ์ประเมิน :  4  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :  8 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :  5   คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี :  8  ข้อ     ผลการดําเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของ
สถาบัน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 มหาวิทยาลัย มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย โดยกําหนดเป็นนโยบายอยู่ในแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) (4.1-1.1)  
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี พ.ศ.2556 (4.1-1.2) โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร
เงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย (4.1-1.3) ดําเนินการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัยให้เป็นไป 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ.2549 (4.1-1.4) และระเบียบ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวิจัย พ.ศ.2549 (4.1-1.5) เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2555-2559) (4.1-1.6) โดยมีคู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ
ที่เสนอของบประมาณ (4.1-1.7) เป็นแนวทางในการดําเนินงานวิจัย 
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2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัย ได้มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการเรียนการสอน โดย 
มีการสนับสนุนให้นําผลการวิจัยมาเป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมการเรียนการสอนหรือเน้ือหาในรายวิชาที่นักวิจัย
ดําเนินการวิจัย อาทิ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมีการบูรณาการ กระบวนการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานวิจัย (4.1-2.1)  
และมีการนําผลงานวิจัยมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน (4.1-2.2) มีการให้นักศึกษาปริญญาตรี 
ต้องทําปัญหาพิเศษ (4.1-2.3) หรือทําโครงการวิจัยสหกิจศึกษา (4.1-2.4) และให้นักศึกษาเข้าร่วมฟังและ
นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (4.1-2.5)   
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้ความสําคัญต่อการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์กับ การจัดการเรียนการสอน เช่น การนําผลการดําเนินงานวิจัยที่เสร็จแล้วมาพัฒนาองค์ความรู้
ให้กับนักศึกษา (4.1-2.6)   
3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
 มหาวิทยาลัย  ได้จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจําและนักวิจัย   
โดยจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  
ซึ่งแบ่งการประชุมออกเป็น 2 หลักสูตร ดังน้ี  
 1.หลักสูตร การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันเพ่ือขอรับทุดอุดหนุนการวิจัย  ในวันที่ 11 ธันวาคม 
2556   วิทยากรได้บรรยายในหัวข้อ “การวิจัยสถาบัน และจรรยาบรรณนักวิจัย”, “การวิจัยสถาบัน 
กระบวนการวิจัย และตัวอย่างงานวิจัยสถาบัน”, “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันเพ่ือขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย” 
 2. หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพ่ือการวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS ในวันที่ 1ธันวาคม 
2556 มีวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับโปรแกรม SPSS และการวิเคราะห์สถิติ 
เชิงพรรณนา”,“การทดสอบค่าเฉล่ียและการประยุกต์ใช้”, “การทดสอบข้อมูลในรูปความถ่ี”, “การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์และการถดถอย” (4.1-3.1) และมีการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
(4.1-3.2) รวมถึงคณะต่างๆ ยังมีนโยบายให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในคณะอย่างต่อเน่ือง 
รวมทั้งมีการให้ความรู้เรื่องจรรยาบรรณผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (4.1-3.3) – (4.1-3.6)  
4.  มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการวิจัยจาก 3 แหล่งทุน เ พ่ือสนับสนุน 
การดําเนินการวิจัย ในปีงบประมาณ 2556 ดังน้ี  
 1.แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน  
   - ทุนผ่านสํานักงบประมาณปกติ  (4.1-4.1) 
   - ทุนผ่าน สกอ.  (4.1-4.2) 
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 2.  แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย (4.1-4.3)  
 3.  แหล่งทุนงบประมาณรายได้ของหน่วยงาน (4.1-4.4) 
5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อยในประเด็น
ต่อไปนี้ 
     - ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
     - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
     - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
     - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้ 
มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
 มหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีห้องปฏิบัติการวิจัย เพ่ืออํานวยความสะดวกและเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล  
(4.1-5.1) มีห้องสมุดทุกศูนย์พ้ืนที่ซึ่งมีรูปเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (4.1-5.2) มีฐานข้อมูลด้านการวิจัย  
เพ่ือเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลที่เช่ือมโยงไปยังแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก (4.1-5.3) สิ่งอํานวยความ
สะดวก ระบบอินเตอร์เน็ตและระบบสารสนเทศ (4.1-5.4) (4.1-5.6) การจัดกิจกรรมวิชาการและเข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการ (4.1-5.7) – (4.1-5.8) 
6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
 มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการติดตามประเมินผลการสนับสนุนภารกิจด้านการวิจัย 
โดยการจัดทําแบบสอบถาม เรื่องการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ส่งไปยังคณะ(4.1-6.1)-(4.1-6.2) 
7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
 มหาวิทยาลัยมีการนําสรุปผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย หรือ 
งานสร้างสรรค์ของสถาบัน  โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นําผลการประเมิน เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิชาการครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่18 ธันวาคม 2556 และมติที่ประชุมมอบหมายให้รองอธิการบดี 
ที่กํากับดูแล พิจารณาข้อมูลจากผลสํารวจความคิดเห็นเพ่ือให้เป็นข้อมูลประกอบการวาแผนการดําเนินงาน
ด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป (4.1-7.1) 
8.  มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถ่ิน หรือจากสภาพ
ปัญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถ่ินและสังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการส่งเสริมให้นักวิจัยสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพ่ือสร้าง
งานวิจัยจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีการส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิจัยที่ตอบสนองชุมชน สังคม โดยได้จัดสรรงบประมาณในการทําวิจัย  แผนงานวิจัยเรื่องการวิจัยและ
พัฒนาศักยภาพการผลิตกระยาสารทสู่อุตสาหกรรม งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจําปี 2556 (4.1-8.1)  
และ แผนงานวิจัยเรื่อง การสร้างและศึกษาประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
แบบเช่ือมกริดขนาดเล็กโดยใช้อินเวอร์เตอร์แบบมอดูลและการตรวจสอบการทํางานแบบเวลาจริง  
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งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจําปี 255 7 (4.1-8.2) และสนับสนุนการเข้าร่วมนําเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการ (4.1-8.3) 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
4.1-1.1 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) 
4.1-1.2 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
4.1-1.3 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที ่542/2556 เรื่อง แต่งต้ัง

คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทรส. 
4.1-1.4 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือ

การวิจัย พ.ศ.2549 
4.1-1.5 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวิจัย 

ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549 
4.1-1.6 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ พ.ศ.2555-2559 
4.1-1.7 คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตร ี
4.1-2.1 งานวิจัยที่นักศึกษาทําร่วมกับอาจารย์ 
4.1-2.2 แบบรายงานการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียน 

การสอน ประจําปีการศึกษา 2556 
4.1-2.3 โครงงานวิจัยปัญหาพิเศษ 
4.1-2.4 โครงงานวิจัยสหกิจศึกษา 
4.1-2.5 โครงการประชุมวิชาการเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
4.1-2.6 ตัวอย่าง แผนการสอนรายวิชาที่มีการบูรณาการงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาคอนกรีต

สําหรับสําหรับซ่อมถนนคอนกรีตแบบเร่งด่วน และตัวอย่างงานวิจัย เรื่อง การพัฒนา 
และบูรณาการงานวิจัยชุดนวัตกรรมการผลติไบโอดีเซลเพ่ือพลังงานทดแทนสู่การเรียนรู้ 

4.1-3.1 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  
ประจําปีงบประมาณ 2557 

4.1-3.2 หลักสูตร การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันเพ่ือขอรับทุดอุดหนุนการวิจัย 
4.1-3.3 หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพ่ือการวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS 
4.1-3.4 เว็บไซต์ให้ความรู้เรื่องจรรยาบรรณของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4.1-3.5 เว็บไซต์ให้ความรู้เรื่องจรรยาบรรณของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
4.1-3.6 เว็บไซต์ให้ความรู้เรื่องจรรยาบรรณของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
4.1-4.1 การจัดสรรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งบเงินอุดหนุน 
4.1-4.2 บันทึกข้อความขออนุมัติงบประมาณอุดหนุนจากเงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย  

ประจําปีงบประมาณ 2556 
4.1-4.3 แจ้งกรอบงบประมาณ ปี 2556 (สกอ.) 
4.1-4.4 การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
4.1-5.1 ห้องปฏิบัติการวิจัย 
4.1-5.2 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 4 ศูนย์ 
4.1-5.3 เว็บไซต์คณะและสถาบันวิจัยและพัฒนา 
4.1-5.4 ฐานข้อมูลงานวิจัยเพ่ือการสืบค้นที่เช่ือมโยงไปยังแหล่งทุนต่างๆ ในเว็บไซต์ 
4.1-5.5 สิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
4.1-5.6 ระบบสารสนเทศที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย 
4.1-5.7 การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการ

นานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที ่4  มทร.พระนครเป็นเจ้าภาพ 
4.1-5.8 การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการ

นานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที ่5 มทร.สุวรรณภูมิ เป็นเจ้าภาพ 
4.1-6.1 หนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 
4.1-6.2 บทสรุป เรื่อง การบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
4.1-7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคร้ังที่ 2/2556 
4.1-8.1 แผนงานวิจัยเรื่องการวิจัยและพัฒนาศักยภาพการผลิตกระยาสารทสู่อุตสาหกรรม 
4.1-8.2 แผนงานวิจัยเรื่อง การสร้างและศึกษาประสทิธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์แบบเช่ือมกริดขนาดเล็กโดยใช้อินเวอร์เตอร์แบบมอดูลและการตรวจสอบ
การทํางานแบบเวลาจริง 

4.1-8.3 หนังสือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2   ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์
เกณฑ์การประเมิน สกอ. 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
มีการ

ดําเนนิการ

1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

2 มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 

 

3 มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จาก
ข้อ 2  สูส่าธารณชนและผู้เก่ียวข้อง  

4 มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมกีารรับรอง
การใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน  

5 มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นําไปใช้ประโยชน์ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 5 ข้อ     เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : 5  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน : 5  คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี :   5  ข้อ    ผลการดําเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย 
  



บทท่ี 2 สกอ. 

หน้า | 130 
รายงานประจําปท่ีีเป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2556 

 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  
 1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานในการส่งเสริมสนับสนุน 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (4.2-1.1) การจ่ายเงินรางวัลและสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย 
(4.2-1.2) โดยมีกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณนักวิจัยไปนําเสนอผลงาน  
ณ ต่างประเทศ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเพ่ือ
เสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติจากเงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย พ.ศ.2554 (4.2-1.3)  และ
สนับสนุนเงินรางวัลให้แก่นักวิจัยที่ไปเผยแพร่ผลงานวิจัย ซึ่งดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลและสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย พ.ศ.2554  
(4.2-1.4) 
2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 มหาวิทยาลัย มีระบบการรวบรวม คัดสรร  วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย เพ่ือให้เป็น 
องค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้  อาทิ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบและกลไก 
การรวบรวมคัดสรรวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้  
ที่คนทั่วไปเข้าใจได้และดําเนินการตามระบบที่กําหนด (4.2-2.1 – 4.2-2.2) โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ 
คัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  
(4.2-2.3) ตามเกณฑ์การประเมินที่กําหนด (4.2-2.4 – 4.2-2.6) และมีการจัดโครงการสังเคราะห์งานวิจัย 
เ พ่ือนําไปใ ช้ประโยชน์  เ พ่ือใ ห้ความรู้ แ ก่อาจารย์/ นัก วิจัย  ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ 
อุตสาหกรรมเกษตร (4.2-2.7) 
3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2  
สู่สาธารณชนและผู้เก่ียวข้อง 
 มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์สังเคราะห์ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
โดย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ 
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2  (4.2-3.1 – 4.2-3.2) สู่สาธารณชนและผู้เก่ียวข้อง อาทิ  
 1.1  บน website คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (4.2-3.3) 
 1.2  จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (4.2-3.4) 
 1.3  จุลสารเกษตรหันตรา (4.2-3.5) 
 1.4  การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (4.2-3.6) 
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4.  มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริง
จากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 
 มหาวิทยาลัย มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และ 
มีการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอกที่ นําไปใช้ เช่น คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรมีผลงานวิจัย ที่ตรงตามความต้องการของชุมชนทําให้ผลงานงานวิจัยได้มีการนําไปใช้ให้เกิด 
ประโยชน์สร้างคุณค่าให้กับเกษตรกร ชุมชน โดยมีหนังสือรับรองการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริง 
จากหน่วยงานภายนอกหรือ ชุมชน อาทิ 
 1.1 หนังสือรับรองการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เรื่อง แผนพัฒนาการวิจัยข้าวโพดเทียน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างย่ังยืน (4.2-4.1) 
 1.2 หนังสือรับรองการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เรื่อง การผลิตและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ (4.2-4.2) 
 1.3 หนังสือรับรองการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เรื่อง โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง การพัฒนา
เครื่องผลิตดอกไม้จันทน์เพ่ือวิสาหกิจชุมชนวัดไผ่โสมนรินทร์ (4.2-4.3) 
5.  มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนและการประชาสัมพันธ์ใ ห้ความรู้ เ ก่ียว กับการจดสิท ธิ บัตร   
โดยมีรายละเอียด  ขั้นตอน มีแบบฟอร์มการย่ืนขอจดสิทธิบัตร และการยื่นจดสิทธิบัตรให้ทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดเพ่ือให้ความรู้และอํานวยความสะดวกกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัย (4.2-5.1)  
ถึง (4.2-5.6) รวมท้ังได้จัดทํา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ .ศ .2555 ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการยกร่างฯ ของ
มหาวิทยาลัย (4.2-5.7) 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
4.2-1.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการไปนําเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ 
4.2-1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจ่ายเงินรางวัลและสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย 

4.2-1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเพ่ือ
เสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติจากเงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย พ.ศ.2554 

4.2-1.4 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัล
และสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย พ.ศ. 2554 

4.2-2.1 คําสั่ง มทรส  579/2554 เรือ่ง แต่งต้ังคณะกรรมการสังเคราะห์งานวิจัย มทรส 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
4.2-2.2 ระบบขั้นตอนการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย  

เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย 
4.2-2.3 คําสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ

สังเคราะห์งานวิจัย 
4.2-2.4 แบบประเมินการสังเคราะห์งานวิจัย 
4.2-2.5 สรุปผลการประเมินการสังเคราะห์งานวิจัย 
4.2-2.6 งานวิจัยที่สังเคราะห์แล้ว ปีงบประมาณ 2556 
4.2-2.7 โครงการสังเคราะห์งานวิจัยเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ 
4.2-3.1 สรุปผลการประเมินการสังเคราะห์งานวิจัย 
4.2-3.2 งานวิจัยที่ผ่านการสังเคราะห์แล้ว  ปีงบประมาณ 2556 
4.2-3.3 Website คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร งานวิจัย 
4.2-3.4 จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
4.2-3.5 จุลสารเกษตรหันตรา 
4.2-3.6 งานประชุมวิชาการเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
4.2-4.1 หนังสือรับรองการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เรื่อง แผนพัฒนาการวิจัยข้าวโพดเทียน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างย่ังยืน 
4.2-4.2 หนังสือรับรองการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เรื่อง การผลิตและตรวจสอบคุณภาพ

ผลิต 
4.2-4.3 หนังสือรับรองการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เรื่อง โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์  

เรื่อง การพัฒนาเคร่ืองผลิตดอกไม้จันทน์เพ่ือวิสาหกิจชุมชนวัดไผ่โสมนรินทร ์
4.2-5.1 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
4.2-5.2 ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง การจดสิทธิบัตรและ

อนุสิทธิบัตร 
4.2-5.3 เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง การจดสิทธิบัตร 

และอนุสิทธิบัตร 
4.2-5.4 การจดสิทธิบัตรกับสถาบันทรพัย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

เรื่อง เอกสารใช้ประกอบการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามอนุสิทธิบัตร 
4.2-5.5 เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความรู้เก่ียวกับการจดสิทธิบัตร 
4.2-5.6 คําขอรับจดสิทธิบัตร ชุดขับเคลื่อนการเปลีย่นมุมของขับใบพัดสําหรับการเคลื่อนที ่

ของเรือเหาะ 
4.2-5.7  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหารจัดการ

ทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2555 
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ตัวบ่งชี้ที่  4.3  : เงินสนบัสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
เกณฑ์การประเมิน : สกอ. 

           โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 

คณะวิชาเลือกกลุ่มสาขาจาก 3 กลุ่มสาขา 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
= 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

สูตรการคํานวณ : 
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวน

อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
 

             จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ   = 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา  
 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา  

   
2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

               คะแนนที่ได้    = 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

X5 
 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
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ตารางที่ 1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

รายการ 
จํานวนเงินสนบัสนนุการวิจัยและงานสร้างสรรค ์

ปีงบประมาณ
2553 

ปีงบประมาณ
2554 

ปีงบประมาณ
2555 

ปีงบประมาณ
2556 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
จากภายในสถาบัน (บาท) (นับจํานวนเงิน
ที่ มี ก า รลงนาม ในสัญญารั บทุ น ใน ปี
การศึกษา ปีปฏิทินหรือปีงบประมาณน้ัน 
ๆ) 

   

23,997,856
1. เงินรายได้ของคณะวิชา 658,200 470,350   473,290 
2. เงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย 2,278,270 2,974,800 4,173,700 
3. งบประมาณแผ่นดิน - 9,859,300 11,341,500 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
จากภายนอกสถาบัน (บาท) (นับจํานวน
เงินที่มีการลงนามในสญัญารับทุนในปี
การศึกษา ปีปฏิทินหรือปีงบประมาณน้ัน 
ๆ) 

    

1 = แหล่งทุนในประเทศ เช่น สวทช. 
สกว. สกอ.  วช. 

10,453,006 2,461,050 1,540,000 1,907,775

2= แหล่งทุนต่างประเทศ  
3= หน่วยงานรัฐ  กระทรวง  จังหวัด  
อบต อบจ  

 

4= หน่วยงานภาคเอกชน   
5= แหล่งอ่ืนๆ (โปรดระบุ)  
        รวมเงินสนับสนุนทั้งหมด 13,389,476 15,765,500 17,528,490 25,905,631
จํานวนอาจารย์ประจํา  422.5 343 353 341
จํานวนนักวิจัย  2 2 2 2
 รวมจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
(ตามปีการศึกษา ไม่นับลาศกึษาต่อ) 

424.5 345 355 343

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัย 

31,541.76 45,697.10 49,376.03 75,526.62 
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2. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 
รายการ 

จํานวนเงินสนบัสนนุการวิจัยและงานสร้างสรรค ์

ปีงบประมาณ
2553 

ปีงบประมาณ
2554 

ปีงบประมาณ
2555 

ปีงบประมาณ
2556 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
จากภายในสถาบัน (บาท) (นับจํานวนเงินที่
มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษา 
ปีปฏิทินหรือปีงบประมาณน้ัน ๆ) 

   
 

3,160,500 

1. เงินรายได้ของคณะวิชา 937,500 200,000 0 
2. กองทุนส่งเสริมงานวิจัย 622,689 2,786,915 1,416,500 
3. งบประมาณแผ่นดิน - 655,000 890,500 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
จากภายนอกสถาบัน (บาท) (นับจํานวน
เงินที่มีการลงนามในสญัญารับทุนในปี
การศึกษา ปีปฏิทินหรือปีงบประมาณน้ัน ๆ)

   

 
978,000 

1 = แหล่งทุนในประเทศ เช่น สวทช. สกว. 
สกอ.  วช. 

498,961.33 1,267,650 0 

2 = แหล่งทุนต่างประเทศ  
3 = หน่วยงานรัฐ  กระทรวง  จังหวัด  อบต 
อบจ  

20,000 

4 = หน่วยงานภาคเอกชน   
5 = แหล่งอ่ืนๆ (โปรดระบุ)  
        รวมเงินสนับสนุนทั้งหมด 2,059,150 4,909,565 2,327,000  

4,138,500 
จํานวนอาจารย์ประจํา  183 179.5 177.5 172
จํานวนนักวิจัย  - - - -
       รวม จํานวนอาจาร ย์ประจํ าและ
นักวิจัย(ตามปีการศึกษา ไม่นับลาศึกษาต่อ) 

183 179.5 177.5 172

        เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัย 

11,252.19 27,351.34 13,109.86 24,061.05 
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :          
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     49,376.03 บาท เกณฑ์ประเมิน : 4.11  คะแนน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  13,109.86  บาท เกณฑ์ประเมิน : 2.62  คะแนน 

ค่าเฉล่ียทุกกลุ่มสาขา   เกณฑ์ประเมิน : 3.36 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     75,526.62  บาท เกณฑ์ประเมิน : 6.29  คะแนน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  24,061.05  บาท เกณฑ์ประเมิน : 4.81  คะแนน 

ค่าเฉล่ียทุกกลุ่มสาขา   เกณฑ์ประเมิน : 27.20 คะแนน 
 
เป้าหมายของปีน้ี :  60,000   บาท    ผลการดําเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายของปีน้ี :  25,000   บาท    ผลการดําเนินงาน    ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินตนเอง :  
 ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยฯ ได้จําแนกเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกสถาบัน ตามสาขาวิชาเป็น  2  กลุ่ม ดังน้ีคือ 

1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 25,905,631บาท  โดยมีจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
(ไม่รวมอาจารย์ลาศึกษาต่อ) จํานวนทั้งสิ้น 343 คน  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์
ประจําและนักวิจัย  เท่ากับ 75,526.62  บาทต่อคน  ซึ่งได้คะแนน 6.29  เท่ากับ 5 คะแนน 

2. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 4,138,500 บาท  โดยมีจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
(ไม่รวมอาจารย์ลาศึกษาต่อ) จํานวนทั้งสิ้น 172 คน  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์
ประจําและนักวิจัย  เท่ากับ  24,061.05  บาทต่อคน  ซึ่งได้คะแนน 4.81  เท่ากับ 4.81 คะแนน 

 
3. มหาวิทยาลัยได้รับเงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์จากภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งสิ้น  
 (25,905,631x 5)       +    (4,138,500 x 5) 
       60,000   25,000   =  5.79  
 
   (343+172) 
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ทังน้ี ระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2556 มีค่าเฉล่ียนของคะแนนที่ได้ของทุกคณะวิชาใน
สถาบัน = 4.31 คะแนน ดังน้ี 

คณะ คะแนน 
คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 4.77 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 5.00 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.48 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.35 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5.00 
คณะศิลปศาสตร์ 2.58 
วิทยาลัยการจัดการ 5.00 

คะแนนเฉล่ีย 4.31 
 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
4.3-1.1 สรุปรายละเอียดเงินสนับสนุนวิจัย และงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก 

 
สรุปผลการประเมินตอนเอง: องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมิน 

4.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5 
4.2 6 ข้อ 6 ข้อ 5 

4.3 
60,000 บาท 
25,000 บาท 

75,526.62  บาท 
24,061.05  บาท 

4.31 

ค่าเฉล่ียจากการประเมิน 2 ตัวบ่งช้ี (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 14.31 / 3 = 4.77 คะแนน 
ระดับดีมาก 
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องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

(การคิดรอบปี : ใช้ปีการศึกษาสําหรับทุกตัวบ่งช้ีขององค์ประกอบที่ 5) 

เกณฑ์การประเมิน  สกอ. 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
มีการ

ดําเนนิการ 

1 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด  

2 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

3 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ

การเรียนการสอนและการวิจัย  

5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 5 ข้อ     เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : 5 ข้อ    เกณฑ์ประเมิน : 5  คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี :  5  ข้อ     ผลการดําเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  : 
1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 มหาวิทยาลัยฯ มีพันธกิจด้านการบริการวิชาการโดยกําหนดเป็นภารกิจในประเด็นยุทธศาสตร์หลัก 
ของมหาวิทยาลัย ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) (5.1-1.1) ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการและแผนที่ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  โดยมีวัตถุประสงค์ให้มีผลงานการบริการ 
ทางวิชาการ วิชาชีพที่มีคุณภาพและเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน สังคม   
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 การบริการทางวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยจะดําเนินการภายใต้ระเบียบของมหาวิทยาลัย   
(5.1-1.2) และมหาวิทยาลัยยังกําหนดให้การบริการวิชาการสังคมเป็นหน่ึงในพันธกิจหลักของคณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่าที่ต้องดําเนินการ  โดยมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและผลักดันให้อาจารย์และ
บุคลากรเห็นความสําคัญของการบริการวิชาการ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยขึ้น 
(5.1-1.3) (5.1-1.4) เพ่ือให้การบริการวิชาการที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมได้ 
      การให้บริการวิชาการของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า  มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณไป 
ให้คณะ  คณะจะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริการวิชาการของคณะ มีการกําหนดมาตรฐานขั้นตอนการ
ดําเนินการ (5.1-1.5) มีการกําหนดแผนการดําเนินการประจําปี (5.1-1.6) มีการดําเนินงานตามแผนและผล 
การดําเนินงานแบบสอบถามเพ่ือการติดตามโครงการ/กิจกรรม (5.1-1.7) 
2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
  มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน โดยนําโครงการบริการ
วิชาการมาบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน อาทิ 
 · คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
โดยการนําโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างความตระหนักในการลดภาวะโลกร้อน  นํามาบูรณาการกับ
การเรียนการสอนในวิชาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร   โดยให้นักศึกษาร่วมทํากิจกรรมกับผู้เข้ารับการ
อบรม  และมีการนําโครงการมาบูรณาการกับการเรียนการสอนในวิชาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 
 · คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการพ่ีสอนน้อง (5.1-2.7) เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอน   
โดยให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมทํากิจกรรมกับผู้เข้าร่วมอบรม เพ่ือเป็นการฝึกการให้นักศึกษามีความ
มั่นใจในความรู้และกล้าแสดงออก เน่ืองจากต้องสอนหน้าช้ันเรียนและพยายามอธิบายให้ผู้อ่ืนเข้าใจและ 
ต้องมีเทคนิคเรียกร้องความสนใจจากผู้เรียน  ซึ่งบูรณาการเรียนวิชา  Everyday  English  และวิชา  Thai  
for  communication  (5.1-2.8)  
 · คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนโดยการนําโครงการ  การพัฒนาอาชีพเขตลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยาท่าจีนและการปลูกข้าวโพด
เทียนบ้านเกาะให้เกษตรกร  เพ่ือบูรณาการเรียนการสอน (5.1-2.1)  วิชา ระบบปลูกพืช  cropping  system 
(5.1-2.2)   โดยให้นักศึกษาร่วมทํากิจกรรมกับผู้อบรมด้วย  
 · คณะครุศาสตร์และอุตสาหกรรม   โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการซ่อม
เครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก” (5.1-2.5)  และได้นํามาบูรณาการกับการเรียนการสอน  รหัสวิชา 102-10-02   
ช่ือวิชา   งานเคร่ืองยนต์เล็ก (Small  Engines  Werk) (5.1-2.3)  และได้นํานักศึกษาร่วมทํากิจการและ 
ออกพัฒนาตามชุมชนด้วย ภาพกิจกรรมโครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้น “หลักสูตรการซ่อมเครื่องยนต์ 
แก๊สโซลีนเล็ก” (5.1-2.6) และรายงานการปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1และ2 (5.1-2.4)  
 · คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม 
กับการเรียนการสอนโดยนํานักศึกษาเข้าร่วมในการให้บริการวิชาการ ดังน้ี ตัวอย่างโครงการสู่โลก
อิเล็กทรอนิกส์ , โครงการพัฒนาและบูรณาการงานวิจัย ชุดนวัตกรรมการผลิตไบโอดีเซลเพ่ือพลังงานทดแทน 
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สู่การเรียนรู้ , โครงการวิศวกรรมโยธารักษ์สิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน และศูนย์ทดสอบวัสดุทางด้านวิศวกรรมโยธา 
ศูนย์สุพรรณบุรี 
 · โครงการพระดาบสสัญจร หลักสูตรโครงการการซ่อมเครื่องจักรกลเกษตร (5.1-2.5) โดยอาจารย์และ
นักศึกษานําปัญหาจากการบริการวิชาการมาวิเคราะห์แล้วประชุมระดมสมองโดยทําการถอดบทเรียนจากการ
ออกบริการวิชาการ ในเรื่องของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็กและเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก ในระบบต่างๆ คือ  
ระบบเช้ือเพลิง ระบบจุดระเบิด ระบบการหล่อลื่น ระบบระบายความร้อนระบบสตาร์ท รวมถึง ความปลอดภัย
ในการใช้งาน การบํารุงรักษา การปรับต้ัง และสาเหตุ ข้อขัดข้องพร้อมวิธีการแก้ไข  จากผลของการออกบริการ
วิชาการในโครงการข้างต้นวิเคราะห์แล้วประชุมระดมสมองโดยทําการถอดบทเรียน นํามาบูรณาการใช้ใน 
การปรับปรุงการเรียนการสอนรายวิชา งานเคร่ืองยนต์เล็ก (Small Engines Work) 
3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย ในลักษณะของการนําองค์ความรู้
จากงานวิจัยมาบูรณาการกับโครงการบริการวิชาการ อาทิ 
 · โครงการพัฒนาอาชีพเขตลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยาท่าจีนชุมชนและการปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ  
(5.1-3.1) 
 · มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย - โครงงานวิจัย เรื่อง “เครื่องลด
ความช้ืนในอากาศด้วยสนามไฟฟ้าสําหรับกระบวนการอบแห้งข้าวเปลือก (5.1-3.2) จากบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ คณะกรรมการหมู่บ้านกระทุ่มด่าน อําเภอศรี
ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบันชาวนาได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ ในภาวะปัจจุบันเคร่ืองลดความช้ืน
ได้มีบทบาทมากขึ้น  โดยเฉพาะข้าวที่มีการตากในช่วงฤดูฝน   ซึ่งทําได้ยากลําบาก   ดังน้ันวิจัยน้ี  จะเป็นการ
สร้างเครื่องต้นแบบในการลดความช้ืนเมล็ดพันธ์ด้วยสนามไฟฟ้า   และเพ่ือเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับ
ชุมชนทําให้ชุมชนเข้มแข็งอีกทั้งยังนําเอาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาช่วย  ในการสร้างเคร่ืองมืออํานวย 
ความสะดวก ซึ่งทํางานวิจัยและนําเสนอในเวทีระดับชาติ 
4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย 
 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและงานวิจัย ในส่วนของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าจะมีการประเมินผลในลักษณะของการประเมินผล
ความสําเร็จของการบูรณาการ รายวิชาการเรียนการสอน มีระบบการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินโครงการ
แต่ละโครงการ รวมทั้งโครงการท่ีมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนเละการวิจัย 
ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และนักศึกษา ซึ่งเป็นทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ  
มีแผนการดําเนินงาน เป้าหมาย และตัวบ่งช้ีที่ชัดเจน อาทิ  
 · แบบผลการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และงานวิจัย (5.1-4.1) 
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 · คณะศิลปศาสตร์ มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนในโครงการพ่ีสอนน้อง และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย หัวข้อ ปัจจัยเชิงสาเหตุ
พหุระดับที่ส่งผลให้ความสามารถด้านทักษะการกล้าแสดงออกและแสดงความสามารถและพัฒนาบุคลิกภาพ  
 · คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มีการติดตามผลความสําเร็จของการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
           · คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยสรุปผลโครงงานวิจัย เรื่อง “เครื่องลดความช้ืนในอากาศ 
ด้วยสนามไฟฟ้าสําหรับกระบวนการอบแห้งข้าวเปลือก  (5.1-4.2)  รวมถึงการบูรณาการงานบริการ 
ทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยโครงการสอนวิชา computer Aided Drafting and 
Design (5.1-4.3) ซึ่ง อ.ลือเดชได้นําปัญหาพิเศษ “เรื่องการออกแบบและเขียนแบบโครงสร้างของ 
เครื่องดังกล่าว” บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
กับ คณะกรรมการหมู่บ้านกระทุ่มด่าน อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยอาจารย์และนักศึกษา 
นําปัญหามาวิเคราะห์และออกแบบเขียนแบบ 
5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย 
 มหาวิทยาลัยมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการวิชาการทางสังคม  อาทิ 
 · คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการ
งาน บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 · มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน 
การสอนและการวิจัยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมนําผลการประเมินของการให้บริการวิชาการเพ่ือนํามา
ปรับปรุงการให้บริการวิเคราะห์ทําการถอดบทเรียน นําไปปรับปรุงการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการ
นําไปสอดแทรกในโครงการสอนและในรูปแบบของใบงาน 1. โครงการสอนวิชา งานเคร่ืองยนต์เล็ก (Small 
Engines Work) จากการออกบริการวิชาการจํานวน 2 โครงการ 1.1 โครงการการอบรมวิชาชีพระยะสั้น 1.1.1 
หลักสูตรการซ่อมเคร่ืองยนต์แก๊สโซโลลีนเล็ก 1.1.2 หลักสูตรการซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร 1.2 โครงการ
พระดาบสสัญจร 1.2.1 โครงการซ่อมเครื่องจักรกลเกษตร 2. โครงการสอนวิชา computer Aided Drafting 
and Design 2.1 โครงการเคร่ืองลดความช้ืนในอากาศด้วยสนามไฟฟ้าสําหรับกระบวนการอบแห้งข้าว  
(5.1-5.1) (5.1-5.2) (5.1-5.3) 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
5.1-1.1 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)
5.1-1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เรื่อง  ระบบกลไกการให้บริการ

วิชาการแก่สังคม 
5.1-1.3 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที ่1181/2555 เรื่องแต่งต้ัง

คณะกรรมการบริการวิชาการประจํา ปีงบประมาณ 2556 
5.1-1.4 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที ่975/2556 เรื่องแต่งต้ัง

คณะกรรมการบริการวิชาการประจําปีงบประมาณ 2557 
5.1-1.5 แผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2556 
5.1-1.6 แผนดําเนินโครงการบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2556 
5.1-1.7 แบบสอบถามการติดตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําปี 
5.1-2.1 แบบขออนุมัติโครงการพัฒนาอาชีพเขตลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยาท่าจีนและข้าวโพด

เทียนบ้านเกาะให้เกษตรกร 
5.1-2.2 แผนการสอน รายวิชาระบบปลูกพืช   การศึกษา 1/2556 
5.1-2.3 แผนการสอน วิชา งานเคร่ืองยนต์เล็ก (Samll Engines Work) 
5.1-2.4 รายงานการปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 และ 2 
5.1-2.5 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น “หลักสูตรการซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร” 
5.1-2.6 ภาพกิจกรรมโครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้น “หลักสูตรการซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

เล็ก” 
5.1-2.7 โครงการพ่ีสอนน้อง คณะศิลปศาสตร์ 
5.1-2.8 แผนการสอนรายวิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
5.1-3.1 โครงการพัฒนาอาชีพเขตลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยาและการปลกูข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ 
5.1-3.2 บทความวิจัยเคร่ืองลดความช้ืนการอบแห้งข้าวเปลือก 
5.1-4.1 แบบประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการและการวิจัย 
5.1-4.2 รายงานสรุปผลการดําเนินการ โครงการเคร่ืองลดความช้ืนอบแห้งข้าวเปลือก 
5.1-4.3 โครงการสอนวิชา Computer Aided Drafting and Design 
5.1-5.1 การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนงานวิจัย 
5.1-5.2 โครงการสอน งานเคร่ืองยนต์เล็ก 
5.1-5.3 โครงการสอนวิชา Computer Aided Drafting and  Design 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
เกณฑ์การประเมิน  สกอ. 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
มีการ

ดําเนนิการ

1 มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ เพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการ
ตามจุดเน้นของสถาบัน 

 

2 มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ  

3 มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม  
4 มีการนําผลการประเมินในขอ้ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการ

ทางวิชาการ  

5 มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพรสู่ส่าธารณชน  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 5  ข้อ     เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : 5 ข้อ    เกณฑ์ประเมิน : 5   คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี :  5  ข้อ     ผลการดําเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย 
 
ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินตนเอง :  
1.  มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน 
 มหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 4 ศูนย์พ้ืนที่ จึงกําหนดให้มีการบริการทางวิชาการซึ่งเป็นการทํางาน
ร่วมกับชุมชน รวมทั้งมีการบูรณาการการทํางานร่วมกับชุมชนเพ่ือให้การให้บริการวิชาการเป็นไปตามจุดเน้น
ของสถาบันและตรงกับความต้องการของชุมชน ภาคอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานต่างๆ  จึงมีการกําหนด
ผู้รับผิดชอบ โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริการวิชาการเพ่ือกําหนดทิศทางและประสานงานโครงการต่างๆ 
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(5.2-1.1) สํารวจความต้องการของชุมชน (5.2-1.2) เพ่ือกําหนดแนวทางและวางแผนการจัดโครงการบริการ
วิชาการ อาทิ 
 · คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมีการสํารวจความต้องการของชุมชนของภาครัฐ
หรือภาคเอกชนหรือหน่วยงานวิชาชีพ เพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทาง
วิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน  และมีการจัดทําหนังสือสํารวจความต้องการบริการวิชาการ (5.2-1.2)   
และดําเนินการสรุปผลการตอบรับสํารวจความต้องการการให้บริการวิชาการแก่สังคม  (5.2-1.3)   และนําผล
การสํารวจความต้องการให้บริการทางวิชาการมาดําเนินผลต่อไป (5.2-1.4) 
 · คณะบริหารธุรกิจฯ ได้มีการสํารวจความต้องการของผู้เข้าฝึกอบรม  ว่าในปีงบประมาณต่อไป
ต้องการที่จะให้คณะจัดโครงการฝึกอบรมในเร่ืองใด ซึ่งผลจากการสํารวจ  คณะได้นํามาจัดทําแผนการ
ให้บริการทางวิชาการทําให้โครงการท่ีคณะจัดขึ้นทุกโครงการมีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กําหนด นอกจากน้ียังใช้แบบสํารวจความต้องการเพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและจัดทําแผนการ
ดําเนินงานโครงการบริการวิชาการตามจุดเน้นของคณะตามแผนยุทธศาสตร์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
    · คณะศิลปศาสตร์ได้รับมอบหมายให้จัดโครงการ อบรมความรู้ด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน :  
ภาษาและวัฒนธรรมเขมรที่โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  ทางคณะได้จัดส่งแบบสํารวจความต้องการ และมีหนังสือ
ขอรับการบริการทางวิชาการด้านภาษาเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม  
 · คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ได้ทําการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ
หน่วยงานวิชาชีพ เพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้น 
ของสถาบัน  และได้มีการจัดทําแผนการบริการวิชาการในการดําเนินโครงการในด้านต่าง·ๆ 
2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
 มหาวิทยาลัย มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการ  เพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนโดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ โดยมีการจัดทํา
บันทึกข้อตกลงร่วมมือ (5.2-2.2) และดําเนินการจัดทําบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือทาวิชาการ  
(5.2-2.4) และบันทึกขอความอนุเคราะห์เข้าพบเพ่ือร่างข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย (5.2-2.3)    
ในลักษณะของเครือข่ายความร่วมมือระดับหน่วยงาน อาทิ 
 · การจัดโครงการพัฒนาอาชีพในชนบท (5.2-2.5)  
 · โครงการคลินิกเทคโนโลยี ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (5.2-2.6)  
 · โครงการสร้างเครือข่ายชุมชน  (5.2-2.1) 
 · โครงการฝึกอบรม ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สาขาวิชาการ
จัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มชุมชนตลาดโก้งโค้ง   
บ้านแสงโสม  อ.บางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา  
 · ความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
ภาคเอกชนหรือภาครัฐหรือหน่วยงานวิชาชีพ ดังน้ี 
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  1. คณะศิลปศาสตร์ได้รับความร่วมมือกับโรงเรียนอยุธยานุสรณ์  ซึ่งเป็นศูนย์ในการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่สังคมศึกษา ฯ  ของโรงเรียนมัธยมในสังกัดพ้ืนที่ เขต 3 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  ซึ่งมีหนังสือขอรับการบริการทางวิชาการด้านภาษาอาเซียน    
  · ความร่วมมือกับชุมชนลักษณะของความร่วมมือกับหน่วยงานในการให้ความรู้และการจัด
อบรมให้กับบุคลากรท้ังภายในและภายนอก  มีโครงการร่วมมือการทําวิจัยกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิต   เช่นการออกแบบบรรจุภัณฑ์  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและได้รับความร่วมมือจากชาว
ชุมชนตลาดโก้งโค้งเป็นอย่างดีในการดําเนินงาน 
ความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน 
หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ โครงการบริการวิชาการประจําปีงบประมาณ 2555   เช่น  
           1. โครงการสร้างเครือข่ายชุมชน  
           2. โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยม  โครงการถ่ายทอดความรู้และสร้างความตระหนักใน 
การลดภาวะโลกร้อน (5.2-2.7) 
3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
 มหาวิทยาลัย มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในลักษณะ
ของการประเมินผลโครงการ การประเมินความพึงพอใจ และจัดทําเป็นโครงการติดตามประเมินผล อาทิ 

· คณะบริหารฯ  มีการติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

· คณะบริหารฯ  มีการประเมินความพึงพอในของผู้รับบริการ โครงการฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   

· คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม มีการรายงานผลดําเนินโครงการ “เครื่องผลิตอัดกลีบ
ดอกไม้ประดิษฐ์” 

· คณะศิลปศาสตร์  มีการรายงานโครงการอบรมความรู้ด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน : ภาษาและ
วัฒนธรรมเขมรสําหรับอาจารย์นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา (5.2-3.1)  

· คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ดําเนินโครงการสร้างเครือข่ายชุมชน   
ได้ดําเนินการจัดทําติดตามรายงานการประเมินผลประโยชน์หรือผลกระทบโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
(5.2-3.1)  และแบบรายงานการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  (5.2-3.2)  

· คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการจัดทํารายงานการประชุม  สรุปผลการดําเนินโครงการ
ประจําปีงบประมาณ  2556 (5.2-3.3) 

· คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อ
สังคม 
 - สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ ปี 56 (5.2-3.4) 
 - รายงานผลการติดตามผลิตอุปกรณ์คนพิการ (5.2-3.5) 
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4.  มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
 มหาวิทยาลัย มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบกลไก โดย 

· คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบ
และกลไกหรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ และสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่
สังคม 12/2556 (5.2-4.1)   และดําเนินการจัดทําคู่มือการบริการวิชาการแก่สังคม  (5.2-4.2) 

· คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีการประเมินผลการดําเนินโครงการและนําผลการประเมิน 
ไปพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางวิชาการ   โดยมีการรายงานผลความสําเร็จการดําเนินโครงการด้านบริการ
วิชาการรายงานต่อผู้บริหาร พร้อมทั้งมีการทบทวนและเสนอแนะกิจกรรมการให้บริการวิชาการในปีถัดไป 

· คณะครุศาสตร์ฯ มีการนําผลการประเมินในข้อ 3  ไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรม   
การให้บริการทางวิชาการ  การทํา  swot  ประเมินระบบกลไกปี 2556 

· วิทยาลัยการจัดการได้มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบกลไก  โดยมีการรายงานผล
การดําเนินโครงการและนําผลการประเมินนําเสนอแก่ผู้บริหาร  เพ่ือนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการวิชาการ   และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคมคร้ังต่อไป 
5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 
 มหาวิทยาลัย มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการวิชาการ และถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน อาทิ 

· คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทาง
วิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน และจัดทํารายงานการประชุม
คณะกรรมการบริการวิชาการ 9/2556 (5.2-5.1)  และสรุปโครงการประเมินผลการดําเนินงาน (5.2-5.2)   
มีการประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (5.2-5.3)  จัดทําจุลสารราชมงคลวิชาการ ฉบับที่ 3   
ปี 8/2556 (5.2-5.4)  และดําเนินการจัดทําหนังสือส่งข้อมูลในการจัดทําจุลสาร (5.2-5.5) 

· คณะครุศาสตร์ฯ มีการให้บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่ 
สู่สาธารณชนโดยผ่าน  หนังสือเวียน  ติดประกาศประชาสัมพันธ์ประกาศทางเว็บไซค์ 

· วิทยาลัยการจัดการ  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการ   และถ่ายทอดความรู้ 
สู่บุคลากรภายในและเผยแพร่สู่สาธารณชน   โดยเผยแพร่บทความที่ได้จากการบริการวิชาการทางเว็บไซค์ 
ของวิทยาลัย  จุลสารของทางมหาวิทยาลัย   และได้นําผลงานวิจัยไปนําเสนอในการประชุมทางวิชาการ 
ในระดับชาติ 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
5.2-1.1 คํ า สั่ ง 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  ที่  1 1 8 1 / 2 5 5 5 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2556 
5.2-1.2 หนังสือสํารวจความต้องการบริการวิชาการ 
5.2-1.3 สรุปผลการตอบรับการสํารวจความต้องการบริการวิชาการ 
5.2-1.4 ผลการสํารวจความต้องการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ประจําปีการศึกษา 2556 
5.2-2.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชน 
5.2-2.2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
5.2-2.3 หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าพบเพ่ือร่างข้อตกลงความร่วมมือ 
5.2-2.4 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ 
5.2-2.5 สรุปโครงการพัฒนาอาชีพในชนบท ปี 2556 
5.2-2.6 สรุปโครงการคลินิกเทคโนโลยี  ปี 2556 
5.2-2.7 โครงการถ่ายทอดความรู้และสร้างความตระหนักในการลดภาวะโลกร้อน 
5.2-3.1 ติดตามรายงานประเมินผลประโยชน์หรือผลกระทบโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
5.2-3.2 แบบรายงานการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
5.2-3.3 รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการประจําปี 2556 
5.2-3.4 สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ ปี 2556 
5.2-3.5 รายงานผลการติดตามผลิตอุปกรณ์คนพิการ 
5.2-4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม 12/2556 
5.2-4.2 คู่มือการบริการวิชาการแก่สังคม 
5.2-5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ   ครั้งที่ 9/2556 
5.2-5.2 โครงการสรุปประเมินผลการดําเนินงาน 
5.2-5.3 การประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
5.2-5.4 จุลสารราชมงคลวิชาการ  ฉบับที่ 3  ปี8/2556 
5.2-5.5 หนังสือส่งข้อมูลในการจัดทําจุลสาร 
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สรุปผลการประเมินตอนเอง: องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมิน 

5.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 
5.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 
ค่าเฉล่ียจากการประเมิน 2 ตัวบ่งช้ี (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 10 / 2 = 5 คะแนน 

ระดับดีมาก 
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องค์ประกอบที่  6  การทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 

องค์ประกอบที่6 การทํานุบาํรุงศลิปวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
เกณฑ์การประเมินสกอ. 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
มีการ

ดําเนนิการ 

1 มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและดาํเนินการตามระบบ 
ที่กําหนด  

2 มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน 
การสอนและกจิกรรมนักศึกษา  

3 มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ต่อสาธารณชน  

4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  

5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  

6 มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงาน
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

 

 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 4 ข้อ     เกณฑ์ประเมิน: 4 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : 5 ข้อ    เกณฑ์ประเมิน: 5 คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี : 4 ข้อ     ผลการดําเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย   
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  : 

1.  มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 มหาวิทยาลัยใช้แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555– 
2559) (6.1-1.1) ในการดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และยุทธศาสตร์ที่ 4 “สืบสานและ
ส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 
2556 (6.1-1.2) เป็นกรอบในการจัดทําโครงการด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจําปี  
โดยดําเนินการตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน “การดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม” 
(Standard Operating Procedure : SOP) (6.1-1.3) 
  เพ่ือให้การดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นไปตามแผนและเป้าหมายท่ีกําหนด 
มหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการงานศิลปวัฒนธรรม ตามคําสั่งที่ 1035/2556 ลงวันที่ 9 ตุลาคม  2556 
(6.1-1.4) เป็นกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่กําหนดขอบเขต
โครงสร้างภาระงานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพ่ือความเช่ือมโยงในการ
ดําเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และได้จัดสรรงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2556 (6.1-1.5) สําหรับใช้ใน
การดําเนินงานโครงการรวม  10  โครงการ จํานวนเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร รวม 1,212,700 บาท  
แยกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 960,900 บาท และงบประมาณเงินรายได้ 251,800 บาท   โดยได้จัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานโครงการศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2556 (6.1-1.6) มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการโครงการตาม 
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยแต่ละโครงการได้ดําเนินการตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
“การดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม” เช่น โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 8 (6.1-1.7) และมหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณโครงการในการประชุมคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556 อย่างต่อเน่ือง เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2555 (6.1-1.8)วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556  
(6.1-1.9) 
2.  มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษาดังน้ี 
                 2.1 รายวิชา 406-12-01 นันทนาการ (Recreation) มีการบูรณาการการสอนกับกิจกรรม 
การรําสี่ภาคและกีฬาพ้ืนบ้าน  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและกีฬาพ้ืนบ้านของไทย 
(6.1-2.1) 
                 2.2 รายวิชา 604-12-12 เทศกาลและงานประเพณี  (Thai Festival and Tradition)   
มีการบูรณาการ  การเรียนการสอนในเร่ืองศิลปวัฒนธรรม เทศกาลประเพณีต่างๆ ของไทยรวมถึงการละเล่น  
อาหารไทยที่สอดคล้องกับประเพณีในภาคต่างๆ ทั้งยังส่งเสริมให้เรียนรู้จากการลงมือ  (6.1-2.2)  
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                 2.3รายวิชา 202-23-01 การอนุรักษ์ทรัพยากรประมง(Fisheries Source Conservation)   
ได้บูรณาการกิจกรรมการศึกษาข้อมูลพันธ์ปลานํ้าจืดของไทย เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนในการการ
ขยายพันธ์ุและการอนุรักษ์พันธ์ุปลาน้ําจืดของไทย (6.1-2.3) 
                 2.4 โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมคร้ังที่ 8  (6.1-1.7)   
เป็นโครงการที่ให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการจัดกิจกรรมการแสดง 
การออกร้าน และการสาธิตผลงานของนักศึกษา เช่น การสาธิตการทอผ้าขาวม้า จากนักศึกษาคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม  การแสดงแฟชั่นโชว์เครื่องแต่งกายจากผ้าไทย โดยนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฯลฯ  
3.  มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่โครงการและกิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสารธารณ
ชนผ่านทางเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย (6.1-3.1) ทางจุลสารศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ (6.1-3.2) และเผยแพร่ทางภาพข่าวประชาสัมพันธ์(6.1-3.3)เพ่ือเชิญชวนให้คณาจารย์ นักศึกษา 
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลภายนอกที่มีความสนใจได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัย 
เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้ดํารงอยู่ต่อไป  
4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาตามข้อ 2  โดยมีการประเมินผลความสําเร็จของการเรียน
การสอนวิชา รายวิชา 406-12-01 นันทนาการ (Recreation)(6.1-4.1)  การประเมินผลความสําเร็จของการบูร
ณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 602-12-12 เทศกาล
และงานประเพณี  (Thai Festival and Tradition) (6.1-4.2)  การประเมินผลความสําเร็จของรายวิชา  
202-23-01 การอนุรักษ์ทรัพยากรประมง(Fisheries Source Conservation)  (6.1-4.3) การประเมิน
ความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนของโครงการ
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมคร้ังที่ 8 (6.1-1.7) 
5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยมีการนําผลการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาตามข้อ 4 ไปปรับปรุงดังน้ี 
  โดยนําผลการประเมินจากนักศึกษามาปรับปรุงและพัฒนารูปแบบกิจกรรมของหน่วยงาน(6.1-5.1), 
(6.1-5.2) , (6.1-5.3)มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนโดยมีการประชุมคณะกรรมการด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือนําผลการประเมิน ปัญหา 
อุปสรรคและข้อเสนอแนะไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมที่มีการบูรณาการกับการเรียนการ
สอน (6.1-5.4)โดยในการจัดโครงการราชมงคลร่วมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 9 ในปี 2557
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มหาวิทยาลัยจึงมีการปรับปรุงโดยมีการพัฒนารูปแบบและออกแบบกิจกรรมเพ่ือไม่ให้ซ้ํากันเพ่ิมรูปแบบ
กิจกรรมที่สร้างสรรค์และแตกต่างออกไปจากเดิมมากขึ้น (6.1-5.5) 
6.  มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ 
ในระดับชาติ 
 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีการเผยแพร่ผลงานในระดับชาติเป็นที่
ยอมรับ(6.1-6.1) ผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชา ในเทศกาลวิสาขบูชาพุทธบาร 
มีสองแผ่นดิน ประจําปี 2557 โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยศรีลังกา(6.1-6.2) 
และผลงานของนักศึกษา นางสาวกชกร จุลศิลป์ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับอุดมศึกษา รางวัลพระราชทาน 
ประจําปี2556 (6.1-6.3) 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
6.1-1.1 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559) 
6.1-1.2 แผนปฏิบัติการประจําปี 2556 
6.1-1.3 มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน “การดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม” 
6.1-1.4 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
6.1-1.5 งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2556 
6.1-1.6 แผนการปฏิบัติงานโครงการศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2556 
6.1-1.7 โครงการราชมงคลสุวรรณภูมริ่วมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งที ่8 
6.1-1.8 รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ วันที่ 2 ก.ค.

2556 
6.1-1.9 รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ วันที่ 13 ส.ค.

2556 
6.1-2.1 รายวิชา 406-12-01 นันทนาการ  (Recreation) 
6.1-2.2 รายวิชา 604-12-12 เทศกาลและงานประเพณี  (Thai Festival and Tradition) 
6.1-2.3 รายวิชา 202-23-01 การอนุรักษ์ทรัพยากรประมง  (Fisheries Source Conservation) 
6.1-3.1 ภาพหน้าเว็บไซด์  Facebook ของหน่วยงาน  งานศิลปวัฒนธรรม 
6.1-3.2 จุลสารศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
6.1-3.3 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ 
6.1-4.1 ผลประเมินความพึงพอใจความสําเร็จการบูรณาการ วิชานันทนาการ 
6.1-4.2 บันทึกการสอน  วิชา  เทศกาลประเพณี  ประจําภาคเรียนที่ 2/2556 
6.1-4.3 รายงานผลการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 
6.1-5.1 บันทึกรายงานการประชุม การประชุมสามัญ  ครั้งที ่ 3/2557 วันที่  10 มีนาคม 2557 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
6.1-5.2 สรุปคําขอเสนองบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 หน่วยงานศิลปศาสตร์ 
6.1-5.3 แผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิง่แวดล้อม ปีการศึกษา 

2556 
6.1-5.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานศิลปวัฒนธรรมปีงบประมาณ2557 วันที่ 24 

ตุลาคม 2556 
6.1-5.5 โครงการราชมงคลสุวรรณภูมริ่วมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมคร้ังที่ 9 
6.1-6.1 วารสารวิชาการและวิจัย  มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ 
6.1-6.2 เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศประกวดการจัดโต๊ะหมู่ 
6.1-6.3 ประกาศรายช่ือนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปี 2556 

 
สรุปผลการประเมินตอนเอง: องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมิน 

6.1 6 ข้อ 5 ข้อ 5 
ค่าเฉล่ียจากการประเมิน 1 ตัวบ่งช้ี (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 5 / 1 = 5 คะแนน 

ระดับดีมาก 
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องค์ประกอบที่ 7   การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1  ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
เกณฑ์การประเมิน สกอ. 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
มีการ

ดําเนนิการ

1 สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเอง 
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 

 

2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กําหนดทศิทางการดําเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 

 

3 ผู้บริหารมีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมายรวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

 

4 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจ 
ในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

 

5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

 

6 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและ      
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

7 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบ้ริหารนําผลการประเมิน 
ไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :   7  ข้อ     เกณฑ์ประเมิน :   5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :  7  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :   5  คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี : 7  ข้อ     ผลการดําเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย 
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ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินตนเอง: 
1.  สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ 
ที่กําหนดล่วงหน้า 
 สภามหาวิทยาลัยดําเนินการตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยที่กําหนดไว้ใน มาตรา 17 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 (7.1-1.1 ถึง 7.1-1.14) และปฏิบัติตาม
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2556  
(7.1-1.15) 
     สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้กําหนดแนวทางการประเมินตนเองตามหน้าที่
และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2556  ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 (7.1-1.16) และ
มหาวิทยาลัยได้ขอความอนุเคราะห์ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยตอบแบบประเมินตนเอง ตามแบบประเมิน 
ที่ผ่านการพิจารณาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว (7.1-1.17) โดยการกําหนดหลักเกณฑ์และ
รายการประเมินตนเองตามหัวข้อดังน้ี 
  1. สภามหาวิทยาลัยมีการปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ใน มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 อย่างครบถ้วน 
  2. สภามหาวิทยาลัยได้กํากับดูแลในเชิงนโยบาย  ยุทธศาสตร์ และการกําหนดทิศทางของ
มหาวิทยาลัย 
  3. สภามหาวิทยาลัยได้กํากับ ติดตาม ให้คําแนะนํา  ให้การสนับสนุน การดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง  
  4.  สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ผู้บริหาร    
นําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
  5. สภามหาวิทยาลัยมีส่วนรับรู้และรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของการจัดการศึกษาคุณภาพ 
ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา และการดําเนินงานเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร  
  6.  สภามหาวิทยาลัยมีความเป็นอิสระในการทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา โดยคํานึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมของมหาวิทยาลัย 
  7.  สภามหาวิทยาลัยทํางานอย่างมีธรรมาภิบาลครบ 10 ประเด็น 
  8. กรรมการสภามหาวิทยาลัยอุทิศเวลาให้มหาวิทยาลัย โดยการให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์  
ต่อการพัฒนาองค์กรในภาพรวม 
  9. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีจําเป็นต่อบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
จากมหาวิทยาลัย 
  10. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ศึกษาเอกสารวาระการประชุมอย่างละเอียด และนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยอย่างถูกต้อง 
        ตัวอย่าง แบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยฯ ที่กรรมการตอบเรียบร้อยแล้ว (7.1-1.18) 
        โดยผลการประเมินตนเองประจําปีการศึกษา 2556  ได้คะแนนเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.53 (7.1-1.19) 
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2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ 
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
สถาบัน 
 อธิการบดีและผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย ร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่ใช้ 
เป็นเป้าหมายและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555 - 2559) (7.1-2.1) และมีการถ่ายทอดแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ไปสู่หน่วยงาน เพ่ือให้หน่วยงานนําไปจัดทําแผนพัฒนาหน่วยงานและแผนปฏิบัติราชการประจําปีให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผน ได้มอบเอกสารแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  
ให้ทุกหน่วยงาน (7.1-2.2) และได้นําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ขึ้นเว็บไซต์ เพ่ือให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย
รับทราบ (7.1-2.3) 
  ผู้บริหารมีการนําข้อมูลสารสนเทศ มาใช้เป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนามหาวิทยาลัย 
ให้เกิดการทํางานที่รวดเร็วและมีความคล่องตัวมากขึ้น เช่น ระบบสารสนเทศ (FIS) ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูล
บุคลากรทุกหน่วยงาน (7.1-2.4) , ระบบบริหารงานบุคคล (HRD) ซึ่งเป็นระบบที่บริหารจัดการบุคลากร  
เริ่มต้ังแต่ รับสมัคร ไปจนถึงเกษียณอายุ (7.1-2.5) มีการนําผลการประเมินของบุคคลไปใช้ในการขึ้นเงินเดือน 
และพัฒนาสมรรถนะ (7.1-2.6), ฐานข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-doc) ใช้ในการ รับ-ส่งหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (7.1-2.7) และระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ใช้ในการแจ้งซ่อมออนไลน์ เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกิดปัญหา (7.1-2.8) 
3.  ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 
 ผู้บริหารมีการแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มทร.สุวรรณภูมิ (7.1-3.1) รวมทั้งมีการจัดทําแผน 
ปฏิบัติการ ประจําปี 2556 (7.1-3.2) และแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
 ไปยังหน่วยงานต่างๆ (7.1-3.3) พร้อมทั้งมีการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
เพ่ือให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนดไว้ จํานวนทั้งหมด 4 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556  
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556  ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556  ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 
2556  โดยมีการประเมินผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงาน และแจ้งให้หน่วยงานทราบ เพ่ือดําเนินการ
เร่งรัดให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนด (7.1-3.4 ถึง 7.1-3.7)  
4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการตัดสินใจ 
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม 
 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ดังน้ี 
     4.1  บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถสื่อสารกับอธิการบดี เพ่ือแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ 
ผ่านทางอีเมล์ consultation@rmutsb.ac.th (7.1-4.1) 
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     4.2  อธิการบดีได้มอบอํานาจในการสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนให้กับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี 
ผู้อํานวยการ เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการบริหารงาน (7.1-4.2 ถึง 7.1-4.5) 
     4.3  ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย    
เช่น แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (7.1-4.6) 
     4.4  อธิการบดีเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมสามารถนําเสนอเร่ืองต่างๆ เพ่ือพิจารณาร่วมกัน 
ในการประชุมได้ เช่น อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ได้ประชุมร่วมกับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ของคณะ
เทคโนโลยี การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือรับทราบปัญหาเก่ียวกับคณะร่วมกัน เป็นต้น (7.1-4.7) 
5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 
 ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้ เช่น  อธิการบดีเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษโครงการฝึกอบรม
ปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ ประจําปี 2556 ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย” (7.1-5.1) 
และอธิการบดีมีกําหนดการพบบุคลากรเพ่ือมอบนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ในแต่ละศูนย์พ้ืนที่ 
(7.1-5.2) นอกจากน้ี ผู้บริหารมีการส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน  โดยการส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม/ศึกษาดู
งาน และนําเสนอผลงาน เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ (7.1-5.3) 
6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ บริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลดังนี้ 
      6.1  หลักประสิทธิผล  มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สุวรรณภูมิ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษากับอธิการบดี 
(7.1-6.1)  ระหว่างอธิการบดีกับคณบดี (7.1-6.2) และระหว่างผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก (7.1-6.3) 
      6.2  หลักประสิทธิภาพ ผู้บริหารมีการกําหนดมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน(SOP) (7.1-6.4)    
เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  นอกจากน้ี  มีการใช้ระบบบริหารงานบุคคล 
(HRD) เป็นระบบที่บริหารจัดการบุคลากร เริ่มต้ังแต่ รับสมัคร ไปจนถึงเกษียณอายุ (7.1-2.5) ,ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-doc) ใช้ในการรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (7.1-2.7) ซึ่งก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
      6.3  หลักการตอบสนอง  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีการกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานเพ่ือ
ตอบสนองผู้รับบริการ เช่น งานสภามหาวิทยาลัย กองกลาง มีกําหนดระยะเวลาในการส่งวาระการประชุมให้
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ภายใน 7 วันก่อนการประชุม (7.1-6.5) 
      6.4   หลักภาระรับผิดชอบ  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีความรับผิดชอบต่อผลการดําเนินงานตาม 
คํารับรองการปฏิบัติราชการที่ให้ไว้กับเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (7.1-6.1) 
      6.5   หลักความโปร่งใส  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีการกําหนดให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเปิดเผย
ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เช่น มีการประกาศรับสมัครบุคลากร (7.1-6.6) , มีการเปิดเผยประวัติกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย และระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง ของมหาวิทยาลัยฯ (7.1-6.7) 
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      6.6  หลักการมีส่วนร่วม ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็น
คณะกรรมการ ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปีการศึกษา 
2556 (7.1-4.6) และมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตร เช่น แต่งต้ัง รศ.ดร.มนต์ชัย 
เทียนทอง  และดร.ทวีศักด์ิ  กาญจนสุวรรณ เป็นคณะกรรมการการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (7.1-6.8) 
      6.7   หลักการกระจายอํานาจ อธิการบดีได้มอบอํานาจในการสั่งหรือปฏิบัติราชการแทน เช่น  
มอบอํานาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มอบอํานาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดี รวมถึงมอบอํานาจให้หัวหน้าหน่วยงานระดับคณะปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (7.1-4.2 ถึง  
7.1-4.5) 
      6.8   หลักนิติธรรม ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบริหารงานโดยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ เช่น การดําเนินงานตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ.2548 (7.1-1.1) , การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย มีวิธีการสรรหา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 (7.1-6.9) , การสรรหา
อธิการบดี มีวิธีการสรรหา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการสรรหา
อธิการบดี พ.ศ.2556 (7.1-6.10),  การสรรหาคณบดี  มีวิธีการสรรหา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2552 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2553 (7.1-6.11), การสรรหา
ผู้อํานวยการ  มีวิธีการสรรหา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการสรรหา
ผู้อํานวยการ พ.ศ.2553 (7.1-6.12) ซึ่งเป็นการบริหารงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและคํานึงถึงสิทธิ
เสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นไปตามหลักนิติธรรม 
      6.9   หลักความเสมอภาค  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยยึดหลักความเสมอภาคในการปฏิบัติราชการ 
ไม่เลือกปฏิบัติ เช่น การจัดสวัสดิการช่วยเหลืองานฌาปนกิจ ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราว  โดยจ่ายเงินช่วยเหลือในอัตราเดียวกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
(7.1-6.13) 
      6.10  หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  ใช้หลักฉันทามติในการบริหารงาน เช่น 
 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2556 
วาระที่ 4.1 ขอความร่วมมือชะลอการเปิดหลักสูตรและศูนย์นอกสถานท่ีต้ัง โดยมติที่ประชุม คือ รับทราบและ
ให้เป็นมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยว่ามหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายในการ 
จัดการศึกษา  โดยเปิดหลักสูตรและศูนย์นอกสถานที่ต้ังของมหาวิทยาลัย (7.1-6.14) 
7.  สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุง 
การบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 สภามหาวิทยาลัยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ตามคําสั่งที่ 
413/2556  ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 จํานวน 5 คน (7.1-7.1) และกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน ของอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
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เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ.2551  
(7.1-7.2)  โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี ในภาพรวมได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.78 (7.1-7.3)  
นํารายงานให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี  ในการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  9/2556 (7.1-7.4) และอธิการบดีได้นําข้อเสนอแนะจากการประเมินผล 
การปฏิบัติงานไปปรับปรุงการบริหารงาน เช่น 
      7.1  อธิการบดีควรเพ่ิมความสนใจในการสรรหารองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ที่มีความรู้
ความสามารถตรงกับงานที่มอบหมาย และมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของประชาคม และสามารถ
บริหารจัดการให้ได้รับความร่วมมือที่ดีตลอดวาระการดํารงตําแหน่ง 
      7.2 เมื่อมีข้อมูลครบถ้วน อธิการบดีควรตัดสินใจอย่างรวดเร็วและเฉียบขาดเพ่ือให้ทัน 
ต่อสถานการณ์ 
      7.3 อธิการบดีควรเพ่ิมคุณค่าของนักศึกษาโดยให้การสนับสนุนนักศึกษาให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะ
ทางและมีการเตรียมความพร้อมด้านภาษาโดยให้นักศึกษาสอบผ่านมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ คือ 
การสอบ TOEIC  ที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดต้ังเป็นศูนย์สอบ ตลอดจนมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ 
จนสามารถทดสอบผ่านมาตรฐานสากล CompTIA  ซึ่งขณะน้ีมหาวิทยาลัยได้รันอนุญาตให้จัดต้ังเป็น 
ศูนย์ทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์ภายใต้มาตรฐานสากลCompTIA เป็นแห่งแรกในประเทศไทย เพ่ือรองรับ 
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558  
      7.4 ควรเร่งปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ชํารุดให้สามารถกลับมาใช้งานได้โดยเร็ว  และควรเพ่ิมเติมครุภัณฑ์ 
ที่ทันสมัย รวมท้ังสื่อการเรียนการสอนให้ครบทุกห้องเรียน เพ่ือรองรับการสอนของอาจารย์ที่จะสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      7.5 ควรเพ่ิมจํานวนบัณฑิตจากหลักสูตรต่อเน่ือง ซึ่งมีความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ อันเป็นอัตลักษณ์ 
ของมหาวิทยาลัย 
      7.6 อธิการบดีควรสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร  รักที่จะทํางานอยู่ในองค์กร โดยการกําหนดภาระงาน 
ให้ชัดเจน อันจะมีผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานและวิเคราะห์ภาระงานเพ่ือการจัดสรรบุคลากร 
ให้เหมาะสมกับงาน 
      7.7 ควรกําหนดภาระงานแก่อาจารย์ให้ชัดเจน และการมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนไปทํางาน
ธุรการซึ่งยังมีความจําเป็นอยู่ในปัจจุบัน ก็ควรทําความเข้าใจกับคณะต้นสังกัดถึงภาระงานตามท่ีมหาวิทยาลัย  
ได้มีประกาศเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ  ลงวันที่ 17 มีนาคม 2553  ไปแล้ว และให้ความ
ร่วมมือถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
      7.8 ควรเพ่ิมการจัดสรรเงินรายได้สะสมบางส่วน มาใช้ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์เพ่ือเร่งรัด 
การปรับคุณวุฒิปริญญาเอกให้มากขึ้นตามเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดและมีผลต่อ
การเปิดหลักสูตรใหม่ตามท่ีคณะได้วางแผนไว้ 
      7.9 อธิการบดีควรเร่งรัดการเพ่ิมจํานวนผลงาน วิจัยและผลงานวิชาการให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
วิชาการและสามารถแก้ปัญหาของชุมชนและสังคมได้ 
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      7.10 ควรพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีมากขึ้น 
      7.11 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกอยู่เป็น
จํานวนมาก จึงควรส่งเสริมให้คณาจารย์เหล่าน้ีได้ทําการวิจัยและพัฒนางานด้านการเกษตร ทั้งที่ศูนย์หันตรา
และศูนย์สุพรรณบุรี ซึ่งมีพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการทําเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก  อันจะช่วยให้ได้ใช้ประโยชน์ 
จากพ้ืนที่อย่างเต็มที่และทําให้อาจารย์ได้มีความรู้เพ่ิมเติม และมั่นใจที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา 
      7.12 ควรจัดกิจกรรมในการทํานุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง  
เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษา ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพ่ิมขึ้น 
      7.13 กองบริหารทรัพยากรในทุกศูนย์ ได้รับงบประมาณน้อยในการจัดซื้อวัสดุให้กับคณะต่างๆ  
ที่มีการจัดการเรียนการสอนอยู่ในแต่ละศูนย์  ซึ่งใช้ได้ในช่วงระยะสั้นๆ ภายหลังเปิดภาคเรียนเท่าน้ัน 
หลังจากน้ันการจัดซื้อวัสดุจะเป็นไปตามท่ีแต่ละคณะจะอนุเคราะห์เงินรายได้ไปให้  จึงทําให้บางครั้งการจัดซื้อ
ไม่ทันกับความต้องการใช้ จึงเห็นควรให้คณะจัดสรรเงินรายได้ในแต่ละปีให้กับกองบริหารทรัพยากร   
โดยใช้ข้อมูลการใช้จ่ายย้อนหลัง ซึ่งจะช่วยให้กองบริหารทรัพยากรสามารถวางแผนการจัดซื้อวัสดุได้ทันความ
ต้องการใช้และในราคา ที่ถูกกว่าเน่ืองจากซื้อในปริมาณมาก 
      7.14 การเบิกจ่ายเงินในการจัดซื้อจัดจ้างของคณะในแต่ละศูนย์ต้องส่งไปเบิกจ่ายที่สํานักงาน 
คณะ ทําให้เกิดความล่าช้า และเป็นภาระของคณะที่จะต้องมีบุคลากรเพ่ิม จึงควรให้ดําเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จ
สิ้นภายในศูนย์ ดังเช่นที่เคยปฏิบัติมา 
      7.15 ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการผังแม่บทประจําแต่ละศูนย์โดยมีคณบดีของคณะ 
ที่มีสํานักงานอยู่ที่ศูนย์น้ันๆ เป็นประธาน นับเป็นสิ่งที่ดี  แต่หลายครั้งที่ข้อเสนอปรับปรุงอาคารสถานที่ไม่ได้รับ
การตอบสนองด้านงบประมาณจากมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรที่มหาวิทยาลัยจะได้บริหารจัดการเรื่องสําคัญต่างๆ 
โดยผ่านคณะกรรมการที่มีคณบดีของทุกคณะเป็นกรรมการแทนคณะกรรมการบริหารที่มีเพียงอธิการบดีและ
รองอธิการบดีเท่าน้ัน 
      7.16 ควรเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยให้
ทันท่วงทีโดยอธิการบดีได้นําผลการประเมินไปพิจารณาเพ่ือปรับปรุงการบริหารงาน โดยได้จัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (7.1-7.5) 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
7.1-1.1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548
7.1-1.2 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2556 

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556
7.1-1.3 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2556  

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
7.1-1.4 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2556  

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556
7.1-1.5 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2556  

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556
7.1-1.6 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2556  

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2556
7.1-1.7 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2556 

 เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2556
7.1-1.8 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2556 

 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556
7.1-1.9 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 13/2556  

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2556
7.1-1.10 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2557 

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557
7.1-1.11 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2557 

 เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557
7.1-1.12 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2557  

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557
7.1-1.13 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2557  

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557
7.1-1.14 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2557 

เมื่อวันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557
7.1-1.15 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย  พ.ศ.2556
7.1-1.16 มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 

วาระที่ 4.1.4 พิจารณากําหนดวิธีการประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภา
มหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2556

7.1-1.17 หนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ 

7.1-1.18 ตัวอย่าง แบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยฯ ที่กรรมการตอบเรียบร้อยแล้ว
7.1-1.19 สรุปผลการประเมินตนเองประจําปี การศึกษา 2556 ของสภมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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7.1-2.1 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)
7.1-2.2 หนังสือบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0585.04/ว 657 และ ศธ 0585.04/ว 658  ลงวันที่ 29 

ตุลาคม 2555 เรื่อง ขอมอบเอกสารแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)

7.1-2.3 เว็บไซต์กองนโยบายและแผน (แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-
2559)) 

7.1-2.4 www.rmutsb.ac.th (ระบบสารสนเทศ (FIS))
7.1-2.5 www.rmutsb.ac.th (ระบบบริหารงานบุคคล(HRD))
7.1-2.6 ตัวอย่างสรุปรายงานผลการคํานวณและตัวอย่างรายงานผลการประเมินรายบุคคล 
7.1-2.7 www.rmutsb.ac.th (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-doc))
7.1-2.8 www.rmutsb.ac.th (ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์)
7.1-3.1 คําสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ ที่ 1127/2555 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555  เรื่อง แต่งต้ัง

คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

7.1-3.2 แผนปฏิบัติการ ประจําปี 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
7.1-3.3 เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ.2556 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
7.1-3.4 การประชุมเร่งรัดติดตามผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2556 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556
7.1-3.5 การประชุมเร่งรัดติดตามผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2556 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556
7.1-3.6 การประชุมเร่งรัดติดตามผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2556 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556
7.1-3.7 การประชุมเร่งรัดติดตามผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2556 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556  
7.1-4.1 www.rmutsb.ac.th(การติดต่ออธิการบดีทางอีเมล์ consultation@rmutsb.ac.th)
7.1-4.2 คําสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ ที่ 1065/2556  สั่ง ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2556  เรื่อง มอบ

อํานาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
7.1-4.3 คําสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ ที่ 1056/2556  สั่ง ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2556  เรื่อง มอบ

อํานาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
7.1-4.4 คําสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ ที่ 996/2556  สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556  เรื่อง มอบให้

หัวหน้าหน่วยงานระดับคณะปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี  ในการดําเนินการตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
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7.1-4.5 คําสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ ที่ 1000/2556  สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556  เรื่อง มอบอํานาจ

เก่ียวกับการก่อหน้ีผูกพันเงินงบประมาณรายจ่ายและเงินรายได้ประจําปีให้หัวหน้า
หน่วยงานระดับคณะปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

7.1-4.6 คําสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ ที่ 910/2556  สั่ง ณ วันที่ 13 กันยายน 2556  เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 

7.1-4.7 รายงานการประชุมคณาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา ครั้งที่ 4/2556 วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2556 

7.1-5.1 หนังสือบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0585.05/2246  ลงวันที่  16  สิงหาคม 2556  เรื่อง ขอ
เรียนเชิญเป็นประธานและบรรยายพิเศษโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ 
ประจําปี 2556 

7.1-5.2 กําหนดการพบบุคลากรเพ่ือมอบนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
7.1-5.3 รายงานการขออนุญาตให้บุคลากรไปฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/นําเสนอผลงาน 
7.1-6.1 คํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2556
7.1-6.2 ตัวอย่างคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ระดับคณะ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 
7.1-6.3 ตัวอย่างคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ระดับสถาบัน สํานัก ของผู้อํานวยการสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

7.1-6.4 ตัวอย่างมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP)
7.1-6.5 ตารางสรุปการส่งวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ประจําปีการศึกษา 2556
7.1-6.6 www.rmutsb.ac.th (หน้าหลัก à ประกาศรับสมัครบุคลากร)
7.1-6.7 www.rmutsb.ac.th (คณะผู้บริหาร à สภามหาวิทยาลัย à รายช่ือกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ระเบียบข้อบังคับ) 
7.1-6.8 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และหนังสือเรียนเชิญ
เป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

7.1-6.9 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2552

7.1-6.10 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี  
พ.ศ.2556 
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7.1-6.11 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี  

พ.ศ.2552 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2553
7.1-6.12 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการสรรหาผู้อํานวยการ 

พ.ศ.2553 
7.1-6.13 รายงานการประชุม เรื่อง “แนวทางการจัดสวัสดิการภายใน”  

เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2556
7.1-6.14 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ   ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556 วาระที่ 4.1 ขอความร่วมมือ
ชะลอการเปิดหลักสูตรและศูนย์นอกสถานที่ต้ัง

7.1-7.1 คําสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ ที่ 413/2556   สั่ง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2556   
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 

7.1-7.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     ราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ.2551

7.1-7.3 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลสุวรรณภูมิ วาระที่ 2 ครั้งที่ 2 (15 สิงหาคม 2554 - 14 กุมภาพันธ์ 2556)

7.1-7.4 มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 9/2556 วาระที่ 1.2.4 รายงานผลการประเมิน
การปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  สุวรรณภูมิ  
ครั้งที่ 2 (15 สิงหาคม 2554 - 14 กุมภาพันธ์ 2556)

7.1-7.5 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
พ.ศ.2557-2560 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบนัเรียนรู้  

เกณฑ์การประเมิน สกอ.  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 

มีการ
ดําเนนิการ 

1 มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและ   
ด้านการวิจัย 

 

2 กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1  

3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 
และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุม่เป้าหมายที่กําหนด 

 

4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล
และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

 

5 มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่
ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทกัษะของ
ผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

 

 
ผลการประเมนิตนเองปีที่แล้ว : 5 ข้อ     เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน 
ผลการประเมนิตนเองคร้ังน้ี : 5 ข้อ             เกณฑ์ประเมิน :  5  คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี :  5 ข้อ              ผลการดําเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย 
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ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินตนเอง :  
1.  มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

  ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่ 1021/2556 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ (7.2-1.1) และได้ประชุมเพ่ือพิจารณาทบทวนรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยและการดําเนินการจัดการความรู้ของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ที่ได้ดําเนินการใน 
ปีการศึกษา  2555 ในภาพรวม  เมื่อ วันที่ 31 กรกฎาคม  2556 (7.2-1.2) ประกอบกับพิจารณา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ต่างๆ มาจัดทําแผนการจัดการความรู้ประจําปีการศึกษา 2556 
(7.2-1.3) โดยมีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ เน้นการจัดการความรู้ 
ที่ครอบคลุมพันธกิจทั้ง 5 ด้านของมหาวิทยาลัยคือ 1) ด้านผลิตบัณฑิต 2) ด้านการวิจัย 3) การบริการวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4) สืบสานศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ 5) การเพ่ิมสมรรถนะ
การปฏิบัติงานพร้อมทั้ ง เสนอต่ออธิการบดี เ พ่ือพิจารณาและได้รับอนุมั ติแผนการจัดการความรู้ 
ประจําปีการศึกษา 2556 
2.  กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

 ตามแผนการจัดการความรู้ประจําปีการศึกษา 2556 มีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้อย่างชัดเจนโดยครอบคลุมพันธกิจทั้ง 5 ด้าน ทั้งน้ี เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะที่ครอบคลุมทั้งด้าน
ผู้บริหาร นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (7.2-2.1) 
3.  มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ี
กําหนด 

 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้ 
มีประสบการณ์ตรงเพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายโดยจัดกิจกรรมและ
โครงการการจัดความรู้เพ่ือให้บุคลากรมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ตัวอย่างเช่น 

1. จัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างคลังความรู้ภายในมหาวิทยาลัย กิจกรรม : 
แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีภายในมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557  
เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน (7.2-3.1) 

2. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS) 
ของมหาวิทยาลัย เก่ียวกับการเพ่ิมสมรรถนะการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ (7.2-3.2) 
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4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 

  ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รวบรวมความรู้ตามประเด็น
ความรู้ที่ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆ เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดทําเอกสารเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้และใช้ใน 
การปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็นเอกสาร หนังสือ คู่มือ พร้อมทั้งเผยแพร่ในช่องทาง
การสื่อสารต่างๆ (7.2-4.1) ดังน้ี 

1. มาตรฐานขั้นตอนการทํางานการบริการวิชาการ โดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
2. โครงการเผยแพร่ผลกระทบด้านภาษีจาก AEC ให้แก่ SMEs  และธุรกิจค้าปลีกในชุมชน  

โดยคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดย คณะศิลปศาสตร์ 
4. การบริการทางวิชาการ โดย คณะศิลปศาสตร์ 
5. งานวิจัยสถาบัน โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
6. การจัดการหนังสอืราชการด้วยระบบรับหนังสือ โดย สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
7. แนวทางการพัฒนาข้ันตอนกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์และวีดิทัศน์เพ่ือการศึกษาฯ โดย  

งานการศึกษาทางไกล  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภายนอก โดย งานศิลปวัฒนธรรม 

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
9. การประเมินผลทดลองปฏิ บั ติงานพนักงานมหาวิทยาลัย  โดย  กองบริหารงานบุคคล   

สํานักงานอธิการบดี 
10. เทคนิคการจัดทํารายงานประจําปี โดย งานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน 

สํานักงานอธิการบดี 
11. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  โดย งานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน 
12. เทคนิคการเขียน การร่าง และการพิมพ์หนังสือราชการ โดย กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี 

สํานักงานอธิการบดี 
13. การบริหารจัดการงานประจํา สู่การวิจัยสถาบันที่ย่ังยืน โดย กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี 

สํานักงานอธิการบดี 
14. การดําเนินงานของแต่ละหน่วยงานภายในกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี โดย กองบริหารทรัพยากร

วาสุกรี สํานักงานอธิการบดี 
15. สํานักงานตรวจสอบภายใน โดย สํานักงานตรวจสอบภายใน 
16. การสร้างงานวิจัยจากงานประจํา สํานักคุณภาพการศึกษา  โดย สํานักงานอธิการบดี 
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17. การนําข้อมูลเข้าระบบ Che QA Online  ที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ โดย สํานักคุณภาพการศึกษา  
สํานักงานอธิการบดี 

18. การลงรายการในใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดย กองคลัง  สํานักงานอธิการบดี 
5.   มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาท่ีผ่านมาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่าย
การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล “การบูรณาการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน”
เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลทั้ง 9 แห่งรวมทั้งสถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2557  
ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา (7.2-5.1) 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
7.2-1.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่ 1021/2556 

 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการการจัดการความรู้ 
7.2-1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ครั้งที่ 2/2556  

วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 
7.2-1.3 แผนการจัดการความรู้ประจําปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ 
7.2-3.1 รายงานสรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างคลังความรู้ภายในมหาวิทยาลัย 

กิจกรรม : แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีภายในมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2556 
7.2-3.2 ระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS) ของมหาวิทยาลัย 
7.2-4.1 แนวปฏิบัติที่ดีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 

2556โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
“การบูรณาการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน”เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 9 แห่ง
รวมทั้งสถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2557 
ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา 
(7.2-5.1) 

 7.2-5.1 รายงานสรุปโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล “การบูรณาการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน” 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
เกณฑ์การประเมิน : สกอ.7.3 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

ครบ 5 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
มีการ

ดําเนนิการ 

1 มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)  
2 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ 
และการเงิน และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

 

3 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  
4 มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ  

5 มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องตามท่ีกําหนด  
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 5 ข้อ     เกณฑ์ประเมิน: 5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :  5  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน:  5 คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี : 5 ข้อ     ผลการดําเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป : 5 ข้อ     เกณฑ์ประเมิน: 5 คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  
1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดทําแผนระบบสารสนเทศ(7.3-1.1) ที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2555 – 2559 (7.3-1.2) โดยมีคําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดทําแผนระบบสารสนเทศให้มีหน้าที่ในการวางแผนออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย(7.3-1.3) 
 



บทท่ี 2 สกอ. 

หน้า | 173 
รายงานประจําปท่ีีเป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2556 

 

2.  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช้ในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ดําเนินการจัดวางระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
การตัดสินใจโดยเป็นระบบสารสนเทศที่ให้ผู้บริหารสามารถใช้ในการบริหารและการตัดสินใจท่ีสอดรับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยได้อย่างครบถ้วน ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การเงิน การบริหาร จัดการด้านอ่ืนๆ 
รวมทั้งเป็นข้อมูลเพ่ือใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาดังตารางความสัมพันธ์ (7.3-2.1) อาทิเช่น 
                    2.1 ระบบทะเบียนนักศึกษาและระบบ LMS เป็นระบบที่ใช้ในงานประกันคุณภาพด้านการ
จัดการเรียนการสอน เช่น หลักสูตร การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา ระบบกลไก
การจัดการเรียนการสอน เป็นต้น (7.3-2.2) 
                    2.2 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นระบบที่ใช้ในงานประกันคุณภาพด้านการบริหารจัด 
การบุคลากร เช่น อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก อาจารย์ประจําที่มี ตําแหน่งทางวิชาการ  
การประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลเพ่ือใช้ในการปรับขึ้นเงินเดือน เป็นต้น (7.3-2.3) 
                    2.3 ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น และระบบงานวิจัย เป็นระบบที่ใช้ใน 
งานประกันคุณภาพด้านงานวิจัยเช่น ระบบกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เป็นต้น (7.3-2.4) 
                    2.4 ระบบงบประมาณ ระบบที่ใช้ในงานประกันคุณภาพด้านการเงิน เช่น การเงินและ
งบประมาณ เป็นต้น (7.3-2.5) 
                    2.5 ระบบเพื่อการบริหารจัดการ MIS เป็นระบบที่ใช้รวบรวมรายงานท่ีจําเป็นต่อการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ (7.3-2.6) 
3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ทําการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยกําหนดวัตถุประสงค์การประเมินและกลุ่มเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนโดยได้มีการ
ประเมินระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลยัโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากร และนักศึกษา (7.3-3.1-7.3-3.3) 
 
4.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้มีการนําผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบมา 
ทําการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีคุณภาพมากย่ิงขึ้น โดยได้มีการร่วมมือกันระหว่าง สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในการปรับปรุงแก้ไข 
ระบบทะเบียนนักศึกษา ในเรื่องการรับสมัครเพื่อให้ความสามารถการทํางานดีย่ิงขึ้น โดยได้มีการประชุม
ติดตามผลจํานวน 6 ครั้ง ดังน้ี 
 ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 20 มกราคม 2557 (7.3-4.1) 
 ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 (7.3-4.2) 
 ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 (7.3-4.3) 
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 ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 (7.3-4.4) 
 ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 7 มีนาคม 2557 (7.3-4.5) 
 ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 19 มีนาคม 2557 (7.3-4.6) 
โดยได้พัฒนาเสร็จเรียบร้อยและนําไปใช้งาน ในการรับสมัครจริง ในปีการศึกษา 1/2557 
5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องตามที่กําหนด 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการจัดส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด การรายงานฐานข้อมูลทั้ง 
5 ได้แก่ ฐานข้อมูลนักศึกษา ฐานข้อมูลบุคลากร ฐานข้อมูลหลักสูตร ฐานข้อมูลการเงิน และฐานข้อมูล
ภาวะการมีงานทํา ผ่านเว็บไซต์ www.data.mua.go.th และ www.job.mua.go.th แก่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (7.3-5.1)  
  
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
7.3-1.1 แผนระบบสารสนเทศ 
7.3-1.2 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2555 – 2559 
7.3-1.3 หนังสือแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนระบบสารสนเทศ 
7.3-2.1 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศและงานประกันคุณภาพ 
7.3-2.2 ระบบทะเบียนนักศึกษาและระบบ LMS 
7.3-2.3 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
7.3-2.4 ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้นและระบบงานวิจัย 
7.3-2.5 ระบบงบประมาณ 
7.3-2.6 ระบบเพ่ือการบริหารจัดการ MIS  
7.3-3.1 รายงานสรุประดับคะแนนความพึงพอใจ 
7.3-3.2 ผลการประเมนิความพึงพอใจผู้ใช้ระบบ (บุคลากร) 
7.3-3.3 ผลการประเมนิความพึงพอใจผู้ใช้ระบบ (นักศึกษา) 
7.3-4.1 รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2557 วันที่ 20 มกราคม 2557 
7.3-4.2 รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2557 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 
7.3-4.3 รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2557 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 
7.3-4.4 รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 
7.3-4.5 รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2557 วันที่ 7 มีนาคม 2557 
7.3-4.6 รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2557 วันที่ 19 มีนาคม 2557 
7.3-5.1 การรายงานฐานข้อมูลแก่คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง   
เกณฑ์การประเมิน สกอ. 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
มีการ

ดําเนนิการ 
1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บรหิาร

ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการ  

2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจยัที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างน้อย  
3 ด้าน ตามบริบทของมหาวิทยาลัย ตัวอย่างเช่น 
ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารสถานที่) 
ความเสี่ยงด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

 

3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้
จากการวิเคราะห์ในข้อ 2  

4 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผน 
5 มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาเพ่ือ

พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

6 มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป  

 

 

ผลการประเมนิตนเองปีที่แล้ว : 5 ข้อ     เกณฑ์ประเมิน : 4 คะแนน 
ผลการประเมนิตนเองคร้ังน้ี :  6 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :   5  คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี :  6  ข้อ     ผลการดําเนินงาน   บรรลเุป้าหมาย 
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ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินตนเอง :  
1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
  ในปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยได้พิจารณาทบทวนการกําหนดผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ 
ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จากสํานักงานตรวจสอบภายใน เป็นสํานักคุณภาพการศึกษา 
และได้ปรับเปลี่ยนรอบระยะเวลาการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงจากปีการศึกษาไปเป็นปีงบประมาณ
เพ่ือให้สอดคล้องกับการดําเนินการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย 
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  ข้อ 6 ที่มหาวิทยาลัยต้องรายงานผลการประเมินการ
ควบคุมภายในต่อคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน และสํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามรอบ
ปีงบประมาณ ทั้งน้ี การปรับเปลี่ยนรอบระยะเวลาดําเนินการดังกล่าวเร่ิมต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
(1 ต.ค. 54 -30 ก.ย. 55) เป็นต้นไป โดยมีผลการดําเนินงานดังน้ี 
     1) มหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 2 ชุด
ดังน้ี 
          1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สุวรรณภูมิตามคําสั่งที่ 911/2556 ลงวันที่ 13  กันยายน 2556 (7.4-1.1)ซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับนโยบาย
ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธาน รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีทุกคณะผู้อํานวยการสํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา ผู้ ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎี  สุขฉายี)เป็นกรรมการและเลขานุการ และ
ผู้อํานวยการสํานักคุณภาพการศึกษาเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่ 
                 1) กําหนดนโยบายและแนวทางในการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
                 2) พิจารณาอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ 
มหาวิทยาลัย  
                 3) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 
                 4) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
และรับข้อแนะนํา 
                 5) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินและหน่วยราชการที่เก่ียวข้อง 
         1.2 คณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ตามคําสั่งที่ 911/2556 ลงวันที่ 13 กันยายน 2556 (7.4-1.1) ซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับ
ดําเนินงานประกอบด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎี  สุขฉายี) เป็นประธานรองคณบดี 
(ด้านบริหาร) ทุกคณะ รองผู้อํานวยสํานักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน(กลุ่มงานบริหารและแผน)  
รองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ด้านบริหาร) รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัย 
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และพัฒนา (ด้านบริหาร) ผู้อํานวยการทุกหน่วยงานในสํานักงานอธิการบดี ผู้อํานวยการสํานักคุณภาพ
การศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ ระบุปัจจัยเสี่ยง กําหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง  
จัดทํารายงาน สรุปผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงประชาสัมพันธ์
แผนการบริหารความเส่ียง รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินการและรายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมหาวิทยาลัย   
          1.3 คณะกรรมการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ตามคําสั่งที่ 1288/2556 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2556 (7.4-1.2) ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลการบริหาร 
ความเสี่ยงประกอบด้วยดร.ธิติรัตน์  วิศาลเวทย์ เป็นประธาน นายพยุง ศักดาสาวิตร เป็นรองประธาน  
นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ รศ .ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ ดร.เอนก เจริญภักดี  
อาจารย์สุวุฒิ  ตุ้มทอง อาจารย์เกษสิริ ศักดานเรศน์  ผศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ และผู้ช่วยอธิการบดี  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎี สุขฉายี) เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ วิเคราะห์ หาสาเหตุของการ
ดําเนินงานบริหารความเสี่ยงที่ไม่ประสบผลสําเร็จและเสนอแนวทางการแก้ไขต่อสภามหาวิทยาลัย  
และวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนในการประกันคุณภาพการศึกษาในประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารความ
เสี่ยงเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
สถาบัน ตัวอย่างเช่น 
     - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 
     - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
     - ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
     - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย 
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
     - ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ
บุคลากร 
     - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
     - อ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบัน 
  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการที่กําหนดไว้ในคู่มือการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(7.4-2.1)โดยใช้แนวทางตามกรอบงาน
บริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management Integrated Framework : COSO-ERM) 
ของ COSO ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ  
              1. การกําหนดวัตถุประสงค์  
              2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง        
              3. การประเมินความเสี่ยง  
              4. การประเมินมาตรการการควบคุม  
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              5. การบริหาร/การจัดการความเสี่ยง          
              6. การรายงาน  
              7. การติดตามผลและทบทวน  
     มหาวิทยาลัยได้เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (7.4-2.2)  
และให้ทุกหน่วยงานดําเนินการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงของหน่วยงานท่ีอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย 
ต่อมหาวิทยาลัย รวม 3 ด้าน ดังน้ี  
          1. ความเสี่ยงด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  
          2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
          3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ  
     รายละเอียดตามเอกสารแบบการระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์ระดับ
ความเสี่ยง จัดลําดับความเสี่ยง และประเมินมาตรการควบคุมของหน่วยงานในสังกัด (แบบ บส.1) (7.4-2.3) 
3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ2 
  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการประเมินความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงในข้อ 2  
ทําการประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ตามเกณฑ์การประเมินไว้ 5 ระดับ และประเมิน
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง (Impact) ตามเกณฑ์การประเมินไว้ 5 ระดับ เช่นเดียวกัน  
โดยนําผลจากการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงมา
จัดลําดับความเสี่ยง รายละเอียดตามเอกสาร แบบการระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์
ระดับความเสี่ยง จัดลําดับความเสี่ยง และประเมินมาตรการควบคุม ของมหาวิทยาลัย (แบบ บส.1)  (7.4-3.1) 
4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
  มหาวิทยาลัยดําเนินการให้หน่วยงานส่งแผนบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจําหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว 
เพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูลในการดําเนินการจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยต่อไป (7.4 -4.1) 
และดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยนําความเสี่ยงที่มีผลประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง และสูง
มาก มากําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง กําหนดเสร็จ โครงการ งบประมาณ ผู้กํากับติดตาม และผู้รับผิดชอบ 
โดยมีสาระสําคัญของแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 จํานวน 16 เรื่อง มีดังน้ี (7.4-4.2) 
       1. ความเสี่ยงที่ดําเนินการจํานวน  16 เรื่อง ประกอบด้วย 
           1.1 ความเสี่ยงด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย จํานวน  10  เรื่อง  
           1.2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน จํานวน   5  เรื่อง 
           1.3 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ  จํานวน   1  เรื่อง 
        2. การจัดการความเสี่ยง  
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   กําหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง  4  ประการ  เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบกําหนดมาตรการในการจัดการ
ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ดังน้ี  
            2.1 การยอมรับความเสี่ยง   
            2.2 การเลิกหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  
            2.3 การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง   
            2.4 การแก้ไข/ลด/ควบคุมความเสี่ยง 
        3. การจัดสรรงบประมาณ ประจําปี พ.ศ. 2557 สําหรับการดําเนินการแก้ไข/ลด/ควบคุมความเสี่ยง 
ทั้งสิ้น 16,664,240 บาท พร้อมดําเนินการปรับแก้แผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ตามมติ 
ที่ประชุม และได้รับความเห็นชอบ ดังน้ี 
 1. คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิในการประชุมครั้งที่ 
3/2556 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 (7.4 -4.3) รายละเอียด ตามเอกสารรายงานการประชุม ระเบียบวาระ 
ที่ 2.2 แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
(7.4 -4.3) 
 2. คณะกรรมการพิจารณาผลการบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล                 
สุวรรณภูมิ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 รายละเอียดตามเอกสารรายงานการ
ประชุมฯ ระเบียบวาระที่ 2.1 พิจารณาผลการดําเนินงานการบริหารความเส่ียง การประกันคุณภาพการศึกษา 
และร่างแผนบริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และร่างแผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2556 (7.4 -4.4) 
 3. คณะกรรมการพิจารณาผลการบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล                
สุวรรณภูมิ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 รายละเอียดตามเอกสารรายงานการ
ประชุมฯ ระเบียบวาระที่ 4.1 ร่างแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 (7.4 -4.5) 
 4. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุม                 
ครั้ ง ที่  1/2557 เ มื่ อ วั นที่  16 มกราคม  2557 ร ายละ เ อี ยดตาม เอกสาร ร าย ง านการประชุ มฯ                  
ระเบียบวาระที่ 4.4 แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 (7.4 -4.6)  
 5. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่  
15 กุมภาพันธ์ 2557 รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุมฯ ระเบียบวาระที่ 4.1.2 พิจารณาอนุมัติแผน
บริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (7.4 -4.7)  
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5.  มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
  มหาวิทยาลัยดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
โดยให้หน่วยงานดําเนินการ ดังน้ี (7.4-5.1) 
                1. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556                     
(1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556) รอบ 12 เดือน ตามแบบ บส.3 (7.4-5.2) 
                2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของงวดก่อน                     
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 25 55-30 กันยายน 2556) รอบ 12 เดือน ตามแบบ ปอ.3 (7.4-5.3) 
                3. จัดทํารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน                     
พ.ศ. 2556 ตามแบบ ปย.1 และรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบ ปย.2 
(7.4-5.4) 
          5.1 ดําเนินการส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ส่งรายงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายใน 90 วัน นับจากสิ้น
ปีงบประมาณ โดยจัดทําหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) รายงานผลการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2)  รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบปอ.3) 
และรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส .) 
ต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (7.4-5.5) โดยผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ ผลการสอบทานพบว่าการประเมินผล
การควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการท่ีกําหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในและจัดทําหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) 
ต่อผู้อํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคท่ี 1 ดําเนินการติดตามความคืบหน้าของการดําเนินงาน
และสรุปผลการดําเนินงานตามแนวทางระบบการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยมีการ
ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และมีแนวทางในการจัดการความเส่ียง 
ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยผลการดําเนินงานในบางส่วนที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุง และ
บางส่วนที่จําเป็นต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย และ 
ได้นํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556(รอบ 12 เดือน) (7.4-5.6) 
        5.2 ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน 
ปีงบประมาณพ.ศ. 2556 (รอบ 6 เดือน) โดยให้หน่วยงานจัดส่งผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในของงวดก่อน(7.4-5.7)  และได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผน   การปรับปรุงการ
ควบคุมภายในของงวดก่อน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) รอบ 6 เดือน (วันที่ 31 มีนาคม 2557  
ต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (7.4-5.8)   
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        5.3 ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
รอบ 9 เดือน(ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557) โดยให้หน่วยงานในสังกัดดําเนินการจัดส่งรายงาน
ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัยเฉพาะประเด็นความเสี่ยงที่หน่วยงานเก่ียวข้อง 
(7.4-5.9) 
6.  มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในรอบปีถัดไป 
  ดําเนินการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน จากรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง ตามข้อเสนอแนะในการดําเนินการบริหารความเสี่ยง ดังน้ี (7.4-6.1) 
 

ข้อเสนอแนะ ดําเนนิการ 
   1. การดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงต้องมาควบคู่กับการเสนอต้ัง
งบประมาณและเร่ิมต้ังแต่ต้นปี โดยมหาวิทยาลัยควรต้องเร่งรัดการทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงของปีต่อไปให้เร็วขึ้นสอดคล้องกับการจัดทําแผนงบประมาณ เช่น เมื่อ
ถึงไตรมาสท่ีสองควรจะเริ่มทําแผนบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณถัดไป และ
แผนทีท่ําขึ้นเป็นแผนแรกน้ี ให้เป็นแผนความเสี่ยงในภาพกว้างมีแผนปฏิบัติการ
เป็นราย 
ไตรมาสเพ่ือให้ง่ายในการตรวจสอบผล โดยไม่ต้องรอถึงสิ้นปีงบประมาณแต่ให้ใช้
วิธีอนุมานร่วมด้วยและให้สามารถปรับแผนได้เมื่อทราบผลการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงรายไตรมาสแล้ว 

  1. ดําเนินการเชิญ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและ
คณะกรรมการดําเนินงาน
การบริหารความเสี่ยง เมื่อ
วันที่ 16 พฤษภาคม 
2556  
เพ่ือทบทวนกระบวนการ
จัดทําแผนบรหิารความ
เสี่ยง และการติดตามผล
การดําเนินงานตามแผน
ของมหาวิทยาลัย พร้อม
ทั้งช้ีแจงกรอบแนวทางใน
การจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยง ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ตาม
ข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัย 
   2. ดําเนินการเชิญ
ประชุมวันที่ 20 
พฤษภาคม 2556 เพ่ือ
จัดทําแผนบรหิารความ
เสี่ยง ปีงบประมาณ  
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ข้อเสนอแนะ ดําเนนิการ 
พ.ศ. 2557 ในประเด็น
ความเสี่ยงด้านนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย  
   3. ติดตามผลการจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
และรายงาน 
ต่อมหาวิทยาลัย 
   4. กํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงและ
แผนการควบคมุภายใน 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ระดับ
มหาวิทยาลัย และระดับ
หน่วยงานตามกําหนด
ระยะเวลา และรายงาน
ต่อมหาวิทยาลัยตามช่วง
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ 
 
 
 

2. ในการกําหนดความเสี่ยงด้านต่างๆ ในแผนบริหารความเสี่ยง ควรระบุลักษณะ
ของความเสี่ยงให้ชัดเจนว่าความเสี่ยงน้ันๆ คอือะไร เช่น ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับคือการที่มีคนละเมิด
กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบังคับที่ออกมายังไม่เหมาะสม มีปัญหาในการนําไป
ปฏิบัติหรือไม่มีใครรู้ว่ามีกฎระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น ทัง้น้ีเพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทราบว่าลักษณะความเสี่ยงเป็นอย่างไรและเกิดอะไรข้ึน จะได้ให้ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือการแก้ไขต่อไป 

2. กําหนดกระบวนการ
จัดทําแผนบรหิารความ
เสี่ยง ไว้ 7 ขั้นตอน โดยใน
ขั้นตอนของการวิเคราะห์
ความเสี่ยง การประเมิน
ความเสี่ยงและการ
ประเมินมาตรการควบคุม 
ได้กําหนดให้มีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง 
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ข้อเสนอแนะ ดําเนนิการ 
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยง โอกาสท่ี จะเกิด 
และระดับของผลกระทบ 
รวมทั้งมาตรการควบคุมที่
ควรมีและทีม่ีอยู่แล้ว  
โดยกําหนดไว้ในแบบ
วิเคราะห์ จากน้ัน จึง
ดําเนินการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง 
ดําเนินการตามแผนกํากับ
ติดตาม และรายงานผล  
 

3. มหาวิทยาลัยควรปรับขั้นตอนของการงบประมาณ การบริหารการเบิกจ่าย 
และการบริหารความเสี่ยงให้เป็นกระบวนการเดียวกันอย่างจริงจัง โดยในการ
บริหารความเสี่ยงในประเด็นที่สําคัญ เช่น เรื่องจํานวนนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลยั หรือเรื่องการเพ่ิมศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศของนักศึกษา 
อาจารย์ และบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ควรมีการเสนอโครงการ
เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่าน้ีไว้ในแผนงบประมาณเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยปีงบประมาณ 2557 ด้วย 
 

3.ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2557การเสนอขอ
งบประมาณรายจ่าย จาก
เงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยให้
ความสําคัญกับการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย โดยแผนงาน
รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน เป็นเงินทั้งสิ้น 
3,031,700 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 1.40 ของวงเงิน
งบประมาณ เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพของ
นักศึกษา บุคลากร ให้มี
ทักษะด้านภาษามาตรฐาน
วิชาชีพ และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการฯ 

4. การแก้ปัญหาความเสี่ยงเร่ืองที่นักศึกษารับเข้าไม่เป็นไปตามแผนของ 4. มหาวิทยาลัยกําหนด
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ข้อเสนอแนะ ดําเนนิการ 
มหาวิทยาลัย ต้องใช้วิธีการแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น  เรื่องการ
ประชาสัมพันธ์ โดยการให้ข้อมูลที่ดีกับสังคมภายนอกให้รับรู้ข้อมูลในเชิงบวก การ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ใหส้วยงาม การปรับปรุงหลักสูตร และเคร่ืองมือให้ทันสมัย
รวมถึงการจูงใจด้วยวิธีการอ่ืนๆ เช่น การให้ทุนการศึกษา เป็นต้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาการจัดการศึกษาให้
มีคุณภาพมาตรฐานใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
โดยมีเป้าประสงค์ เพ่ือ
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี 
มีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
ชุมชน สังคม ระดับชาติ 
และนานาชาติ  โดย
กําหนดกลยุทธ์หลักไว้ 5 
กลยุทธ์ เพ่ือนําไปสู่การ
ปฏิบัติการ ได้แก่ กลยุทธ์
ที่ 1 พัฒนาศักยภาพ
บัณฑิตให้รู้จริงปฏิบัติได้ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ให้
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษา กล
ยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตร
ให้ทันสมัยและได้
มาตรฐาน กลยุทธ์  
ที่ 4 พัฒนาคณุภาพการ
จัดการเรียนการสอน และ 
กลยุทธ์ที่ 16 ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือ
สนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นที่
ยอมรับ 
ในระดับท้องถิ่นประเทศ 
และนานาชาติ 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
7.4-2.1 คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการความคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ ปรบัปรุง 25 มกราคม 2555 
7.4-2.2 หนังสือ ที่ ศธ 0585.23/ว1006 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556  เรื่อง ขอเชิญประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน 
7.4-2.3 แบบ บส.1 การระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 

จัดลําดับความเสี่ยง และประเมินมาตรการควบคุม ของหน่วยงานในสังกัด 
7.4-3.1 แบบการระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 

จัดลําดับความเสี่ยง และประเมินมาตรการควบคุม ของมหาวิทยาลัย  (แบบ บส.1)  
7.4-4.1 หนังสือ ที่ ศธ 0585.01/ว641 ลงวันที่ 10 กันยายน 2556 เรื่อง ขอให้หน่วยงานส่งแผน

บริหารความเสี่ยง  
7.4-4.2 แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
7.4-4.3 รายการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 29 

ตุลาคม 2556  
7.4-4.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจาณาผลการบริหารความเสี่ยง  ครั้งที่ 1/2556  

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556  
7.4-4.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจาณาผลการบริหารความเสี่ยง  ครั้งที่ 2/2556 

 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556  
7.4-4.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557 16 มกราคม 2557 

7.4-4.7 รายงานการสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที ่2/2557 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557  
7.4-5.1 หนังสือ ที่ ศธ 0585.23/ว373 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556 เรื่อง รายงานผลการ

ดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน   
7.4-5.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

(1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556) รอบ 12 เดือน ตามแบบ บส.3 หมายเลขรายการ
เอกสารหลักฐาน 

7.4-5.3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของงวดก่อน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556) รอบ 12 เดือน  
ตามแบบ ปอ.3 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
7.4-5.4 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน  

พ.ศ. 2556 ตามแบบ ปย.1 และรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน ตามแบบ ปย.2 

7.4-5.5 หนังสือ ที่ ศธ 0585.23/3155  ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2556  เร่ือง ขอส่งรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน และ หนังสอื ที่ ศธ 0585.23/3156  ลงวันที่ 31 ตุลาคม 
2556 เรื่อง ขอส่งรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบข้อที่ 6 

7.4-5.6 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (รอบ 12 เดือน) 

7.4-5.7 หนังสือ ที่ ศธ 0585.23/ว83  ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง ติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
(รอบ 6 เดือน)   

7.4-5.8 หนังสือ ที่ ศธ 0585.23/880  ลงวันที่ 26  มีนาคม  2557  เรื่อง ขอส่งรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

7.4-5.9 หนังสือ ที่ ศธ 0585.01/ว573 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 เรื่อง ติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (รอบ 9 เดือน)  

7.4-6.1 แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หน้า 22-24 
 
สรุปผลการประเมินตอนเอง: องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมิน 

7.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5 
7.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 
7.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5 
7.4 6 ข้อ 6 ข้อ 5 
ค่าเฉล่ียจากการประเมิน 4 ตัวบ่งช้ี (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 20 / 4 = 5 คะแนน 

ระดับดีมาก 
 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและการงบประมาณ 
องค์ประกอบที่ 8    การเงินและการงบประมาณ 
(การคิดรอบปี : ใช้ปีงบประมาณสําหรับทุกตัวบ่งช้ีขององค์ประกอบที่ 8) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1   ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
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เกณฑ์การประเมิน สกอ. 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
มีการ

ดําเนนิการ 

1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน  
2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวาง

แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

3 มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและ 
การพัฒนาสถาบันและบุคลากร 

 

4 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบัน 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 

5 มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะ
ทางการและความม่ันคงของสถาบันอย่างต่อเน่ือง 

 

6 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงิน 
ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบนักําหนด 

 

7 ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูล
จากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสนิใจ 

 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 7 ข้อ     เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :   7 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี :  7 ข้อ              ผลการดําเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย 
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ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินตนเอง :  
1.  มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบนั 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  (8.1-1.1) ที่แสดงให้เห็น 
ถึงแหล่งที่มาของรายได้และการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย 
ด้านการบริการวิชาการ และด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ดําเนินการประมาณการรายรับจากเงินงบประมาณ
แผ่นดินและเงินงบประมาณเงินรายได้นํามาจัดสรรเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย  และแผนปฏิบัติราชการประจําปีในแต่ละพันธกิจ  โดยมีแหล่งของรายได้ ดังน้ี 
            1.  งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลประจําปีงบประมาณ  
            2.  งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย       
            มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน   คําสั่งที่  88/2556  เรื่อง   
แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  ลงวันที่  31  มกราคม  2556  เพ่ือดําเนินการจัดทําแผน
กลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ.2555-2559) (8.1-1.2)  
2.  มีแนวทางจัดหาทรพัยากรทางด้านการเงนิ หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงนิอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  2.1  มแีนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 
            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  มีการจัดหาแหล่งเงินทุน  เพ่ือนําไปจัดสรรในการ
บริหารจัดการ  ด้านการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการแก่สังคม  และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ดําเนินการจัดทํารายรับและรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  2556 
เป็นจํานวน 964,403,000  บาท จากแหล่งเงินทุนที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน  และเงินงบประมาณ
เงินรายได้   (8.1-2.1)  ดังน้ี 
            รายรับ   964,403,000  บาท 

1.    เงินงบประมาณแผ่นดิน       752,883,600   บาท 
2.    เงินงบประมาณเงินรายได้    211,519,400   บาท  

  มหาวิทยาลัยนําคําเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2556  
เงินรายได้ทุกแหล่งเงิน ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  และแผนปฏิบัติราชการในแต่ละพันธกิจ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  5/2555  
เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2555  ระเบียบวาระที่  4  ข้อ 4.1  พิจารณารายรับและรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.2556  และคําเสนอขอใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม  (8.1-2.2)  และนําเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ครั้งที่ 8/2555  เมื่อวันที่  13  กันยายน  2555  ระเบียบวาระที่ 
4.1.1 พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2556 (8.1-2.3) 
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  2.2  มีหลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดังน้ี 
            มหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  พ.ศ.2555 ประกาศ  ณ วันที่ 13 กันยายน  2555   
(8.1-2.4) 
  2.3   มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
            มหาวิทยาลัยมีแผนปฏิบัติการประจําปี  2556  ที่มีความสอดคล้องในแต่ละพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือใช้ในการบริหารงบประมาณและกํากับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงิน
รายได้  พิจารณาอนุมัติจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 10/2555  
วันที่ 19 พฤศจิกายน  2555  (8.1-2.5)  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิระยะ  5  ปี  พ.ศ.2555-2559  (8.1-2.6) 
3.  มีงบประมาณประจําปีทีส่อดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพนัธกิจและการพฒันาสถาบนัและ
บุคลากร 
  มหาวิทยาลัยมีงบประมาณประจําปี 2556  จากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน (8.1-3.1)  และ
งบประมาณเงินรายได้  (8.1-3.2)  ที่มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย  (8.1-2.5)  
            1.ผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพ 
            2.วิจัยและพัฒนาสร้างนวัตกรรม  เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม 
            3.บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 
            4.สืบสานศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
            5.บริหารจัดการที่ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล 
4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงนิอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
  มหาวิทยาลัยมีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ เป็นประจําและรายงานต่อ 
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกและ
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  ตามคําสั่งที่ 109/2554 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 (8.1-4.1) เป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย  พ.ศ.2555  (8.1-2.4) 
  4.1  จัดทํารายงานทางการเงินและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยจากการประชุม ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556  ระเบียบวาระที่ 1 ข้อ 1.2.2  
รายงานงบการเงินประจําเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน  2556  ปีงบประมาณ  2556  (8.1-4.2) และรายงาน
ทางการเงินประจําปีงบประมาณ 2556 จากการประชุม ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ระเบียบ
วาระที่ 1 ข้อที่ 1.2.3 รายงานการเงินประจําปีงบประมาณ  2556 (8.1-4.3) 
  



บทท่ี 2 สกอ. 

หน้า | 190 
รายงานประจําปท่ีีเป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2556 

 

  4.2  นํารายงานทางการเงินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบตามรูปแบบ 
ของกรมบัญชีกลาง  มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ระเบียบวาระ
ที่ 1.2.2 รายงานงบการเงินประจําเดือน เมษายน-มิถุนายน 2556 (8.1-4.4)  และคร้ังที่ 13/2556 เมื่อวันที่ 13 
ธันวาคม 2556 ระเบียบวาระที่ 1.2.7 รายงานงบการเงินประจําปี 2556 (8.1-4.5) 
5.  มีการนําขอ้มูลทางการเงินไปใชใ้นการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
ม่ันคงของสถาบันอย่างต่อเนือ่ง 
  กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดทํารายงานสรุปข้อมูลทางการเงิน 
ในรูปแบบของPowerpoint (8.1-5.1) เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย และ
นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือที่มหาวิทยาลัยสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่าย 
และวิเคราะห์สถานะทางการเ งินและความมั่นคงของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเ น่ือง   นําเสนอต่อที่
ประชุม   คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  8/2556 เมื่อ
วันที่  4  ธันวาคม  2556  ระเบียบวาระที่  1  ข้อที่  1.2.2  รายงานงบการเงินประจําเดือน  สิงหาคม-
กันยายน  2556  ข้อที่  1.2.3  รายงานงบการเงินประจําปีงบประมาณ  2556  (8.1-4.3) 
6.  มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนา้ที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินใหเ้ป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด 
  6.1  มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ตามคําสั่งที่ 191/2554  ลงวันที่  22  มีนาคม 2554 (8.1-6.1)  ติดตามการใช้
จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด (8.1-6.2) 
  6.2  มีสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบติดตามการใช้เงินให้เป็นไป
ตามระเบียบ  (8.1-6.3) 
7.  ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงนิใหเ้ปน็ไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทาง
การเงนิไปใชใ้นการวางแผนและการตัดสินใจ 
  ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมายโดยมีการต้ังคณะกรรมการติดตาม
ผลการดําเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2556 
คําสั่งที่  1127/2555  ลงวันที่  5  พฤศจิกายน  2555  (8.1-7.1) ทําหน้าที่ติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้
เป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  มีการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานและเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณประจําปีรายงานการประชุมครั้งที่  4/2556 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556  
(8.1-7.2)  นํารายงานทางการเงินประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2556  นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยรับทราบ   
ไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  13/2556  
เมื่อวันที่  13  ธันวาคม  2556  ระเบียบวาระที่  1.2.7  (8.1-4.5)   
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รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
8.1-1.1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ  5  ปี   

(พ.ศ.2555-2559) 
8.1-1.2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจดัทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรณภูมิ ที่  88/2556  ลงวันที่  31  มกราคม  2556
8.1-2.1 รายรับและรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2556 
8.1-2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ  ครั้งที่  5/2555  วันที่  24  สิงหาคม  2555 
8.1-2.3 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ครั้งที ่8/2555  

วันที่  13  กันยายน  2555 
8.1-2.4 ระเบียบว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ  พ.ศ.2555  ประกาศ  ณ  วันที ่ 13  กันยายน  2555
8.1-2.5 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2556 
8.1-2.6 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ระยะ  5  ปี  (พ.ศ.2555-2559) 
8.1-3.1 เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2556 
8.1-3.2 เอกสารจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจําปี พ.ศ.2556 
8.1-4.1 คําสั่ง ที่  109/2554  ลงวันที่  14  กุมภาพันธ์  2554  เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร

การเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
8.1-4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย   

ครั้งที่  5/2556 วันที่  1 สิงหาคม   2556
8.1-4.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย  

ครั้งที่  8/2556 วันที่  4 ธันวาคม  2556
8.1-4.4 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที ่ 8/2556  วันที ่ 16  สิงหาคม  2556 
8.1-4.5 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที ่ 13/2556  วันที่  13  ธันวาคม  2556 
8.1-5.1 รายงานสถานะทางการเงินในรูปแบบของ Powerpoint 
8.1-6.1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

สุวรรณภูมิ    คําสั่งที่ 191/2554  ลงวันที่  22  มีนาคม 2554 
8.1-6.2 หนังสือสํานักงานตรวจสอบภายใน  ที ่ศธ 0585.18/ว171 ลงวันที่  27  สิงหาคม  2556 
8.1-6.3 หนังสือสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ที่ ตผ 0041 อย/0240   

ลงวันที่  10  มิถุนายน  2556 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
8.1-7.1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2556  คําสั่งที่  1127/2555   
ลงวันที่ 5  พฤศจิกายน  2555 

8.1-7.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2556  ครัง้ที่  4/2556   
เมื่อวันที่  13  สิงหาคม  2556 

 
 
 

สรุปผลการประเมินตอนเอง: องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมิน 

8.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5 
ค่าเฉล่ียจากการประเมิน 1 ตัวบ่งช้ี (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 5 / 1 = 5 คะแนน 

ระดับดีมาก 
 

  



บทท่ี 2 สกอ. 

หน้า | 193 
รายงานประจําปท่ีีเป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2556 

 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เกณฑ์การประเมิน สกอ. 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 หรือ 6  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 หรือ 8  ข้อ   

มีการดําเนินการ  
9 ข้อ 

 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มีการ
ดําเนินการ

1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของสถาบันต้ังแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 

2 มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรือ่งการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสงูสุดของสถาบัน  

3 มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
4 มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วนประกอบด้วย 

1) การควบคุมติดตามการดําเนินงานและประเมินคุณภาพ 
2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลาโดยเป็นรายงานท่ีมีข้อมูล
ครบถ้วนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online 
และ 3) การนําผลการประเมนิคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถาบัน 

 

5 มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางานและส่งผลให้มี
การพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทกุตัวบ่งช้ี  

6 มีระบบสารสนเทศที่ใหข้้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ  

7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษา 
ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน  

8 มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและ
มีกิจกรรมร่วมกัน  
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มีการ
ดําเนินการ

9 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น
และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์  

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 9 ข้อ     เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : 9 ข้อ    เกณฑ์ประเมิน : 5  คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี :9 ข้อ     ผลการดําเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย 
 
ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินตนเอง: 
1. มีระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน ต้ังแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนนิการตามระบบท่ีกําหนด 
  ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกหน่วยงานต้ังแต่
ระดับสาขาวิชา  ระดับคณะวิชา ระดับสถาบัน และหน่วยงานสายสนับสนุน โดยมีสํานักคุณภาพการศึกษาเป็น
หน่วยงานท่ีทําหน้าที่ ดูแล ประสานงาน และสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย (9.1-1.1) 
            ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนดไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา (ฉบับปรับปรุงล่าสุด) ปีการศึกษา 2554  
ที่ประกอบด้วย ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา  พ .ศ .  2553 และคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา  
ฉบับสถานศึกษา (พ.ศ. 2554-2558)  (9.1-1.2 ถึง 9.1-1.4)  และตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ของหาวิทยาลัย และ 
คู่มือตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน สําหรับหน่วยงานสนับสนุน  (9.1-1.5   ถึง  9.1-1.8)  
โดยกําหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงานเพ่ือให้มั่นใจว่า
มหาวิทยาลัยมีระบบการประกันคุณภาพในทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับคุณภาพการจัดการศึกษา รวมท้ัง 
ได้จัดทําคู่มือมาตรฐาน 5 ส+3 คู่มือการตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน (sop) (9.1-1.9 – 9.1.1.10) ที่เป็นกิจกรรมพ้ืนฐานที่นําไปสู่การปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการดําเนินงาน คู่มือการตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน (sop) (9.1-1.5) โดยคู่มือดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสํานักคุณภาพการศึกษา 
(http://qa.rmutsb.ac.th/) (9.1-1.11) 
            มหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการกิจกรรม  
5ส+3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน   คณะกรรมการตรวจติดตามการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (sop) และคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาคู่มือขั้นตอน
การปฏิบัติงาน (SOP) สายวิชาการและสายสายสนับสนุน  คณะกรรมการชุดดังกล่าวประกอบด้วยอธิการบดี 
เป็นประธานรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก นายกองค์การ
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นักศึกษา เป็นกรรมการ ทําหน้าที่เป็นผู้ขับเคล่ือนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับนโยบาย และ 
มีคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ เป็นประธาน 
รองคณบดี รองผู้อํานวยการสถาบัน รองผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก และผู้อํานวยการกอง เป็นกรรมการ  
ทําหน้าที่ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับปฏิบัติการ (9.1-1.12 – 9.1-1.16) มีการจัด 
ทําปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาประจําปีการศึกษา 2556   (9.1-1.17) มีการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือติดตามผล 
การดําเนินการอย่างต่อเน่ือง ดังสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและ
คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 (9.1-1.18) 
            มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบที่ได้วางไว้ โดยมีการจัดสรร
งบประมาณประจําปีสําหรับดําเนินการ รวมถึงงบประมาณเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังเอกสารแผน 
ปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2556 (9.1-1.19) และมีการแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามผลการใช้จ่าย
งบประมาณการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม และรายงานผลการติดตามการดําเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปี พ.ศ. 2557 เสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
(9.1-1.20 - 9.1-1.21) 
2.  มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 
  มหาวิทยาลัย มีการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนโยบายคุณภาพในแผน 
การประกันคุณภาพการศึกษา หน้า 3 – 4 (9.1-2.1) ที่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2557 เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2557  (9.1-1.18) ที่ประชุม 
สภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ และได้รับความเห็นชอบในการประชุม ครั้ง 9/2556 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 
2556 (9.1-2.2) และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 (9.1-2.3)  และ 
ได้แจ้งให้บุคลากรของทุกหน่วยงานและผู้มีส่วนได้เสียทราบ ทั้งในเว็บไซด์สํานักคุณภาพการศึกษา 
 (9.1-2.4)  และจัดส่งในรูปเอกสารให้หน่วยงานภายใน (9.1-2.5) 
3. มีการกําหนดตัวบ่งชีเ้พิม่เติมตามอัตลกัษณ์ของสถาบัน 
  มหาวิทยาลัยมีการกําหนดตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมจํานวน 3 ตัวบ่งช้ี โดยกําหนดไว้
ในองค์ประกอบที่  10 ตามคู่ มื อการประกันคุณภาพการ ศึกษา  (ฉบับปรับปรุ งล่ าสุด )  ประจํ า ปี
การศึกษา 2554   (9.1-1.2) หน้า 152-154 ดังน้ี 
  ตัวบ่งช้ีที่ 10.1 ระบบกลไกพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลให้เป็นบัณฑิต 
นักปฏิบัติ (Hands on)    
  ตัวบ่งช้ีที่ 10.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology 
Based Education – Training) 
  ตัวบ่งช้ีที่ 10.3 มีระบบและกลไกการสร้างความเช่ียวชาญวิชาชีพ (Professional-Oriented)  
ให้กับนักศึกษา ทั้งน้ีได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่  
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4 มีนาคม 2555 (9.1-3.1)ตามท่ีปรากฏในแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 (9.1-
2.1)  และที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2557 เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2557 (9.1-
1.18)  
4.  มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
เสนอต่อสภาสถาบันและสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานท่ีมีข้อมูล
ครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

  มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพที่กําหนดไว้ในคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัย โดยมีการกําหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน เพ่ือใช้ในการควบคุมคุณภาพ ในทุกระดับ 
ต้ังแต่ระดับสาขาวิชา ระดับคณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า และระดับสถาบัน ดัง KPI-MAPPING ประจําปี
การศึกษา 2556 (9.1-4.1) และกําหนดให้มีการติดตามผลการดําเนินงานในระดับคณะวิชา/หน่วยงาน
เทียบเท่า ในรอบ 9 เดือน ตามคําสั่งที่ 188/2557 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2557 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2556  รอบ 9 เดือน  และรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง (9.1-4.2 – 9.1-4.4) 
            มหาวิทยาลัยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลการดําเนินงาน ซึ่งในคําสั่งดังกล่าวประกอบด้วยคณะกรรมการจัดทํารายงาน
ประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับปฏิบัติ ประจําปีการศึกษา 2556 ระดับ
สถาบัน (9.1-1.12)มีหน้าที่ จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง และในการจัดทําแผนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา  ได้กําหนดค่าเป้าหมายตามตัวบ่งช้ี และผู้รับผิดชอบรายตัวบ่งช้ี 
(9.1-2.1) โดยกําหนดรหัสผู้รับผิดชอบในการจัดทํารายงานผลผ่านระบบ CHE QA online (9.1-4.5) และ
รายงานการประเมินตนเองประจําปีการศึกษา 2556 บนระบบ CHE QA online (9.1-4.6) 
            ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยได้รับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน และได้รายงานผลต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในครั้งที่ 1/2556 วันที่ 
6 มีนาคม 2556 (9.1-4.7 ถึง 9.1-4.8) รายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2556  วันที่ 
7 สิงหาคม 2556 (9.1-4.9)  และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2556 วันที่ 12 กรกฎาคม 
2556 (9.1-4.10)  และได้นําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากกรรมการตรวจประเมินและคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (9.1-2.1) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย และเสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2557  
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 557 (9.1-1.18)รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้ง 9/2556 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 
2556  (9.1-2.2) และที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ครั้งที่ 2/2557 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 (9.1-2.3) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ของ สกอ. และ สมศ.  
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5.  มีการนําผลการประกันคณุภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพฒันาผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งชีข้องแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี ้
  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ีและ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี
การศึกษา 2555 (9.1-4.7) ที่เสนอในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในคร้ังที่ 1/2556 
วันที่ 6 มีนาคม 2556 (9.1-4.8) ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2556  วันที่ 7 สิงหาคม 2556 (9.1-4.9) และ
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม7/2556 วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 (9.1-4.10) และได้นําผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยมาทําการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) กําหนด
แนวทางในการพัฒนา (TOWSmatrix)  และจัดทําแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  (9.1-2.1 หน้า 30-64) 
6.  มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ 
  มหาวิทยาลัยมรีะบบสารสนเทศสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทุกองค์ประกอบ
คุณภาพ จํานวนทั้งสิ้น 24 ระบบ ดังน้ี 
6.1 ด้านการเรียนการสอน จาํนวน 6 ระบบ ได้แก่ 
       1) ระบบทะเบียนและประมวลผลhttp://reg.rmutsb.ac.th/rmutsb/main/ 
       2) ระบบศิษย์เก่านักศึกษา (E-Alumni System)http://alumni.rmutsb.ac.th/ 
       3) ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library)http://lib.arit.rmutsb.ac.th/ 
       4) ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ http://www.rmutsb.ac.th/consultationv/form.php 
       5) ระบบการจัดการความรู้ (Leaning Management System : LMS) http://lms2.rmutsb.ac.th/ 
      6) ระบบกิจการนักศึกษา http://sat.rmutsb.ac.th/ 
6.2 ด้านวิจัย จํานวน 1 ระบบ ได้แก่ 
       1) ระบบฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้นhttp://research.rmutsb.ac.th/main/ 
6.3 ด้านบริการวิชาการ จํานวน 3 ระบบ ได้แก่ 
       1) ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) 
       2) ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมhttp://aritapp.rmutsb.ac.th/training/ 
       3) ระบบศูนย์ทดสอบจดัระดับความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ MOS & Prometric Testing 
Center   
6.4 ด้านบริหารจัดการ จํานวน 10 ระบบ ได้แก่ 
       1) ระบบไดอารีออนไลน์ (Rmutsb Blog)http://203.158.224.42/blog/page/index.php 
       2) ระบบสารสนเทศ (Faculty Information System : FIS) http://fis.rmutsb.ac.th/ 
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       3) ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์http://aritapp.rmutsb.ac.th/service3/ 
       4) ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Document)http://edoc.rmutsb.ac.th/page/login.aspx 
       5) ระบบ Network Status Reporthttp://aritapp.rmutsb.ac.th/network/ 
       6) ระบบ RMUTSB WebMail  https://webmail.rmutsb.ac.th/ 
       7) ระบบบันทึกภาระงานhttp://aritapp.rmutsb.ac.th/workload/ 
       8) ระบบรายงานสําหรับผู้บริหาร (Executive Information System : EIS) http://eis.rmutsb.ac.th/ 
       9) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Information System : HR-
MIS)http://hrd.rmutsb.ac.th/main/index.php 
       10) ระบบบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management System : 
KMS)http://www.cop.rmutsb.ac.th/ 
6.4 ด้านการเงิน จํานวน 4 ระบบ ได้แก่ 
       1) ระบบงบประมาณ (Budget Management Information 
System)  http://budget.rmutsb.ac.th/ 
       2) ระบบพัสดุ (Inventory Management Information System)  http://inv.rmutsb.ac.th/ 
       3) ระบบการเงิน (Finance Management Information System) http://finance.rmutsb.ac.th/ 
       4) ระบบบัญชี (Account Management Information System) http://account.rmutsb.ac.th/ 
       ทั้งน้ีเพ่ือรองรับการให้บริการกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ โดยมีการเขา้ถึงข้อมูลในสว่นงานที่เก่ียวข้องด้วยระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
            นอกจากน้ี การรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยได้รายงานผลการประเมินตนเอง บนระบบ
CHE QA Online และเผยแพร่ผลการประเมินตนเอง และผลการตรวจประเมิน ในเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย 
(9.1-1.11) 
7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 
  มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ บุคลากร อาจารย์ นักศึกษา ผู้ ใ ช้ บัณฑิต  
และผู้ใช้บริการ มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในฐานะผู้กําหนดแนวทางในการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามคําสั่งแต่งต้ังที่ 910/2556 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2556 (9.1-1.6) แต่งต้ังนายกองค์การนักศึกษา อุปนายกสโมสรนักศึกษา และผู้แทนอาจารย์ 
จากคณะต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการ และในฐานะผู้ให้ข้อมูลย้อนกลับ ได้แก่ การให้ข้อเสนอแนะเพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงการให้บริการ เช่น  การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน (9.1-7.1) การประเมินความ 
พึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการจัด 
การเรียนการสอน ปีการศึกษา 2556 (9.1-7.2) การประเมินความพึงพอใจของบคุลากรที่มีต่อการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานท่ีสังกัดมหาวิทยาลัยฯ (9.1-7.3) และการประเมินความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้บัณฑิต (9.1-7.4) รวมท้ังส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
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ภายนอกมหาวิทยาลัย  (9.1-7.5) นอกจากน้ียังแต่งต้ังคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีส่วนร่วม 
ในการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ตามคําสั่งที่ 188/2557 ลงวันที่  
5 มีนาคม 2557 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 รอบ  
9 เดือน (9.1-4.2)คําสั่งที่ 436/2557 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เรื่องแต่งต้ัง คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 รอบ 12 เดือน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า  และ 
คําสั่งที่ 437/2557 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เรื่องแต่งต้ัง คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปีการศึกษา 2556 รอบ 12 เดือน ระดับสถาบัน (9.1-7.6 - 9.1-7.7) 
8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรม
ร่วมกัน 
  มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 2 เครือข่าย ได้แก่ 

8.1 เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล 24 แห่ง (9.1-8.1) และได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในการประชุมคณะกรรมการ
บริการงานเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวัน ครั้งที่ 2(6)/2557         
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที 27 พฤษภาคม 2557 

8.2 โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา และพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 
ด้านการประกันคุณภาพของนักศึกษา จาก 11 สถาบัน และได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (9.1-8.2) 
         8.3 มหาวิทยาลัยได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล “การบูรณาการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2556  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร (9.1-8.3) มีกิจกรรมที่เ ก่ียวข้องกับ 
การให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 11 กิจกรรม คือ 
  ระบบและกลไกการสร้างความเช่ียวชาญวิชาชีพ 
  กระบวนการเรียนการสอนใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นพ้ืนฐาน (Technology Based Education-
Training) 
  ระบบและกลไกการสร้างความเช่ียวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented) ให้กับนักศึกษา 
  ระบบกลไกพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) 
  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
  การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
  การบริการวิชาการแก่สังคมแบบมีส่วนร่วม 
  การบริหารจัดการด้าน IT (สายสนับสนุนวิชาการ) 
  การพัฒนากระบวนการทํางานประกันคุณภาพการศึกษา (QA) 
  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  การประชุมการจัดทําตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
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9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 
  มหาวิทยาลัยได้มีการนําความรู้ที่ได้มาจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง เช่น คู่มือกิจกรรม 5ส + 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปีงบประมาณ 
2555  (9.1-1.4)  คู่มือการตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
(sop) (9.1-1.5) 
                 และมหาวิทยาลัย โดยสํานักคุณภาพการศึกษา มีการเผยแพร่งานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ที่หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ จํานวน 2 ช้ินงาน โดยได้รับการรับรองการนําไปใช้
ประโยชน์ตามเอกสารที่แนบ คือ งานวิจัยฉบับสมบูรณ์  (9.1-9.1 ถึง 9.1-9.2) และหนังรับรองการนําไปใช้ 
ประโชนย์ (9.1-9.3 ถึง 9.1-9.4) 
 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
9.1-1.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
9.1-1.2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

(ฉบับปรับปรุง) ประจําปีการศึกษา 2554 http://qa.rmutsb.ac.th/manual-iqa.php 
9.1-1.3 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553  
9.1-1.4 คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม  

(พ.ศ. 2554-2558) http://qa.rmutsb.ac.th/manual-eqa.php 
9.1-1.5 คู่มือตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
9.1-1.6 คู่มือตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานส่งเสริมวิชาการและ 

งานทะเบียน 
9.1-1.7 คู่มือตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
9.1-1.8 คู่มือตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธิการบดี 

http://president.rmutsb.ac.th/data/iqa@pre/57/0001.pdf 
9.1-1.9 คู่มือกิจกรรม 5ส + 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปีงบประมาณ 

2555  
9.1-1.10 คู่มือการตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

(sop) http://qa.rmutsb.ac.th/data/SOP/57/0004.pdf 
9.1-1.11 เว็บไซต์สํานักคุณภาพการศึกษา http://qa.rmutsb.ac.th/ 
9.1-1.12 คําสั่งคณะกรรมการกิจกรรม 5ส+3 ประจําปีงบประมาณ 2557 



บทท่ี 2 สกอ. 

หน้า | 201 
รายงานประจําปท่ีีเป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2556 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
http://qa.rmutsb.ac.th/data/5S/57/0002.pdf 

9.1-1.13 คําสั่งที่ 910/2556 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

9.1-1.14 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ 
2557 http://qa.rmutsb.ac.th/data/APPOINTMENT/risk/Risk911-57.pdf 

9.1-1.15 คําสั่งคณะกรรมการตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน (sop) http://qa.rmutsb.ac.th/data/APPOINTMENT/Sop/57/0001.pdf 

9.1-1.16 คําสั่งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาคู่มอืขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP)สายวิชาการ
และสายสายสนับสนุน   

9.1-1.17 ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ประจําปีการศึกษา 2556  

9.1-1.18 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2557  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557   

9.1-1.19 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
9.1-1.20 คําสั่งที่1097/2556 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานโครงการและการ

ใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

9.1-1.21 รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
ครั้งที่ 2/2557 

9.1-2.1 แผนการประกนัคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 และแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
http://qa.rmutsb.ac.th/data/PLAN_QA/57/0001.pdf 

9.1-2.2 รายงานการประชุมสภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้ง 9/2556 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 
2556  

9.1-2.3 มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2556 

9.1-2.4 การเผยแพร่แผนประกันคุณคุณภาพการศึกษา
http://qa.rmutsb.ac.th/data/PLAN_QA/57/0001.pdf  

9.1-2.5 บันทึกข้อความ แจ้งแผนการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ประจําปีการศึกษา 2556 ให้
หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ 

9.1-3.1 มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2555 ตามท่ีปรากฏในแผน 
การประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
9.1-4.1 KPI-MAPPING ประจําปีการศึกษา 2556 
9.1-4.2 คําสั่งที่ 188/2557  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจําปีการศึกษา 2556 รอบ 9 เดือน 
9.1-4.3 บันทึกติดตามความคืบหน้าการรายงานการประเมินตนเองรอบ 9 เดือน 
9.1-4.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2557  วันที่ 28 พฤษภาคม 2557   
9.1-4.5 รหัสผู้รับผิดชอบในการจัดทํารายงานผลผ่านระบบ CHE QA online 
9.1-4.6 หน้าเว็บไซต์ การเข้าระบบ CHE QA online http://qa.rmutsb.ac.th 

9.1-4.7 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ประจําปีการศึกษา 2555 
http://qa.rmutsb.ac.th/data/SAR/55/Results_sar_2555.pdf 

9.1-4.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในคร้ังที่ 1/2556 วันที่ 6 
มีนาคม 2556 

9.1-4.9 รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 7 สงิหาคม 2556 
http://register.rmutsb.ac.th/th/userfiles/files/REPORT/COLLEGE/2556/report_
reg6-2556.pdf 

9.1-4.10 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2556 วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 
http://www.rmutsb.ac.th/university_council/report_meeting/2556/56-07.pdf 

9.1-2.1 แผนการประกนัคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 และแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
http://qa.rmutsb.ac.th/data/PLAN_QA/57/0001.pdf 

9.1-4.7 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ประจําปีการศึกษา 2555 
http://qa.rmutsb.ac.th/data/SAR/55/Results_sar_2555.pdf 

9.1-4.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในคร้ังที่ 1/2556 วันที่ 6 
มีนาคม 2556 

9.1-4.9 รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 7 สงิหาคม 2556 
http://register.rmutsb.ac.th/th/userfiles/files/REPORT/COLLEGE/2556/report_
reg6-2556.pdf 

9.1-4.10 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2556 วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 
http://www.rmutsb.ac.th/university_council/report_meeting/2556/56-07.pdf 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
9.1-6.1 ระบบสารสนเทศที่ใหข้้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จํานวน 24 

ระบบ 
1)ระบบทะเบียนและประมวลผล http://reg.rmutsb.ac.th 
2) ระบบศิษย์เก่านักศึกษา (E-Alumni System) http://alumni.rmutsb.ac.th/ 
3) ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) http://lib.arit.rmutsb.ac.th/ 
4) ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ  
http://www.rmutsb.ac.th/consultationv/form.php 
5) ระบบการจัดการความรู้ (Leaning Management System : LMS) 
 http://lms2.rmutsb.ac.th/ 
6) ระบบกิจการนักศึกษา http://sat.rmutsb.ac.th/ 
7) ระบบฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น 
http://research.rmutsb.ac.th/main/ 
8) ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) 
9) ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมhttp://aritapp.rmutsb.ac.th/training/ 
10) ระบบศูนย์ทดสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ MOS & 
Prometric Testing Center 
11) ระบบไดอารีออนไลน์ (Rmutsb Blog) 
http://203.158.224.42/blog/page/index.php 
12) ระบบสารสนเทศ (Faculty Information System  FIS) 
 http://fis.rmutsb.ac.th/ 
13) ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ http://aritapp.rmutsb.ac.th/service3/ 
14) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) 
http://edoc.rmutsb.ac.th/page/login.aspx 
15) ระบบ Network Status Report http://aritapp.rmutsb.ac.th/network/ 
16) ระบบ RMUTSB WebMail  https://webmail.rmutsb.ac.th/ 
17) ระบบบันทึกภาระงาน http://aritapp.rmutsb.ac.th/workload/ 
18) ระบบรายงานสําหรับผู้บริหาร (Executive Information System : EIS) 
http://eis.rmutsb.ac.th/ 
19) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Information 
System : HR-MIS) http://hrd.rmutsb.ac.th/main/index.php 
20) ระบบบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management System : KMS) 
http://www.cop.rmutsb.ac.th/ 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
21) ระบบงบประมาณ (Budget Management Information 
System) http://budget.rmutsb.ac.th/ 
22) ระบบพัสดุ (Inventory Management Information 
System)  http://inv.rmutsb.ac.th/ 
23) ระบบการเงิน (Finance Management Information System) 
http://finance.rmutsb.ac.th/ 
24) ระบบบัญชี (Account Management Information System) 
http://account.rmutsb.ac.th/  

9.1-7.1 การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
9.1-7.2 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนและการ

บริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2556  
9.1-7.3 สรุปผลความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2556 
http://qa.rmutsb.ac.th/data/IQA/57/0002.pdf 

9.1-7.4 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2555 
http://qa.rmutsb.ac.th/data/JOB_PUNDIT/57/0003.PDF 

9.1-7.5 โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา และพิธีลงนามความร่วมมือทาง
วิชาการด้านการประกันคุณภาพของนักศึกษา จาก 11 สถาบัน  

9.1-7.6 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 รอบ 12 เดือน 
ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 
http://qa.rmutsb.ac.th/data/APPOINTMENT/faculty_12/57/0002.pdf 

9.1-7.7 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 รอบ 12 เดือน 
ระดับสถาบัน 
http://qa.rmutsb.ac.th/data/APPOINTMENT/Institution/57/_2556(12).pdf 

9.1-8.1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 24 แห่ง  

9.1-8.2 บันทึกลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการประกันคุณภาพของนักศึกษา จาก 11 
สถาบัน 

9.1-8.3 สรุปโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สถาบันพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชน
และประชาคมอาเซียน” อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2557 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
9.1-9.1 งานวิจัย “การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมคลสุวรรณภูมิ” 
9.1-9.2 งานวิจัย “สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง”   
9.1-9.3 หนังสือรับรองการนําไปใช้ประโยชน์งานวิจัยช้ันที่ 1 
9.1-9.4 หนังสือรับรองการนําไปใช้ประโยชน์งานวิจัยช้ันที่ 2 

 
สรุปผลการประเมินตอนเอง: องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมิน 

9.1 9 ข้อ 9 ข้อ 5 
ค่าเฉล่ียจากการประเมิน 1 ตัวบ่งช้ี (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 5 / 1 = 5 คะแนน 

ระดับดีมาก 
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องค์ประกอบที่ 97 องค์ประกอบตามอตัลักษณ์ มทร.สุวรรณภูมิ 
องค์ประกอบที่ 98 ตัวบ่งช้ีของสํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

องค์ประกอบที ่99  สถานศึกษา 3 D  (ตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม) 
 

  



 

รายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.สุวรรณภมิู ปีการศึกษา 2556 

 

 

 

 
 

ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์และมาตราการส่งเสริมของมหาวิทยาลัย 
 

องค์ประกอบที่ 97 อัตลักษณม์หาวิทยาลัย 
 ตัวบงช้ีที่ 10.1 ระบบกลไกพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 10.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นพ้ืนฐาน 
   (Technology Based Education-Training) 
 ตัวบ่งช้ีที่ 10.3 มีระบบและกลไกการสร้างความเช่ียวชาญวิชาชีพ 
   (Professional Oriented) ให้กับนักศึกษา 
 
องค์ประกอบที่ 98 ตังบ่งช้ีของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถ 
ด้านภาษาต่างประเทศ (ตัวช้ีวัดที่ 3 กพร.) 

 
องค์ประกอบที่ 99 สถานศึกษา 3 D (ตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม) 

ตัวบ่งช้ีที่ 12.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3 D) 
ตัวบ่งช้ีที่ 12.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3 D)  
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องค์ประกอบที่ 97 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 10.1  ระบบและกลไกพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลให้เป็นบัณฑิต 
                     นักปฏิบัติ(Hands-on) 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (ตัวบ่งช้ี มทรส.) 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้นได้ถ้าสถานศึกษามีระบบและกลไกพัฒนานักศึกษา 
ที่สอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมาย ตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยของสถาบัน ให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ 
(Hands-on) มีการพัฒนาตามสาขาวิชาชีพ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ  
1. มีระบบและกลไกการการดําเนินงานด้านสหกิจศึกษา 
2. มีการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนโดยเพ่ิมประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการ 
3. มีกระบวนการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักการของ WIL เป็นแนวทางในการพัฒนา 
4. มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานในกิจกรรมที่ดําเนินการอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนา

อย่างต่อเน่ือง 
5. มีการนําผลการผลลัพธ์ที่เกิดจากการดําเนินงานจนเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเป็นที่ยอมรับหรือได้รับ 

การยกย่อง 
 

เกณฑ์การประเมิน :  ข้อ  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ดําเนินการ 

1 ข้อ 
ดําเนินการ 

2  ข้อ 
ดําเนินการ 

3  ข้อ 
ดําเนินการ 

4  ข้อ 
ดําเนินการ 

5 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
มีการ

ดําเนนิการ

1 มีระบบและกลไกในการดําเนินการด้านสหกิจศึกษา 
2 มีการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนโดยเพ่ิมประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการ 

3 
มีกระบวนการจัดการการเรียนการสอนโดยใช้หลักของ WIL เป็นแนวทาง 
ในการพัฒนา  

4 
มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานในกิจกรรมท่ีดําเนินการอย่างเป็นระบบ
และมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  

5 
มีผลลัพธ์ที่เกิดจากการดําเนินการจนเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเป็นที่ยอมรับหรือได้รับ
การยกย่อง  

 



บทท่ี 2 สกอ. 

หน้า | 209 
รายงานประจําปท่ีีเป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2556 

 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 5 ข้อ     เกณฑ์ประเมิน : 5  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : 5 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน : 5  คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี :  5  ข้อ    ผลการดําเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  
1.  มีระบบและกลไกในการดําเนินการด้านสหกิจศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 มหาวิทยาลัยมีการจัดการแผนการเรียนในทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย(10.1-1.1)เป็นแผนการเรียน
รายวิชาสหกิจศึกษาในหลักสูตรของทุกสาขาวิชา(10.1-1.2)ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพและดําเนินงาน
สหกิจศึกษา(10.1-1.3) โดยจัดต้ังสํานักสหกิจศึกษาเป็นหน่วยงานมีฐานะเทียบเท่ากองเพ่ือดูแลกํากับระบบ 
สหกิจศึกษาโดยมอบหมายให้แต่ละคณะไปดําเนินการจัดการเรียนการสอนบรรจุรายวิชาสหกิจศึกษา 
ที่มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลับกับการไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริงตามมาตรฐาน
การดําเนินงานสหกิจศึกษา โดยก่อนที่นักศึกษาออกสหกิจศึกษานักศึกษาต้องผ่านกระบวนการเตรียมความ
พร้อมสหกิจศึกษาเพ่ือเป็นการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพที่จําเป็นในการทํางานก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
ใน 1 ภาคการศึกษา โดยสํานักสหกิจศึกษาร่วมกับคณะต่างๆดําเนินการจัดฝึกอบรมโครงการเตรียมความ
พร้อมสหกิจศึกษา(10.1-1.4)(10.1-1.5)(10.1-1.6) มีระบบและกลไกในการผลักดันให้บัณฑิตนักปฏิบัติ โดย 
มีนโยบายส่งเสริมการดําเนินงานสหกิจศึกษาและฝึกงาน มีการจัดทําคู่มือสหกิจศึกษาและคู่มือการเขียน
รายงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานให้คณะต่างๆได้ปฏิบัติ(10.1-1.7) 
2.  มีการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนโดยเพิ่มประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการ 
 มหาวิทยาลัยได้ทําความร่วมมือกับสถานประกอบการต่างๆ (10.1-2.1) และได้เข้าเย่ียมชม 
สถานประกอบการท่ีได้เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความร่วมมือและ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ โดยนําคณาจารย์เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม
สถานประกอบการ(10.1-2.2) 
3.  มีกระบวนการจัดการการเรียนการสอนโดยใช้หลักของ WIL เป็นแนวทางในการพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยประยุกต์ใช้หลักการของ WIL เป็นแนวทางใน 
การพัฒนารายวิชาสหกิจศึกษา(10.1-3.1) เช่น การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพ 
เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ พร้อมเข้าสูฎ่โลกอาชีพอย่างมีคุณภาพ เช่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ทํา 
ความร่วมมือ MOU กับ บริษัท A-Host(Application Hosting Services)Co.,Ltd ในการพัฒนาการเรียน 
การสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสนับสนุนการเรียนการสอน 
ในระบบสหกิจศึกษา ซึ่งจัดโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาร่วมกับบริษัท โดยบริษัท A-Host  
 ได้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมฐานข้อมูล Oracle ให้กับนักศึกษา (10.1-3.2) และทุกหลักสูตรมีแผน 
การเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา ฝึกงาน บรรจุไว้ โดยกําหนดให้นักศึกษาออกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
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เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (10.1-3.3) เป็นการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลับกับการไป 
หาประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการ 
4.  มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานในกิจกรรมท่ีดําเนินการอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 มหาวิทยาลัยมีการติดตามผลในการดําเนินงานทางด้านสหกิจศึกษา โดยแต่ละคณะจัดทําแผน 
การนิเทศตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีการแต่งต้ังอาจารย์นิเทศติดตามประเมินผล 
การปฏิบัติงานนักศึกษา โดยอาจารย์นิเทศจะออกนิเทศเพ่ือประเมินอย่างน้อย 3 ครั้ง ต่อการออกสหกิจศึกษา
ของนักศึกษา(10.1-4.1) และเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในแต่ละภาคการศึกษา จัดให้มีการรายงานพัฒนา 
การผู้เรียนที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการเรียนรู้ ด้วยตนเองและการปฏิบัติจริงของผู้ เรียน 
เป็นรายบุคคลหลังจบหลักสูตรโดยจัดให้นักศึกษาทุกคนมีการรายงานผลการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา 
(10.1-4.2) นําเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือคัดเลือกตัวแทนมานําเสนอในวันปัจฉิมนิเทศโครงการสหกิจศึกษา
(10.1-4.3) และมีการนําเสนอแนะของสถานประกอบการมาพิจารณา เพ่ือนําข้อมูลที่ได้ปรับปรุง พัฒนาการ
ดําเนินงานด้านสหกิจศึกษาต่อไป(10.1-4.2) และการรายงานผลการดําเนินกิจกรรมต่างๆด้านสหกิจศึกษา เช่น 
ผลการประเมินอาจารย์นิเทศสหกิจของนักศึกษา (10.1-4.4) ผลการประเมินการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาของสถานประกอบการ(10.1-4.5) ผลการประเมินอาจารย์นิเทศของสถานประกอบการ(10.1-4.6) 
5.  มีผลลัพธ์ที่เกิดจากการดําเนินการจนเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเป็นที่ยอมรับหรือได้รับการยกย่อง 
 นักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาเป็นที่ยอมรับในสถานประกอบการและได้รับการ 
ยกย่องจากสถานประกอบการว่าเป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการสร้างผลงาน
ให้จนเป็นที่ยอมรับ เช่น นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร ที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจัดทําโครงงานสหกิจศึกษาเป็นที่ยอมรับจากสถานประกอบการ
สามารถนําผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาไปใช้งานได้จริง(10.1-5.1) 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
10.1-1.1 หลักสูตรรายวิชาสหกิจศึกษา 
10.1-1.2 แผนการเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา 
10.1-1.3 มาตรฐานการประกันคุณภาพและการดําเนินงานสหกิจศึกษา 

10.1-1.4-1 
10.1-1.4-2 

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 

10.1-1.5 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเฎนินงานเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1 ปี 56 
10.1-1.6 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2 ปี 56 

10.1-1.7-1 
10.1-1.7-2 

คู่มือการเขียนรายงานสหกิจศึกษาและคู่มือสหกิจศึกษา 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
10.1-2.1 สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
10.1-2.2 ศึกษาดูงานกับสถานประกอบการ 
10.1-3.1 กระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษา 
10.1-3.2 MOU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับบริษัท A-Host (Application Hosting 

Services) 
10.1-3.3-1 
10.1-3.3-2 
10.1-3.3-3 
10.1-3.3-4 

หลักสูตรและรายวิชาสหกิจศึกษา 

10.1-4.1 แผนการนิเทศสหกิจศึกษา 
10.1-4.2 โครงงานสหกิจศึกษา 
10.1-4.3 โครงการปัจฉิมนิเทศ 
10.1-4.4 ผลการประเมินอาจารย์นิเทศสหกิจของนักศึกษา 
10.1-4.5 ผลการประเมินการปฎิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ 
10.1-4.6 ผลการประเมินอาจารย์นิเทศของสถานประกอบการ 
10.1-5.1 หนังสือขอบคุณจากสถานประกอบการเก่ียวกับผลงานสหกิจศึกษาที่นักศึกษาทําให้กับ

สถานประกอบการ 
 
แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
แหล่งข้อมูล     : สํานักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ 
ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ    :  ในรอบปีการศึกษาที่จัดเก็บข้อมูล(1 มิ.ย. – 31 พ.ค. ของปีถัดไป) 
เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล   :  เอกสาร โครงการ กิจกรรม 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล    :  การติดตามงานและการสรุปผลการทํางาน 
ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล  :  ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 10.2  กระบวนการจัดการเรียนการสอน ใช้ทักษะท่ีมีเทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology  
                     Based Education-Training) 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (ตัวบ่งช้ี มทรส.) 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้นักศึกษาในสถาบันสามารถเข้าถึง และ
พัฒนาตนเอง รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology Based 
Education-Training) ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ 
ในสถาบันให้ดีย่ิงขึ้น 
เกณฑ์การประเมิน :  ข้อ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ดําเนินการ 

1 ข้อ 
ดําเนินการ 

2  ข้อ 
ดําเนินการ 

3  ข้อ 
ดําเนินการ 

4  ข้อ 
ดําเนินการ 

5 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
มีการ

ดําเนนิการ

1 กระบวนการเรียนการสอนใหค้วามสําคัญกับ Technology Based และฝึกทักษะใน
การทํางาน  

2 นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ เครื่องมือ อุปกรณ์ในแต่ละสาขาวิชาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3 นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้าน Technology Based กับชุมชน สังคมภายใต้
การให้คําแนะนําของอาจารย์ผู้สอน  

4 นักศึกษาใช้หลกั Technology Based ในงานวิจัย โครงงาน กรณีศึกษา 
5 ติดตามและประเมินผลกิจกรรมท่ีได้ดําเนินการอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาอย่าง

ต่อเน่ือง ทําให้นักศึกษามีการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพ  
 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 5 ข้อ     เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : 5 ข้อ    เกณฑ์ประเมิน : 5  คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี :  5 ข้อ     ผลการดําเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  
1.  กระบวนการเรียนการสอนให้ความสําคัญกับ Technology Based และฝึกทักษะในการทํางาน 
 กระบวนการเรียนการสอนให้ความสําคัญกับ Technology Based และฝึกทักษะในการทํางาน 

1.1 มหาวิทยาลัย มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงการใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน 
(Technology Based Education-Training) และฝึกทักษะในการทํางานในทุกหลักสูตร (10.2-1.1) 

1.2 มีระบบในการนํา Technology Based มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ ดังน้ี 
           - ระบบ Learning Management System (LMS) (10.2-1.2) 
           - E-Book เผยแพร่ผ่านระบบเครือข่าย (10.2-1.3) 
          - ระบบการศึกษาทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (NTU) (10.2-1.4) 

1.3 มีการจัดทําฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น (10.2-1.5) 
2.  นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ เครื่องมือ อุปกรณ์ในแต่ละสาขาวิชาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ เครื่องมือ อุปกรณ์ในแต่ละสาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.1 นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ เครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ  ในสาขาวิชาชีพได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ (10.2-2.1) 
 2.2 มีการจัดต้ังศนูย์ฝึกอบรมและทดสอบด้าน ICT มาตรฐานระดับสากลหลักสูตรต่างๆ อาทิ  
IT-Project Management หลักสูตรการดูแลและบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ (10.2-2.2) 
 2.3 มีการจัดโครงการ พัฒนาทักษะวิชาชีพทางการเกษตร ประจําปีงบประมาณ 2557 (10.2-2.3) 
 2.4 นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเข้าร่วมแข่งขันจนสามารถผ่านเข้ารอบการ
แข่งขันการพัฒนา Application และค่าย THNG “IT Innovation for Society” (10.2-2.4) 
3.  นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Technology Based กับชุมชน สังคมภายใต้การให้คําแนะนํา
ของอาจารย์ผู้สอน 
 นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Technology Based กับชุมชนสังคมภายใต้การให้คําแนะนํา
ของอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 มหาวิทยาลัยได้นํานักศึกษาที่มีความรู้ทางเทคโนโลยี ออกไปเผยแพร่ความรู้กับชุมชนสังคม 
ภายใต้การให้คําแนะนําและกํากับดูแลของอาจารย์ผู้สอน (10.2-3.1) รวมทั้งการนําความรู้ด้านทักษะวิชาชีพ
และเทคโนโลยีออกให้บริการแก่ชุมชนและสังคม (10.2-3.2) อีกด้วย 
 3.2 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นํานักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Technology Based ในงาน 
Software Career Day ในงานตลาดเทคโนโลยี (10.2-3.3) 
4.  นักศึกษาใช้หลัก Technology Based ในงานวิจัย โครงงาน กรณีศึกษา 
 นักศึกษาใช้หลัก Technology Based ในงานวิจัย โครงงาน กรณีศึกษา 
 4.1 มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านงานวิจัยที่มี 
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คุณภาพทั้งระดับชาติและนานาชาติ (10.2-4.1) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยรวมทั้งโครงงานของนักศึกษา 
(10.2-4.2) อีกทั้งยังมีการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถจากเทคโนโลยีที่เรียนเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขัน 
(10.2-4.3) 
 4.2 นักศึกษาใช้ Technology Based ทีได้ศึกษาจากรายวิชาสัมมนาการจัดการสารสนเทศ เพ่ือ
ให้บริการกับชุมชน ในการจัดโครงการ In House Training หลักสูตร “การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย 
Dreamweaver CS3 and Aleo Flash Intro Banner Maker” (10.2-4.4) 
5.  ติดตามและประเมินผลกิจกรรมที่ได้ดําเนินการอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทําให้
นักศึกษามีการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพ 
 ติดตามและประเมินผลกิจกรรมที่ได้ดําเนินการอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองทําให้
นักศึกษามีการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพ 
 5.1 มหาวิทยาลัยมีการติดตามผลและประเมินผลกิจกรรมที่ได้ดําเนินการอย่างเป็นระบบ (10.2-5.1)  
เพ่ือนํามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและปรับปรุง ทําให้นักศึกษามีการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพและ 
มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง (10.2-5.2) 
 5.2 มีการติดตาม ประเมินผล นักศึกษา ให้มีการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองตาม
โครงการ พระดาบส ครั้งที่ 89, 90, ... (10.2-5.3) 
 5.3 มีประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การประมวลผลคํา) ระดับ 1 (10.2-5.4) 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
10.2-1.1 เอกสารหมายเลข มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตร 
10.2-1.2 - ภาพจากเว็บไซด์ระบบ LMS สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

- ภาพจากเว็บไซด์ระบบ LMS สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10.2-1.3 ภาพจากเว็บไซด์ E-Book 
10.2-1.4 รายวิชาและกําหนดการท่ีเผยแพร่ผ่าน การศึกษาทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (NTU) 
10.2-1.5 รายช่ือฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น 
10.2-2.1 - ภาพการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม การขับรถแทรคเตอร์ 

- ภาพการจัดการเรียนการสอนในแปลงปลูกข้าว การใช้รถเกี่ยวข้าว 
- ภาพการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ การเช่ือมโลหะ 
- ภาพการเรียนภาคปฏิบัติที่มีการใช้ครุภัณฑ์ที่ทันสมัย 
- ภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิขาเคมี  ปฏิบัติการ
ในห้องปฏิบัติการเคมีด้วยเครื่องมือ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 
- ภาพห้องปฏิบัติการเฉพาะด้าน 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
10.2-2.2 ภาพจากเว็บไซด์การฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากล 
10.2-2.3 รายงานสรุปโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทางการเกษตร ประจําปีงบประมาณ 2557 
10.2-2.4 ภาพจากเว็บไซต์การเข้าร่วมแข่งขันการพัฒนา Application และค่าย THNG“IT 

Innovation for Society” 
10.2-3.1 รายงานสรุปผลกิจกรรมการบริการวิชาการในรายวิชาสัมมนา 
10.2-3.2 - รายงานการจัดโครงการบริหารวิชาการแก่สังคม  

“โครงการคลินิกเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเคลื่อนที่เพ่ือชุมชน” 
- ภาพกิจกรรมการนํานักศึกษาไปแลกเปลี่ยนความรู้ทางเทคโนโลยีที่นักศึกษาได้รับ 
- โครงการการบริการวิชาการที่นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม 

10.2-3.3 ภาพจากเว็บไซต์ นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Technology Based  
ในงาน Software Career Day ในงานตลาดเทคโนโลยี 

10.2-4.1 ภาพจากเว็บไซด์ฐานข้อมูลเพ่ืองานวิจัย 
10.2-4.2 บทคัดย่อโครงงานนักศึกษา 
10.2-4.3 ภาพการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติ 
10.2-4.4 ภาพจากแสดงโครงการ In House Training ในรายวิชาสัมมนาการจัดการสารสนเทศ 

หลักสูตร “การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Dreamweaver CS3 and Aleo Flash 
Intro Banner Maker” 

10.2-5.1 - รายงานสรุปผลโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
- ขั้นตอนการส่งผลงานสหกิจศึกษาเข้าประกวด  
- ภาพผลงานนักศึกษาในรูปแบบโปสเตอร์  
- สําเนาประกาศนียบัตรในฐานะผู้นําเสนอผลงานวิจัย รูปแบบบรรยายของนักศึกษา 
ที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1  
  (BEC2014) 
- การประเมิน เรื่อง “โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา” คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
- รายงานสรุปผลโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาร่วมกับบริษัท A-Host 

10.2-5.2 - ผลการประเมินโครงการแข่งขันวิชาการทางการเกษตร 
- ผลการประเมินโครงการประชุมวิชาการเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
- ผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทางการเกษตร 

10.2-5.3 ภาพจากเว็บไซต์การพัฒนาการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองตามโครงการ 
พระดาบส ครั้งที่ 89, 90, ... 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
10.2-5.4 ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านการทดสอบ

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การประมวลผลคํา) 
ระดับ 1 

 
แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
แหล่งข้อมูล    : สํานักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ 
ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ    : ในรอบปีการศึกษาที่จัดเก็บข้อมูล(1 มิ.ย. – 31 พ.ค. ของปีถัดไป) 
เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล   : เอกสาร โครงการ กิจกรรม 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล    : การติดตามงานและการสรุปผลการทํางาน 
ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 10.3  มีระบบและกลไกในด้านการสร้างความเช่ียวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented)  
                     ให้กับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ (ตัวบ่งช้ี มทรส.) 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  : คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้นได้ถ้าสถานศึกษามีระบบและกลไกในด้านการ
สร้างความเช่ียวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented) ให้กับนักศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน :  ข้อ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ดําเนินการ 

1 ข้อ 
ดําเนินการ 

2  ข้อ 
ดําเนินการ 

3  ข้อ 
ดําเนินการ 

4  ข้อ 
ดําเนินการ 

5 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
มีการ

ดําเนนิการ

1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาแนวทางการสร้างความเช่ียวชาญในวิชาชีพ          
 มีการนําสู่การปฏิบัติและมีผลลัพธ์ชัดเจน  

2 มีแผนพัฒนาความเช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพ 
3 มีการจัดสรรทรัพยากรในการสร้างความเช่ียวชาญด้านวิชาชีพตามแผนที่ได้ กําหนดไว้  
4 มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาความเช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพและส่งเสริมความ

เป็นคนดีของสงัคม  

5 มีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินการอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง  

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 4 ข้อ     เกณฑ์ประเมิน : 4 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : 5 ข้อ    เกณฑ์ประเมิน : 5  คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี :  5 ข้อ     ผลการดําเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  
1.  มีระบบและกลไกในการพัฒนาแนวทางการสร้างความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีการนําสู่การปฏิบัติและมี
ผลลัพธ์ชัดเจน 
 มหาวิทยาลัยได้มีแนวทางการสร้างความเช่ียวชาญด้านวิชาชีพและได้จัดทําประกาศมหาวิทยาลัย 
การสร้างความเช่ียวชาญด้านวิชาชีพคณาจารย์และนักศึกษา(10.3-1.1) กําหนดให้มีหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
เป็นหลักสูตรสหกิจศึกษา มีหน่วยกิตจํานวน 6 หน่วยกิต ที่เน้นการเรียนภาคปฏิบัติและการออกไป 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา ตามหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา ซึ่งมุ่งเน้นให้นักศึกษาปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
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และฝึกฝนให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์เชิงระบบค้นคว้าข้อมูลที่เป็นประโฎยชน์สําหรับสถานประกอบการ 
ในรูปแบบโครงงานสหกิจศึกษา(ผลงานวิจัย)(10.3-1.2) โดยมีผู้บริหารของสถานประกอบการและอาจารย์ 
ที่ปรึกษาเป็นกลไกสําคัญในการดําเนินงาน 
2.  มีแผนพัฒนาความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ 
 มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สํานักสหกิจศึกษาดําเนินการจัดทําแผนปฎิบัติงานประจําปี ด้านสร้าง
ความเช่ียวชาญวิชาชีพคณาจารย์และนักศึกษา(10.3-2.1) และทุกปีการศึกษามหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนา 
ความเช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพโดยการจัดฝึกอบรมให้กับนักศึกษาเสริมทักษะความรู้ด้านวิชาชีพในด้านต่างๆ  
เพ่ือสร้างความเช่ียวชาญก่อนออกไปสหกิจศึกษา โดยจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาใน 
ทุกภาคการศึกษา และส่งคณาจารย์เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจ
ศึกษา(10.3-2.2) โครงการความร่วมมือกับบริษัท A-Host  (10.3-2.3)  
3.  มีการจัดสรรทรัพยากรในการสร้างความเช่ียวชาญด้านวิชาชีพตามแผนท่ีได้กําหนดไว้ 
 ทุกปีการศึกษามหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณให้สํานักสหกิจศึกษา (10.3-3.1) พัฒนาบุคลากร
จัดกิจกรรมให้ความรู้งานด้านต่างๆ ตามแผนงานท่ีได้วางไว้ เช่น การศึกษาดูงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ในปีการศึกษา 2556 ศึกษาดูงาน ณ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด(มหาชน) บริษัทโคราชไซซัน 
จํากัด  ่เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจกับสถานประกอบการ(10.3-3.2) โครงการวันสหกิจศึกษา (10.3-3.3) 
4.  มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพและส่งเสริมความเป็นคนดีของ
สังคม 
 ทุกปีการศึกษามหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้งานด้านต่างๆ เพ่ือสร้างความเช่ียวชาญ 
ด้านวิชาชีพ และกิจกรรมที่สนับสนุนความเช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพโดยจัดโครงการต่างๆ ให้กับคณาจารย์และ
นักศึกษาออกบริการวิชาการสู่ชุมชน เช่น โครงการพระดาบสสัญจร (10.3-4.1) และการพัฒนาความเช่ียวชาญ
ทางด้านวิชาชีพให้กับนักศึกษา เช่น โครงการศึกษาดูงาน ระบบการผลิตในภาคอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 
ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ บริษัท ไทย ออโต แอนด์ ดาย จํากัด (10.3-4.2) 
5.  มีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินการอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการติดตามผลการดําเนินงาน การพัฒนาความเช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพโดย
คณะที่ดําเนินงานสหกิจศึกษได้สรุปอลการดําเนินงานเช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ (10.3-5.1) คณะศิลปศาสตร์
(10.3-5.2) คณะบริหารธุรกิจฯ (10.3-5.3) เสนอผ่านสํานักสหกิจศึกษาเพ่ือรายงานผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
10.3-1.1 ประกาศสร้างความเช่ียวชาญด้านวิชาชีพ 

10.3-1.2 ผลงานวิจัย โครงงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา 
10.3-2.1 แผนพัฒนาความเช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพ 
10.3-2.2 ข้อมูลการเข้ารว่มการฝึกอบรมคณาจารย์นิเทศ 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
10.3-2.3 โครงการความร่วมมือกับบริษัท A-Host  
10.3-3.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2556 
10.3-3.2 โครงการศึกษาดูงานปีการศึกษา 2556 
10.3-3.3 โครงการวันสหกิจศึกษา 
10.3-4.1 โครงการพระดาบสสัญจร 
10.3-4.2 โครงการศึกษาดูงาน ระบบการผลิตในภาคอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ผลิตช้ินส่วนยานยนต์

บริษัท ไทยออโต แอนด์ ดาย จํากัด 
10.3-5.1 สรุปผลการดําเนินงานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 
10.3-5.2 สรุปผลการดําเนินงานสหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 
10.3-5.3 สรุปผลการดําเนินงานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจฯ 

 
แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
แหล่งข้อมูล     : สํานักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ 
ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ     : ในรอบปีการศึกษาที่จัดเก็บข้อมูล(1 มิ.ย. – 31 พ.ค. ของปีถัดไป) 
เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล    : เอกสาร โครงการ กิจกรรม 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล     : การติดตามงานและการสรุปผลการทํางาน 
ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล   : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 
สรุปผลการประเมินตอนเอง:  องค์ประกอบที่ 97 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนงาน คะแนนการประเมิน 
10.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 
10.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 
10.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5 
ค่าเฉล่ียจากการประเมิน 2 ตัวบ่งช้ี (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 15 / 3 = 5 คะแนน 

ระดับดีมาก 
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องค์ประกอบที่ 98  ตัวบ่งช้ีของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1.3 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ (ตัวชี้วัดที่ 3 กพร.) 

เกณฑ์การประเมิน 
จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้

ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศที่กําหนด
x 100 จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบทัง้หมด

 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 ระดับ 4 ระดับ 5 
40 50 60 80 100 

หมายเหตุ: นํ้าหนักร้อยละ 5 

เกณฑ์มาตรฐาน:  เชิงปริมาณ 
ข้อมูลพืน้ฐาน จํานวน(คน) 

จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาจีนกลาง 309 

จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอังกฤษ 10,717 

จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนกลางท่ี
กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

236 

จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่
กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

7,313 

จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาต่างประเทศทั้งหมด 11,026 

จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศ 
(ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

7,549 

 เท่ากับร้อยละ 68.47 เทียบระดับคะแนนเต็ม 5 = 3 
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 67.16   เกณฑ์การประเมิน :  ระดับ 3 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : 68.47   เกณฑ์การประเมิน : ระดับ 3 
เป้าหมายของปีน้ี : ระดับ 5    ผลการดําเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
4.13.-01 - รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

  ครั้งที ่5/2557 ระเบียบวาระ 1.2.2 ตารางที่ 3 หน้า 5 
- หนังสือวิทยาลัยการจัดการ ที่ ศธ 0585.25/104 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2557  
  เรื่อง ขอส่งขอ้มูลการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 
2556 รอบ 9 เดือน 

 
สรุปผลการประเมินตอนเอง: องค์ประกอบที่  98 ตัวบ่งชีข้องสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนงาน คะแนนการประเมิน 

4.1.3 ระดับ 5 ระดับ 3 3 
ค่าเฉล่ียจากการประเมิน 1 ตัวบ่งช้ี (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 3 / 1 = 3 คะแนน 

ระดับพอใช้ 
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องค์ประกอบที่ 99  สถานศึกษา 3 D  (ตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม) 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.1   การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3 D) 
เกณฑ์การประเมิน มทรส. 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ดําเนินการ 

1 ข้อ 
ดําเนินการ 

2 ข้อ 
ดําเนินการ 

3  ข้อ 
ดําเนินการ 

4  ข้อ 
ดําเนินการ 

5  ข้อ 

 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
มีการ

ดําเนนิการ

1 วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และส่งเสริม
สนับสนุนทั้งทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล  

2 จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรมและด้าน
ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 

 

3 พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และทกัษะการ
ปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อย่างมีคุณภาพ 

 

4 ให้ความร่วมมอืกับทุกฝ่ายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี 
(3D) 

 

5 กํากับ ติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมส่งเสริมให้การดําเนินงาน
เป็นไปตามมาตรฐานสถานศกึษา 3 ดี (3D) 

 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 5  ข้อ      เกณฑ์ประเมิน :  5  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :   5 ข้อ    เกณฑ์ประเมิน :  5  คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี :  5 ข้อ      ผลการดําเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  
1.  วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และส่งเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากร 
สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล 
 วางแผนการพัฒนาสถานศึกษาตามตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และส่งเสริมสนับสนุน 
ทั้งทรัพยากรสิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล ดังน้ี 
 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการจัดทํา แผนการปฏิบัติงานประจําปีในการ 
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ นโยบาย  3 ดี 
(3D) (99.1-1.1) พร้อมทั้งมีการกําหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์สถานศึกษา 3 ดี (3D) โดยการอ้างอิงจาก
สํานักกิจการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นนโยบายและแผนกลยุทธ์สถานศึกษา 3ดี (3D) 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  (99.1-1.2) 
 2.   มหาวิทยาลัยมีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย 
3ดี (3D) โดยมีการแต่งต้ังคณะทํางานดําเนินการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 3ดี (3D) โดย 
มีกองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรม 3 ดี ร่วมกับกองบริหารทรัพยากร ทั้ง 3 ศูนย์  
(99.1-1.3 คําสั่งกองพัฒนานักศึกษา  ที่ 8 /2556   เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานดําเนินการกําหนดโนบาย  
จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 3ดี (3D) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2556) ตลอดจน มีคําสั่งคณะกรรมการดําเนิน
กิจกรรม และที่ปรึกษาการดําเนินกิจกรรม 3ดี (3D)   (99.1-1.4 มีคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ  ที่   510 /2557  เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินกิจกรรม 3 ดี (3D) ประจําปีการศึกษา 2557 
ลงวันที่ 30  พฤษภาคม 2557)  และ (99.1-1.5)   
 3. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนทั้งทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนา
สถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3ดี (3D) ในการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น งบประมาณในการ 
จัดกิจกรรม (99.1-1.6)   รถตู้ รถบัส รับส่งวิทยากร และนักศึกษา  ห้องประชุม โสตทัศนูปกรณ์ ต่างๆ  
ที่เอ้ืออํานวยการจัดกิจกรรมให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี (99.1-1.7) 
2.  จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 
 การจัดการเรียนรู้ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดให้มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสม ต่อการจัดการ
เรียนรู้และพัฒนานักศึกษา  และนอกจากน้ียังได้จัดพ้ืนที่สําหรับบริการอ่ืน ๆ ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
(3D)  เช่น  จัดพ้ืนที่สําหรับบริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด รวม 6 ห้อง จัดพ้ืนที่สําหรับบริการการเรียนรู้
ด้วยตนเอง รวม 5 ห้อง  จัดพ้ืนที่สําหรับบริการห้องประชุม จัดพ้ืนที่สําหรับบริการห้องเรียน, ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์กลางและ ห้องปฏิบัติการ  เป็นต้น (99.1-2.1) และมีการประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับด้าน
กายภาพครบถ้วนทั้ง 4 ศูนย์พ้ืนที่ (99.1-2.2 ) มีการจัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ตามนโยบายสถานศึกษา 3ดี (3D) 
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 ด้านประชาธิปไตย (Democracy) มีความตระหนัก เห็นความสําคัญ ศรัทธา และเช่ือมั่นต่อการ
ปกครองระบบอประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งรังเกียจการทุกจริตและต่อต้านการ
ซื้อสิทธิขายเสียง 
 - มีการจัดโครงการ อบรมผู้นํานักศึกษา สโมสรนักศึกษาและองค์การนักศึกษา หัวข้อ “ผู้นํานักศึกษา
กับประชาธิปไตยสู่ความเป็นพลเมือง  (99.1-2.3) 
 - มีการจัดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (99.1-2.4) รู้จัก
หลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติด รู้จักพิษภัยของยาเสพติด เช่น การจัดกิจกรรมโครงการให้ความรู้ด้านยาเสพติด 
 - มีการจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการป้องกันเอดส์และสารเสพติด (99.1-2.5) 
 - มีการจัดกิจกรรมโครงการนักศึกษาปลอดภัย มหาวิทยาลัยปลอดอบายมุข  (99.1-2.6) 
 - มีป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในมหาวิทยาลัย (99.1-2.7) 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) มีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม รู้ผิดชอบช่ัวดี มีความ
ภาคภูมิใจ ในความเป็นไทย และยึดถือปฏิบัติอยู่ในวิธีชีวิต 
 - มีการจัดกิจกรรมโครงการคุณธรรมนําชีวิต (99.1-2.8) 
 - มีการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมภิบาล “บัณฑิตราชมงคล 
สุวรรณภูมิ บัณฑิตไทยโตไปไม่โกง” (99.1-2.9) 
 - มีการจัดโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใน สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 9 (99.1-2.10) 
3.  พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษา 3 ดี (3D) อย่างมีคุณภาพ 
 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้และทักษะการ
ปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาการพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3ดี) อย่างมีคุณภาพ  โดยมีการจัดโครงการที่ให้ความรู้ทั้ง
จากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกดังน้ี 
 1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2556 ในหัวข้อ มิติในการพัฒนางานกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 25556 
และระเบียบข้อบังคับประกาศ ด้านกิจการนักศึกษา และนโยบายสถานศึกษา 3D 
( 99.1-3.1สรุปโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2556) และ  (99.1-3.2) เอกสารประกอบการสัมมาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
งานด้านกิจการนักศึกษาฯ 
 2.       โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน (99.1-3.3 สรุปผลโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน) 
 3.       รวมทั้งส่งบุคลากรเข้าเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 (กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก)  
(99.1-3.4)   หนังสือขอความร่วมมือส่งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดเข้ารับการฝึกอบรม
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โครงการโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 (กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก) จาก สกอ.  (99.1-3.5) 
วุฒิบัตร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด ในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด  และ การเข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาของเครือข่าย
เพ่ือพัฒนาการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน (99.1-3.6  - 99.1-3.7) 
4.  ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
 มหาวิทยาลัยให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพ สถานศึกษา 3ดี (3D) 
นอกจากน้ี ยังมีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน อีกด้วย อาทิเช่น กองบังคับการปราบปราม (99.1-4.1)   
การ ใ ห้ ความ ร่ วมมื อและ ดํ า เ นิน ง าน ร่ วม กับศู น ย์ อํ านวยการพลั ง แผ่ น ดิน เอาชนะยา เสพ ติด 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (99.1-4.2) (99.1-4.) (99.1-4.) รวมท้ังการเข้าร่วมกิจกรรมของเครืองการพัฒนา
อุดมศึกษาภาคกลางตอนบน (99.1-4.5 – 99.1-4.6) 
5.  กํากับ ติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมส่งเสริมให้การดําเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน
สถานศึกษา 3 ดี (3D) 
 มหาวิทยาลัยมีการกํากับติดตาม ให้สถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมส่งเสริมให้มีการดําเนินงาน
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 3ดี (3D) (99.1-5.1) 
 และมีการประเมิน ผล ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริการ 
สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน ตามนโยบายสถานศึกษา 3ดี (3D) (99.1-5.2) 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
99.1 - 1.1 แผนการปฏิบัติงานประจําปีในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งผลการเรียนรู้ 

ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ นโยบาย  3 ดี (3D) 
99.1 - 1.2 นโยบายและแผนกลยุทธ์สถานศึกษา 3 ดี (3D)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ 
99.1 - 1.3 คําสั่งกองพัฒนานักศึกษา  ที่ 8 /2556   เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานดําเนินการกําหนดโน

บาย จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 3ดี (3D) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2556 
99.1 - 1.4 มีคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ที่  510 /2557  เรื่องแต่งต้ัง

คณะกรรมการดําเนินกิจกรรม 3 ดี (3D) ประจําปีการศึกษา 2557  
ลงวันที่ 30  พฤษภาคม 2557 

99.1 - 1.5 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 511/2557 เรื่อง แต่งต้ังที่ปรึกษา
การดําเนินกิจกรรม 3ดี (3D) ประจําปีการศึกษา 2557  ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 

99.1 - 1.6 แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2556 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
99.1 - 1.7 ภาพรถบัส รถตู้ ห้องประชุมฯ ในการจัดกิจกรรม 
99.1 - 2.1 ภาพประกอบการให้บริการด้านภายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้และพัฒนา

นักศึกษา ตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3ดี (3D)   และมีการประเมินความพึงพอใจ
เก่ียวกับด้านกายภาพครบถ้วนทั้ง 4 ศูนย์พ้ืนที่ 

99.1 - 2.2 รายงานผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริการสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ ประจําปีการศึกษา 2556 
 

99.1 - 2.3 โครงการอบรมผู้นํานักศึกษา สโมสรนักศึกษาและองค์การนักศึกษา หัวข้อ “ผู้นํา
นักศึกษากับประชาธิปไตยสู่ความเป็นพลเมือง 

99.1 - 2.4 โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
99.1 - 2.5 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการป้องกันเอดส์และสารเสพติด 
99.1 - 2.6 โครงการนักศึกษาปลอดภัย มหาวิทยาลัยปลอดอบายมุข 
99.1 - 2.7 ป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในมหาวิทยาลัย 
99.1 - 2.8 โครงการคุณธรรมนําชีวิต 
99.1 - 2.6 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมภิบาล “บัณฑิตราชมงคลสุวรรณภูมิ 

บัณฑิตไทยโตไปไม่โกง 
99.1 - 2.10 โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใน สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 9 
99.1-3.1 สรุปโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2556 
99.1-3.2 เอกสารประกอบการสัมมาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษาฯ 
99.1-3.3 สรุปผลโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของคณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุน 
99.1-3.4 หนังสือขอความร่วมมือส่งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดเข้ารับการ

ฝึกอบรมโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 (กลุ่มภาคกลาง
และภาคตะวันออก) จาก สกอ. 

99.1-3.5 วุฒิบัตร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด ในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการเข้าร่วมโครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาของเครือข่ายเพ่ือพัฒนาการ
พัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
99.1-3.6 หนังสือเชิญนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมโครงการรณณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติดในสถาบันอุดมศึกษาของเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษาภาคการตอนบน จาก 
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

99.1-3.7 วุฒิบัตรเครือข่ายเอาชนะยาเสพติด สถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ร่วมกับ
เครือข่ายพัฒนานิสิต นักศึกษาภาคกลางตอนบน การสําเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การ
พัฒนาทักษะชีวิตต่อต้านยาเสพติด และแผนที่สร้างสรรค์สังคม ในสถาบันอุดมศึกษา ปี 
2556 

99.1-4.1 ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับกองบังคับ
การปราบปราม 

99.1-4.2 หนังสือเชิญประชุมจากศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

99.1-4.3 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศูนย์อํานวยการพลังงานแผ่นดินเอาชนะยาเสพ
ติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจําเดือน มีนาคม เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน 
2557 

99.1-4.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2,3,4,5/2557 

99.1-4.5 หนังสือเชิญนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมโครงการรณณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถาบันอุดมศึกษาของเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษาภาคการตอนบน จาก 
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย   

99.1-4.6 วุฒิบัตรเครือข่ายเอาชนะยาเสพติด สถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ร่วมกับ
เครือข่ายพัฒนานิสิต นักศึกษาภาคกลางตอนบน การสําเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การ
พัฒนาทักษะชีวิตต่อต้านยาเสพติด และแผนที่สร้างสรรค์สังคม ในสถาบันอุดมศึกษา ปี 
2556 

99.1-5.1 สรุปผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และมีการประเมิน ผล ความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริการสิ่งอํานวยความสะดวก
ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน ตามนโยบายสถานศึกษา 3ดี (3D) 

99.1-5.2 รายงานผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริการสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ ประจําปีการศึกษา 2556 
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ตัวบ่งชี้ที่ 12.2   ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3 D)  

เกณฑ์การประเมิน มทรส. 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกิจกรรม

สนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี(3 D) 

จํานวน 1 ด้าน 

มีกิจกรรม
สนับสนุนนโยบาย 
สถานศึกษา 3 ดี(3 D) 

จํานวน 2 ด้าน 

มีกิจกรรม 
สนับสนุนนโยบาย 
สถานศึกษา 3 ดี(3 D) 

จํานวน 3 ด้าน 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
ครบ 5 ข้อ 

 
ข้อมูลพืน้ฐาน จํานวนกิจกรรม

จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย  2 

จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมให้มีคณุธรรม  
จริยธรรมและความเป็นไทย 

2 

จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัย 
จากยาเสพติดทุกชนิด 

3 

 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
มีการ

ดําเนนิการ 

1 จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 D ด้านการส่งเสริม
ประชาธิปไตย  

2 จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและความเป็นไทย  

3 จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยา
เสพติดทุกชนิด  

4 มีการติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม และรายงานผลต่อผู้บริหารสถาบัน  
5 มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากผู้บริหารสถาบัน ไปใช้ในการ

ปรับปรุงกิจกรรมด้าน 3 D  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  5 ข้อ     เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :    5 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี :  5 ข้อ     ผลการดําเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย  
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  
ด้านประชาธิปไตย (Democracy) 

มหาวิทยาลัย มีความตระหนัก เห็นความสําคัญ ศรัทธา และเช่ือมั่นต่อการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งรังเกียจการทุกจริตและต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียง 

- มีการจัดโครงการ อบรมผู้นํานักศึกษา สโมสรนักศึกษาและองค์การนักศึกษา หัวข้อ “ผู้นํานักศึกษา
กับประชาธิปไตยสู่ความเป็นพลเมือง  (99.2-1.1) 

- มีการจัดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (99.1-1.2) 
ด้านภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด (Drug-Free) 

มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมให้นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักหลีกเลี่ยงห่างไกล 
ยาเสพติด รู้จักพิษภัยของยาเสพติด นอกจากการจัดกิจกรรมกีฬาของแต่ละคณะ และการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ของชมรมนักศึกษาแล้ว ยังมีโครงการที่ให้ความรู้และภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด  เช่น การจัดกิจกรรมโครงการ 
ให้ความรู้ด้านยาเสพติด 

- มีการจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการป้องกันเอดส์และสารเสพติด (99.2-2.1) 
- มีการจัดกิจกรรมโครงการนักศึกษาปลอดภัย มหาวิทยาลัยปลอดอบายมุข  (99.2-2.2) 
- มีป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในมหาวิทยาลัย (99.2-2.3) 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) 
มหาวิทยาลัย  มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยไว้เป็น

ลายลักษณ์อักษร (99.2-3.1 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง พฤติกรรม 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ)  และยังมีการจัด
โครงการ สอดแทรกด้านการ มีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม รู้ผิดชอบช่ัวดี มีความภาคภูมิใจ ในความเป็น
ไทย และยึดถือปฏิบัติอยู่ในวิธีชีวิต ดังน้ี 

- มีการจัดกิจกรรมโครงการคุณธรรมนําชีวิต (99.2-3.2) 
- มีการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมภิบาล “บัณฑิตราชมงคล 

สุวรรณภูมิ บัณฑิตไทยโตไปไม่โกง” (99.2-3.3) 
- มีการจัดโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใน สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 9 (99.2-3.4) 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
99.2 - 1.1 โครงการ  อบรมผู้ นํานักศึกษา  สโมสรนักศึกษาและองค์การนักศึกษา  หัวข้อ 

“ผู้นํานักศึกษากับประชาธิปไตยสู่ความเป็นพลเมือง  
99.1 - 1.2 โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
99.2 - 2.1 การจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการป้องกันเอดส์และสารเสพติด 
99.2 - 2.2 โครงการนักศึกษาปลอดภัย มหาวิทยาลัยปลอดอบายมุข   
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
99.2 - 2.3 ป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในมหาวิทยาลัย  
99.2 - 3.1 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง พฤติกรรมด้านคุณธรรม

จริยธรรมสําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
99.2 - 3.2 โครงการคุณธรรมนําชีวิต  
99.2 - 3.3 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมภิบาล  

“บัณฑิตราชมงคลสุวรรณภูมิ บัณฑิตไทยโตไปไม่โกง” 
99.2 - 3.4 โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใน สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 9 

 
สรุปผลการประเมินตอนเอง: สถานศึกษา 3 D  (ตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม) 
ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนงาน คะแนนการประเมิน 
12.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 
12.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 
ค่าเฉล่ียจากการประเมิน 2 ตัวบ่งช้ี (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 10 / 2 = 5 คะแนน 

ระดับดีมาก 
 
 



 

รายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.สุวรรณภมิู ปีการศึกษา 2556 

 
 
 
 

ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีของ สมศ. 
 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน 
1. ด้านคุณภาพบัณฑิต 
2. ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
3. ด้านการบริการวิชาการแก่งสังคม 
4. ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
6. ด้านการพัฒนาและประกันคณุภาพภายใน 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ ์
กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 1  บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

เกณฑ์การประเมิน สมศ. 
ใช้บัญญัติไตรยางส์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

สูตรการคํานวณ: 
1. คํานวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 

= 
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   

X 100
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  คะแนนที่ได้ 

= 

 
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

X 5 
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1  

ปีที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

หมายเหตุ   
1. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา ที่มีงานทําหรือมีกิจการของ

ตนเองที่มีรายได้ประจํา ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา 
2. ผู้สําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่

หลังสําเร็จการศึกษา 
3. ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว และผู้ที่

ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้เกณฑ์ทหาร ผู้บวชพระ (หักออกทั้งตัวต้ังและตัวหาร) 
4. บัณฑิตผู้ตอบแบบสํารวจอย่างน้อยร้อยละ 80 ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 

 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ร้อยละ 79.35  เกณฑ์ประเมิน :  3.97  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : ร้อยละ 73.92  เกณฑ์ประเมิน :  3.70  คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี :  ร้อยละ 80    ผลการดําเนินงาน  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตาราง แสดงข้อมูลบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี จําแนกตามคณะ/
สาขาวิชา 
 

 สําเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา 2556 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 2,637 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา 2,380 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา  
(ไม่รวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 

1,370 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 30 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีม่ีงานทําก่อนเข้าศึกษา 426 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว - 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 25 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 6 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 29 
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้ทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  X 100 

จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด
 
 

 
 

73.92 

แปลงค่าร้อยละเป็นคะแนน 
 
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

X 5 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
 

 
 

3.70 

 
 

  



บทท่ี 2 สมศ. 

หน้า | 231 
รายงานประจําปท่ีีเป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2556 

 

ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินตนเอง :  
 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้มีการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําปี
การศึกษา 2556 ครอบคลุมทุกคณะในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม 2,380 
คน คิดเป็นร้อยละ 90.25 จากผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด  ผลสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตที่ได้งานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระใน 1 ปี ประจําปีการศึกษา 2556 คิดเป็นร้อยละ 73.92 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คะแนนประเมินเท่ากับ 3.70 
ที่มาการคํานวณ: ระบบ CHE QA ONLINE ปีการศึกษา 2556 (Server สกอ.) 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สมศ.1-1.1 รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2555 
สมศ.1-1.2 สรุปผลการวิเคราะห์ตัวบ่งช้ี สมศ. 1 บัณฑิตปริญญาตรทีี่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี 
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ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 2  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
    ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

เกณฑ์การประเมิน สมศ. 
 ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

สูตรการคํานวณ: 
1. คํานวณค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต 

= 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

 
   จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 

 
2. แปลงค่า คา่เฉล่ียที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  คะแนนที่ได้ 
 

= 
ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต                       

x 5 
ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5    

 
หมายเหตุ   

1. คุณภาพบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน 
คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช้ 

 
ผลการประเมนิตนเองปีที่แล้ว: ค่าเฉล่ีย 3.96  เกณฑ์ประเมิน : 3.96 คะแนน 
ผลการประเมนิตนเองคร้ังน้ี: ค่าเฉล่ีย 3.89   เกณฑ์ประเมิน : 3.89 คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี : ค่าเฉล่ีย 4.00     ผลการดําเนินงาน  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ข้อมูลพืน้ฐาน 
จํานวนยืนยันของ

สถาบนั 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ทีจ่ัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 2601 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท้ังหมด (ทีจ่ดัเก็บข้อมูล สาํหรับ สมศ2 16.2) 25 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ทีจ่ัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) - 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

538 

ผลการประเมนิจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

3.89 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

8 

ผลการประเมนิจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

4.04 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

- 

ผลการประเมนิจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

- 

ผลการประเมนิจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท 
เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

3.89 

ที่มาการคาํนวณ: ระบบ CHE QA ONLINE ปีการศึกษา 2556 (Server สกอ.) 
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ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินตนเอง  :   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ดําเนินการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิต และ
มหาบัณฑิต ที่สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 เพ่ือวัดคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ผลการประเมินปรากฏรายละเอียดดังตารางต่อไปน้ี 

ตารางที่ 1  แสดงจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา และจํานวนผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อมูล 
ปีการศึกษา 2554 

คอ. ทอ. บท. วท. วส. ศศ. วจ. 
ปริญญาตรี โท 
และเอก 

1. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 192 172 1,619 202 304 112 25 2,401 

2. จํานวนผู้ใช้บณัฑิตท่ีได้รับการ
ประเมิน (จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม) 

38 36 293 34 66 33 2 502 

 

ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉล่ียผลการประเมินจําแนกตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

คุณลักษณะ/คณะ 
ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

เทคโนโลยี 
การเกษตรฯ 

บริหาร
ธุรกิจฯ 

วิทยาศาสตร์ฯ
วิศวกรรม 
ศาสตร์ฯ 

ศิลป
ศาสตร์ 

วิทยาลัย
การ
จัดการ 

เฉลี่ย
รวม 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

4.17 4.32 4.15 3.96 4.09 4.10 4.30 4.14 

2. ด้านความรู้ 3.83 3.86 3.76 3.54 3.72 3.70 4.02 3.75 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 3.95 3.97 3.78 3.61 3.73 3.65 4.03 3.79 
4. ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.18 4.16 4.01 3.89 4.06 3.90 4.08 4.03 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.85 3.86 3.73 3.58 3.61 3.85 3.80 3.69 

6. ด้านทักษะพิสัย 3.93 - 3.87 - 3.99 - - 3.92 
เฉลี่ย 6 ด้าน 3.98 4.03 3.89 3.72 3.87 3.84 4.04 3.89 
คุณลักษณะบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์
มหาวิทยาลัย 

4.04 4.03 3.86 3.80 3.86 3.82 4.11 3.88 
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         จากตารางพบว่า โดยภาพรวมของมหาวิทยาลัย บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 มี
คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ค่าเฉล่ีย 3.89 จําแนกตามรายด้าน ดังน้ี ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 4.14 รองลงมาคือด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ด้านทักษะพิสัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ด้านทักษะทางปัญญา ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.79 ด้านความรู้ ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.75 และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 ตามลําดับ 
 
รายการเอกสารหลักฐาน: 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สมศ.2-01 สรุปจํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ประจําปีการศึกษา 2555 
สมศ.2-02 หนังสือกองพัฒนานักศึกษา ที่ ศธ 0585.06/ว5584 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2557 

เรื่อง ขอส่งสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รุ่นปีการศึกษา 2555 

สมศ.2-03 หนังสือกองพัฒนานักศึกษา ที่ ศธ 0585.06/ว692 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 
เรื่อง ขอแก้ไขข้อมูล สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รุ่นปีการศึกษา 2555 

สมศ.2-04 - ตารางที่ 12 สรุปจํานวนค่าเฉล่ีย ร้อยละ และระดับของความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้ 
  บัณฑิต โดยรวมต่อคุณภาพบัณฑิต รวมทกุระดับ (ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท) 
- ตารางที่ 14 สรุปจํานวนค่าเฉล่ีย ร้อยละ และระดับของความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้ 
  บัณฑิต โดยรวมต่อคุณภาพบัณฑิต รวมทกุคณะ (ระดับปริญญาตรี) 
- ตารางที่ 16 สรุปจํานวนค่าเฉล่ีย ร้อยละ และระดับของความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้ 
  บัณฑิต โดยรวมต่อคุณภาพบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ (ระดับปริญญาโท) 
- ตารางที่ 18 สรุปจํานวนค่าเฉล่ีย ร้อยละ และระดับของความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้ 
  บัณฑิต โดยรวมต่อคุณภาพบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ระดับปริญญาตรี) 
- ตารางที่ 20 สรุปจํานวนค่าเฉล่ีย ร้อยละ และระดับของความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้ 
  บัณฑิต โดยรวมต่อคุณภาพบัณฑิต คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  
  (ระดับปริญญาตรี) 
- ตารางที่ 22 สรุปจํานวนค่าเฉล่ีย ร้อยละ และระดับของความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้ 
  บัณฑิต โดยรวมต่อคุณภาพบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  (ระดับปริญญาตรี) 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
- ตารางที่ 24 สรุปจํานวนค่าเฉล่ีย ร้อยละ และระดับของความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้ 
  บัณฑิต โดยรวมต่อคุณภาพบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับปริญญาตรี) 
- ตารางที่ 26 สรุปจํานวนค่าเฉล่ีย ร้อยละ และระดับของความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้ 
  บัณฑิต โดยรวมต่อคุณภาพบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
  (ระดับปริญญาตรี) 
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ตัวบ่งชีท้ี่ สมศ.ที่ 3 ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

เกณฑ์การประเมิน สมศ. 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนนทุกกลุ่มสาขาวิชา 

สูตรการคํานวณ : 
1. คํานวณร้อยละของค่าถ่วงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโท 

= 
ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของ 

ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   x 100 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละของค่าถ่วงนํ้าหนัก ที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้  
 

= 

ร้อยละของค่าถ่วงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

x 5 
ร้อยละของค่าถ่วงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังน้ี 
ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย 
0.25 มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 
0.50 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings) 
0.75 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) 

หรือ มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
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กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังน้ี 
ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานสร้างสรรค์* 
0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

* องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย 
 

ผลการประเมนิตนเองปีที่แล้ว: ร้อยละ 50   เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน 
ผลการประเมนิตนเองคร้ังน้ี: ร้อยละ 43.75   เกณฑ์ประเมิน :5 คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี : ร้อยละ 25     ผลการดําเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย  
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ข้อมูลพ้ืนฐาน 
จํานวนยืนยันของ

สถาบัน 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา 2,380 

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 4 

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings) 

12 

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 

0 

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 0 

จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด 0 

จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 

จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0 

จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 

จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 0 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) 16 

(สบช.)จํานวนนกัศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาภายในเวลาท่ีกําหนดในหลักสูตร 0 

(สบช.)จํานวนนกัศึกษารับเข้าท้ังหมด (รหัสเดียวกัน) 0 

(สพล.) จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําตรงสาขาวิชาหรือทํางานในสถานประกอบการที่
ดําเนินงานเกี่ยวข้องภายใน 1 ปี 

0.000 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงข้อมูลจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2556 
  ปีการศึกษา 2556จํานวน (คน) รวมจํานวน (คน) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการ 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 1 15 16 
  
ตารางท่ี 3.2 จํานวนและรายชื่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2556 

ลําดับท่ี ชื่อบทความ ชื่อเจ้าของบทความ 
ปีท่ี
ตีพิมพ์ 

ชื่อวารสาร 
ค่า
น้ําหนัก

ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1 สภาพปัญหาและแนว
ทางการพัฒนางานสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า
ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

เกษมทัศ  บุญอนันต์ 2556 การประชุมวิชาการ 
“ราชภัฏวิชาการเพ่ือ
ท้องถ่ิน” คร้ังท่ี 6 
เนื่องในโครงการ 
“ราชภัฏเชียงใหม่ 
เทิดไท้ 85 พรรษา 
มหาราชัน” 

0.25 0.25 

2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของ
พนักงานในโครงการรังสิต
พรอตเพอร์เอสเตรต อําเภอ
คลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 

ธีรเดช  คงประโยชน์ 2556 การประชุมสัมมนา
วิชาการระดับชาติ ณ 
โรงแรม ไมด้า ซิต้ี 
รีสอร์ท 

0.50 0.50 

3 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม
การออมของข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

นันทพร  พุทธรักษา 2555 รายงานการ
ประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก 

0.50 0.50 

4 ความสัมพันธ์ระหว่างการ
รับรู้คุณภาพของการบริการ 
ความพึงพอใจด้านส่วน
ประสมทางการตลาด และ
ความจงรักภักดีต่อผู้
ให้บริการโลจิสติกส์บน
เส้นทางการค้าไทยและ
อาเซียน 

พรทิพย์  เสถียรโชค 2556 การประชุมวิชาการ
ด้านการจัดการ
ระดับชาติ “วลัย
ลักษณ์วิจัยทางการ
จัดการ คร้ังท่ี 
2”(WMS 
Management 
Research National 

0.50 0.50 
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ลําดับท่ี ชื่อบทความ ชื่อเจ้าของบทความ 
ปีท่ี
ตีพิมพ์ 

ชื่อวารสาร 
ค่า
น้ําหนัก

ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

Conference # 2) 
5 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทํางานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการโรงงาน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมโรจ
นะอําเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

นุจรีย์  พาลาด 2554 การนําเสนอ
ผลงานวิจัยในงาน 
“เกริกวิชาการ  
ปี 2554” 

0.25 0.25 

6 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีภาวะ
หนี้สินของพนักงานบริษัท
ไทย 
เจแปน แก๊ส จํากัด 

พินิจกัญญา  รักการงาน 2557 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงวิจัย 
คร้ังท่ี 2 

0.50 0.50 

7 ปัญหาของนักศึกษาในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ 

กรสา  แพน้อย 2557 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงวิจัย 
คร้ังท่ี 2 

0.50 0.50 

8 ทัศนคติและพฤติกรรมการ
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social Network) ใน
หน่วยงานภาครัฐ 
กรณีศึกษา กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

อมรวรรณ  คันทะ 2556 การประชุมวิชาการ 
ระดับชาติ การวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งประเทศไทย คร้ัง
ท่ี 30 
“บัณฑิตศึกษาไทย 
รับใช้สังคม” 

0.50 0.50 

9 การศึกษาพฤติกรรมและ
ความพึงพอใจในการใช้
บริการธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค 
กรณีศึกษา ระบบบัวหลวง 
ไอแบงค์กิ้ง ของธนาคาร
กรุงเทพ 
 
 

รัตน์ธิดา  พุฒตาล 2556 การประชุมนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต “บูรณการ 
สหวิทยา พัฒนาองค์
ความรู้สู่อาเซียน” 

0.50 0.50 
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ลําดับท่ี ชื่อบทความ ชื่อเจ้าของบทความ 
ปีท่ี
ตีพิมพ์ 

ชื่อวารสาร 
ค่า
น้ําหนัก

ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

10 ปัจจัยท่ีเป็นเหตุและผลของ
การรับรู้ความสามารถใน
ตนเองของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
  

วิศรุต  ฮัศวฉัตรกุล 2557 การประชุมวิชาการ
เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์
ประจําปี 2557 “ทิศ
ทางการวิจัย การ
พัฒนาสังคมสู่
ประชาคมอาเซียน” 

0.25 0.25 

11 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการโรงพยาบาล
เอกชนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ชุติมา  เพ่งสุข 2556 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เพ่ือ
นําเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา 
คร้ังท่ี 5 
The 5th National 
Graduate 
Research 
Conference 

0.50 0.50 

12 แนวทางการจัดการตลาด
บริการสําหรับรีสอร์ทเพ่ือ
สุขภาพ 

ณัฐกฤตา  รักใหม่ 2556 การประชุมวิชาการ
ด้านการจัดการ
ระดับชาติ “วลัย
ลักษณ์วิจัยทางการ
จัดการ คร้ังท่ี 
2” (WMS 
Management 
Research National 
Conference # 2) 

0.50 0.50 

13 การตัดสินใจเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคมของแรงงาน
นอกระบบชาวไทยในเขต
ภาคกลาง 

ดาราวรรณ  ธนะศรี 2557 การประชุมวิชาการ 
การนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต คร้ังท่ี 2 
“บูรณาการสห
วิทยาการงานวิจัยสู่
มาตรฐานสากล” 

0.50 0.50 
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ลําดับท่ี ชื่อบทความ ชื่อเจ้าของบทความ 
ปีท่ี
ตีพิมพ์ 

ชื่อวารสาร 
ค่า
น้ําหนัก

ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

“Integrated 
interdisciplinary 
research towards 
International 
Standards” 

14 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือ
น้ํามันพืชของผู้บริโภคใน
เขตภาคกลาง 

บัญชา  จีนสม 2557 การประชุมวิชาการ 
การนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต คร้ังท่ี 2 
“บูรณาการสห
วิทยาการงานวิจัยสู่
มาตรฐานสากล” 
“Integrated 
interdisciplinary 
research towards 
International 
Standards” 

0.50 0.50 

 15 ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพล
ต่อความจงรักภักดีในสินค้า
เพ่ือสิ่งแวดล้อมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
  
  

กัลญา  จิตรัตน์ 2557 การปรชุมวิชาการ
เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์
ประจําปี 2557 “ทิศ
ทางการวิจัยการ
พัฒนาสังคมสู่
ประชาคมอาเซียน” 

0.25 0.25 

16 การศึกษาแบบจาํลองกับดัก
ฟ้าผ่าในระบบจําหน่าย 
22kv 
 
 
 
 

กรัณย์  ศิริจันทร์ชื่น 2556 การประชุมวิชาการ
เครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 
คร้ังท่ี 5 

0.50 0.50 

รวม 7.00 
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ร้อยละของค่าถ่วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  
(เฉพาะปีการศึกษา 2556) 

= 
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของ 

ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   x 100 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด 

 

= 
7.00   

x 100 =43.75 
16 

 
 

 
 
 
 
 
= 43.75 

แปลงค่าร้อยละของค่าถ่วงน้ําหนัก ท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนท่ีได้ 
  

= 

ร้อยละของค่าถ่วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ของผู้สาํเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโท 

x 100 
ร้อยละของค่าถ่วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

= 
43.75 

x 5 = 8.75 = 5 คะแนน 
25 

    
 
 

 
 
 
 
= 8.75 
 
= 5 
คะแนน 
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ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินตนเอง :                  

ปีการศึกษา 2556 มีผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 16 ราย โดยนักศึกษามีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ จํานวน 16 ราย มีผลรวมค่าถ่วงนํ้าหนัก 7.00 คิดเป็นร้อยละ 43.75 และแปลงค่าร้อยละของ   
ค่าถ่วงนํ้าหนัก เท่ากับ 8.75 ได้เท่ากับ 5 คะแนน   
รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สมศ.3-1.1 - รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ครั้งที่ 9/2556  ระเบียบวาระ 4.3 หน้า 6 
- เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม รายนามผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 

สมศ.3-1.2 - รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ครั้งที่ 4/2557   ระเบียบวาระ 4.3 หน้า 10 
- เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม รายนามผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
ประจําภาค การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 

สมศ.3-1.3 - รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครัง้ที่ 
6/2557  ระเบียบวาระ 4.3 หน้า 12 
- เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม รายนามผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
ประจําภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 

สมศ.3-1.4 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงาน ปี 2556 - 2557 
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ตัวบ่งชีท้ี่ สมศ.ที่ 4 ผลงานของผลสําเรจ็การศึกษาระดับปริญยาเอกท่ีได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร ่

ผลการดําเนินงาน: 
 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิไม่มีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
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ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

เกณฑ์การประเมิน สมศ. 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ เท่ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุม่สาขาวิชา ดังน้ี 

กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 10 

 

สูตรการคํานวณ : 
1. คํานวณร้อยละของค่าถ่วงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
    =  ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่  x 100 

                                      จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 
 
2. แปลงค่าร้อยละของค่าถ่วงนํ้าหนัก ที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้   
  = ร้อยละของค่าถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่             x 5 

           ร้อยละของค่าถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังน้ี 

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย 
0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการ

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 
(Q4 หรือ Q5) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 
(Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 
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กําหนดระดับคุณภาพของงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังน้ี 
 

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย 
0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

*องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย 
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว: ร้อยละ 1.73  เกณฑ์ประเมิน :    1.73  คะแนน   
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี:     เกณฑ์ประเมิน :  3.06  คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี : ร้อยละ 10   ผลการดําเนินงาน    
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ตารางที่ 5.1  แสดงข้อมูลจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด (ตามปีปฏิทิน ย้อนหลัง   
3 ปี จนถึงปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษาที่ประเมิน) 

 

 ปี 2554 ปี2555 ปี2556 รวม 
อาจารย์ประจํา 562.5 566.5 513  
นักวิจัยประจํา 2 2 2  
รวมอาจารย์และนักวิจัย
ประจํา 

564.5 568.5 
 

515  

 
ผลงาน จํานวนเรื่อง 

จํานวนการเผยแพร่ผจํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎ
ในฐานข้อมลู TCI 

149 

จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฎใน
ประกาศของ สมศ. 

7 

จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฎอยู่
ในประกาศของ สมศ. 

6 

จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฎในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ 
ISI หรือ Scopus 

7 

 
ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยมีค่าเฉล่ียของคะแนนที่ได้ของทุกคณะวิชาในสถาบัน = 3.056 คะแนน ดังน้ี 

คณะ คะแนน 
คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 1.10 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 2.97 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.15 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.48 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 5.00 
คณะศิลปศาสตร์ 2.69 
วิทยาลัยการจัดการ 5.00 

คะแนนเฉล่ีย 3.06 
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ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินตนเอง :                  
ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ผจํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง

จากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ  หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูล TCI จํานวน149 เรื่อง  จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฎ
ในประกาศของ สมศ. จํานวน 7 เรื่อง  จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี
ช่ือปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ. จํานวน 6 เรื่อง  และ จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี
มีช่ือปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ 
ISI หรือ Scopus จํานวน 7 เรื่อง  

มหาวิทยาลัยมคี่าเฉล่ียของคะแนนที่ได้ของทุกคณะวิชาในสถาบัน = 3.056 คะแนน 
รายละเอียด ขออนุญาตนําเสนอ ณ วันตรวจประเมิน 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สมศ. 5-01 รายงานผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการตีพิมพ์ 



บทท่ี 2 สมศ. 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์การประเมิน สมศ. 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา  

สูตรการคํานวณ : 
1. คํานวณร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
    =  ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์  x 100 

                              จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 
 
2. แปลงค่าร้อยละ ที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้  
    =    ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์                                x 5 

           ร้อยละของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว: ร้อยละ 8.94   เกณฑ์ประเมิน : 2.44 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี: ร้อยละ 8.55   เกณฑ์ประเมิน : 3.24 คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี : ร้อยละ 5    ผลการดําเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย  
 

ตารางที่ 6.1 แสดงข้อมูลจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา และจํานวนผลงานวิจัย 
ข้อมูลพืน้ฐาน จํานวนยืนยันของสถาบัน 

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศกึษาต่อ) 513.0 
จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 0.0 
จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ 48.0 
จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ  0.0 
จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ 47 
จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์  1 

 

ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินตนเอง :    
ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์=48.000/จํานวนอาจารย์ประจํา

และนักวิจัยประจํา ทั้งหมด =561.000)= ร้อยละ 8.556 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน จึงมีค่า
เท่ากับ 2.139     

รายละเอียดขออนุญาตนําเสนอ ณ วันตรวจประเมิน            
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สมศ. 6-01 หนังสือรับรองการนําผลงานไปใช้ประโยชน์  



บทท่ี 2 สมศ. 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน สมศ. 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา  
 

สูตรการคํานวณ : 
1. คํานวณร้อยละของค่าถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ 
    =  ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ   x 100 

                         จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 
 
2. แปลงค่าร้อยละของค่าถ่วงนํ้าหนัก ที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้  

   = ร้อยละของค่าถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ                                      x 5 
      ร้อยละของค่าถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
เกณฑ์การประเมิน :  กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการดังน้ี 

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพผลงานวิชาการ 
0.25 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
0.50 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
0.75 ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.00 ตําราหรือหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การ

ขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่าน
ตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว: ร้อยละ  10.38 เกณฑ์ประเมิน : 5  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี: ร้อยละ 1.87  เกณฑ์ประเมิน :  0.94  คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี : ร้อยละ 8   ผลการดําเนินงาน    ไม่บรรลุเป้าหมาย   
  



บทท่ี 2 สมศ. 

 
 

 

 
ตารางที่ 7.1 แสดงข้อมูลจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา และผลงานวิชาการท่ีได้รับการ

รับรองคุณภาพ 

ข้อมูลพืน้ฐาน 
จํานวนยืนยันของ

สถาบนั 
จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศกึษาต่อ) 513.0 
จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 0.0 
จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ 48.0 
จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ  0.0 
บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  4 
บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  1 
ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคณุวุฒิที่สถานศกึษากําหนด 
(ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของช้ินงาน) 

4 

ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การ
ขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
อ่านตามเกณฑ์ขอตําแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของช้ินงาน) 

6 

ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินตนเอง 
ปีการศึกษา2556 มหาวิทยาลัยมีบทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ จํานวน 4 

เรื่อง   ระดับนานาชาติ จํานวน 1 เรื่อง  ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่
สถานศึกษากําหนด  จํานวน 4 เรื่อง และตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
อ่านตามเกณฑ์ขอตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 6 เรื่อง 
 ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ = 10.500/จํานวนอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจําทั้งหมด = 561.000)= ร้อยละ 1.872 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน จึงมีค่าเท่ากับ 
0.936 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สมศ. 7-01 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 

  



บทท่ี 2 สมศ. 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 8  การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนหรือการวิจัย 

เกณฑ์การประเมิน สมศ. 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
สูตรการคํานวณ 
 =  จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย   x 100 
                                จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ร้อยละ 8.45      เกณฑ์ประเมิน : 1.40 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : ร้อยละ 37.65  เกณฑ์ประเมิน :  5  คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี :  ร้อยละ 30     ผลการดําเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย 
 
ตาราง 8.1  แสดงข้อมูลร้อยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือ
การวิจัย  

ข้อมูลพืน้ฐาน 
จํานวนยืนยัน
ของสถาบัน 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 85 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการ ทีนํ่ามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการเรียนการ
สอน 

19 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการ ทีนํ่ามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย 5 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการ ทีนํ่ามาใช้ในการพัฒนา ทั้งการเรียนการสอน
และการวิจัย 

8 

 
ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินตนเอง :  
 ร้อยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/การวิจัย  เท่ากับ 

32 x 100 
= 8.45 

85 
กําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน  ดังน้ันจึงคิดเป็น  5  คะแนน 

 
      โครงการบริการวิชาการทั้งหมด  85  โครงการ  มีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใช้
พัฒนาการเรียนการสอนคิดเป็นร้อยละ 22.35 โครงการบริการวิชาการ/กิจกรรมที่ที่นํามาใช้พัฒนาการวิจัย คิด



บทท่ี 2 สมศ. 

 
 

 

เป็นร้อยละ 5.88 และโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนํามาใช้ในการพัฒนาทั้งการเรียนการสอนและการ
วิจัย คิดเป็นร้อยละ 9.41 

ผลรวมของจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย=32.000/จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการท้ังหมด =85.000 = มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 
37.647 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน จึงมีค่าเท่ากับ 5.000 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สมศ. 8-01 เอกสารการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
สมศ. 8-02 เอกสารการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
สมศ. 8-03 การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ

สอนและการวิจัยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
สมศ. 8-04 การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ

สอนและการวิจัยคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สมศ. 8-05 การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ

สอนและการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สมศ. 8-06 การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ

สอนและการวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สมศ. 8-07 โครงการบริการวิชาการที่มีการนํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยของ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
สมศ. 8-08 โครงการถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน โครงการสอน/บันทึกการสอน 
สมศ. 8-09 โครงการวิทยาศาสตร์ โครงการสอน 
สมศ. 8-10 โครงการย่อยการยกระดับคุณภาพชีวิต หมู่บ้านชุมชน สังคม ด้วยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี โครงการสร้างความตระหนักในการลดภาวะโลกร้อน 
สมศ. 8-11 โครงการอบรมนาโนเทคโนโลยีเบ้ืองต้นข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ 
สมศ. 8-12 รายงานวิจัย เรื่องการวิเคราะห์ภาพสะท้อนค่านิยมของไทยจากนิทานพ้ืนบ้าน 
สมศ. 8-13 โครงการเปิดโลกทัศน์สู่งานบริการ 
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ตัวบ่งชี ้สมศ.ที่ 9  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชนหรือองคก์รภายนอก 
เกณฑ์การประเมิน สมศ. 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏบัติได้ 

5 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
มีการ

ดําเนนิการ 

1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของ ชุมชนหรือ
องค์กร 

 

2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
3 ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 
4 ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน โดย

คงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลกัษณ์ของ
ท้องถิ่นอย่างต่อเน่ืองหรือย่ังยืน 

 

5 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคมหรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  5   ข้อ      เกณฑ์ประเมิน :   5   คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :  5 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :   5  คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี :  5 ข้อ      ผลการดําเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย 
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ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินตนเอง :  
1. มีการดําเนนิงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของ ชุมชนหรือองค์กร 

มหาวิทยาลัยนําวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการบริหารงานบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (9-01) และคณะกรรมการดําเนินงานประจําโครงการ โดยมี
การดําเนินการจัดโครงการเพ่ือสนับสนุนประเด็นดังกล่าว ดังน้ี 
 
ขั้นตอนการวางแผน (P) (9-02)-(9-03) 
       · กําหนดให้มีการสํารวจความต้องการของชุมชนแล้วนําผลมาวิเคราะห์ 
       · จัดทําแผนการดําเนินโครงการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน 
 
ขั้นตอนการดําเนินการ (D) (9-04)-(9-05) 
          · จัดทําโครงการและเสนอขออนุมัติและดําเนินการ โครงการตามแผนที่กําหนด 
          · ดําเนินการจัดโครงการ 
          · จัดทํารายงานสรุปผลการจัดโครงการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
 
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล (C) (9-06)-(9-07) 
 · คณะกรรมการดําเนินงานประจําโครงการติดตามและประเมินผลความสําเร็จตามตัวช้ีวัดในแต่ละ
โครงการ 
          · คณะกรรมการประจําคณะมีการประชุมเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานและมีการรายงาน
ความก้าวหน้า 
 
ขั้นตอนการปรับปรุง (A) (9-06) 
         · คณะกรรมการดําเนินงานประจําโครงการสรุปปัญหาและอุปสรรคและได้นําปัญหาและอุปสรรคมาหา
แนวทางแก้ไขเพ่ือนําไปพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80  

การดําเนินการโครงการ/กิจกรรมมีการประเมินแผนงานที่ กําหนดไว้ เพ่ือให้การดําเนินงาน 
มีประสิทธิภาพตามแผนและสอดคล้องวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมเป็นหลัก มีผลการดําเนินงานบรรลุ
เป้าหมายตามแผนเกินกว่าร้อยละ 80  (9-06) 
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3. ชุมชนหรือองค์กรมีผูน้ําหรือสมาชิกทีมี่การเรียนรู้และดําเนนิกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  
มหาวิทยาลัยมุ่งให้การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นไปเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย

กับชุมชนและสังคมในลักษณะการเรียนรู้ร่วมกัน  ในปี 2556 การดําเนินการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
ส่งผลให้ชุมชนหรือองค์กรเกิดการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง อาทิ องค์การบริหารส่วนตําบล
หันตราได้มีการนําความรู้จากการจัดโครงการคลองสวยนํ้าใสเพ่ือพัฒนาเป็นหมู่บ้านต้นแบบการท่องเท่ียว  
84 หมู่บ้าน ส่งเสริมให้ชาวบ้านริมคลองในตําบลหันตรารักษาสิ่งแล้วล้อมเพ่ือพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเท่ียว  
ในปีงบประมาณ 2555 และได้จัดโครงการต่อเน่ืองในปีงบประมาณ 2556 คือ “โครงการหมู่บ้านต้นแบบ
ท่องเที่ยวหันตรา” 
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์ของคนใน
ชุมชนและเอกลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์ของท้องถ่ินอย่างต่อเนื่องหรือย่ังยืน 

โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มี 
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน โดยดําเนินโครงการบริการทางวิชาการฯ ร่วมกับชุมชนด้วยการบูร
ณาการการทํางานร่วมกับชุมชนและภาคีต่างๆ เพ่ือร่วมวางรากฐานและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนหรือ
องค์กร โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กรไว้ โดยในรอบปี 2556 มีการดําเนินโครงการ  
อาทิ 

· นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหันตราได้ดําเนินการสานต่อโครงการคลองสวยนํ้าใสเพ่ือพัฒนา 
เป็นหมู่บ้านต้นแบบการท่องเที่ยว 84 หมู่บ้าน ด้วยการจัดกิจกรรมบ้านน่ามอง ริมคลองสวยงาม และสนับสนุน
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนและได้ดําเนินการต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน 

· กลุ่มชุมชนบ้านโพแตง เป็นแหล่งชุมชนท่ีมีการผลิตสินค้าโอท็อป (OTOP) ชนิดดอกไม้ประดิษฐ์  
เป็นที่รู้จักในกลุ่มสินค้าระดับประเทศ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของคนในชุมชน เพ่ือเป็นการเสริมสร้างการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาความเป็นอัตลักษณ์ให้ต่อเน่ืองและยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยมีการแต่งต้ังผู้ดําเนินงานการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน เพ่ือเป็นกลไกในการดําเนินงาน กับผู้ดําเนินงานในกลุ่มผู้นําของชุมชน และมีความ
ต่อเน่ืองในการดําเนินกิจกรรม เพ่ือให้การดําเนินงานเกิดความย่ังยืน ได้จัดทําแผนระยะยาวทั้ง 2 ชุมชนและใน
ปีงบประมาณ 2557 ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาก็ได้สนับสนุนงบประมาณโดยการจัดสรรงบประมาณโครงการ
สร้างพัฒนาเคร่ืองมือและอุปกรณ์สู่ชุมชนบ้านโพแตง  เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข็มแข็งและย่ังยืน 
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคมหรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยในรอบปี 2556 ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็น
ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งผลักดันให้ชุมชน/องค์กรเกิดความเข้มแข็ง อาทิ 

· โครงการหมู่บ้านต้นแบบท่องเที่ยวหันตรา ได้สร้างประโยชน์ต่อชุมชน ทําให้คนในชุมชนและผู้นํา
ชุมชนเห็นแนวทางและเป้าหมายในการพัฒนาชุมชน เพ่ือพัฒนาชุมชนชาวตําบลหันตราให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
 · อบต.โพแตง ชาวบ้านกลุ่ม OTOP สามารถมีผลผลิตสินค้าที่มากขึ้น เสริมรายได้ให้แก่คนในชุมชน
มากขึ้น 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สมศ.9-1 คําสั่ง มทรส.ที่ 1181/2555 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริการวิชาการ ประจําปี 2556 
สมศ.9-2 ตัวอย่างการจัดเสวนารับฟังความคิดเห็นโครงการหมู่บ้านต้นแบบท่องเที่ยวหันตรา 
สมศ.9-3 แผนการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ  2556 
สมศ.9-4 ตัวอย่างการขออนุมัติโครงการหลังจากที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
สมศ.9-5 ตัวอย่างการรายงานแบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลโครงการ 
สมศ.9-.6 ตัวอย่างการสรุปโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ 2556 
สมศ.9-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2556 
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ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนนุด้านศลิปะและวัฒนธรรม  

เกณฑ์การประเมิน สมศ. 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
มีการ

ดําเนนิการ 
1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
2 บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
3 มีการดําเนินงานสมํ่าเสมออยา่งต่อเน่ือง 
4 เกิดประโยชน์และสร้างคุณคา่ต่อชุมชน ภายใน/ภายนอก 
5 ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 
ผลการประเมนิตนเองปีที่แล้ว : 5 ข้อ      เกณฑ์ประเมิน : 5  คะแนน 
ผลการประเมนิตนเองคร้ังน้ี : 5 ข้อ    เกณฑ์ประเมิน : 5  คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี :  5 ข้อ      ผลการดําเนินงาน   บรรลเุป้าหมาย 

 
ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินตนเอง :  
1. มีการดําเนนิงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

มหาวิทยาลัย  มีการดําเนินงานด้านส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมโดยจัดโครงการ  
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยคร้ังที่ 8 ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สมศ.10-1.1) การดําเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) ดังต่อไปน้ี 
      (P) มีการวางแผนการดําเนินงานโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย    
ครั้งที่ 8  (สมศ.10-1.2) และจัดทําปฏิทินในการดําเนินงาน (สมศ.10-1.3) 
      (D) มีการดําเนินงานตามแผนการดําเนินโครงการด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่วางไว้ดังน้ี 
         1. จัดประชุมคณะกรรมการด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณ     
โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยคร้ังที่ 8 ไปยังกองบริหารทรัพยากร ทั้ง 3 ศูนย์
และคณะทั้ง 6 คณะ เน่ืองจากเป็นโครงการที่จัดทําขึ้นเพ่ือสร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภายในของ
มหาวิทยาลัยในด้านงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556 (สมศ.10-1.4) 
และคร้ังที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 (สมศ.10-1.5) 
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         2. ขออนุมัติดําเนินการโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 8   
(สมศ.10-1.6) 
         3. แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยครั้ง
ที่ 8 (สมศ.10-1.7) 
         4. ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และ
บุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม (สมศ.10-1.8) 
         5. ดําเนินงานตามโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 8 เมื่อวันที่  
7-8 สิงหาคม 2556  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา (สมศ.10-1.9) 
      (C) คณะกรรมการด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีการประชุมติดตามผลการดําเนินงานที่ได้จัดสรร
ไปยังหน่วยงานต่างๆ  เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2556 โดยผู้รับผิดชอบงานในแต่ละด้านได้เสนอข้อปัญหา 
เก่ียวกับงานดําเนินงานในแต่ละด้านเพ่ือให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา ดังน้ี (สมศ.10-1.10) 
         1. ให้มีการพัฒนารูปแบบและออกแบบกิจกรรมเพ่ือไม่ให้ซ้ําซากและแสดงเอกลักษณ์ความเป็น
ศิลปวัฒนธรรมไทย  และเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมทางภาคกลาง  เพ่ิมรูปแบบกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์และ
แตกต่างออกไปจากเดิมมากขึ้น 
         2. ให้มีการออกแบบกิจกรรมให้สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา  และกิจกรรมของ
นักศึกษาแต่ละคณะเพ่ิมขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา 
         3. ให้มีการเพ่ิมเครือข่ายและเชิญหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยฯ  ซึ่งจะช่วย
สร้างประโยชน์ในด้านความร่วมมือและการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ 
      (A) มหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 9 ที่จะดําเนินการในปีการศึกษา 2557 ในการเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานศิลปวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1/2557 (สมศ.10-1.11) 
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2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
มหาวิทยาลัยได้มีการดําเนินงานโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย   
ครั้งที่ 8  และได้ต้ังเป้าหมายพร้อมสรุปผลในการดําเนินงาน ดังน้ี 

1.ร้อยละความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมโครงการ 

2.ร้อยละความรูค้วามเข้าใจ
ในการเข้าร่วมโครงการ
เพ่ิมขึ้นจากเดิม 

3.ร้อยละที่ได้นําความรู้ ไปใช้
ประโยชน์มากน้อยเพียงใด 

4.กิจกรรมที่จัดบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการร้อย
ละเท่าใด 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

85 85.5 85 86.5 85 86.3 85 85.3 
      สรุปผลการประเมินทั้ง 4 ข้อ ในการเข้าร่วมโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 8 บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปี ร้อยละ 100  (สมศ.10-2.1) 
 
3. มีการดําเนนิงานสมํ่าเสมออย่างต่อเนื่อง 

มหาวิทยาลัย มีการดําเนินงานโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 8  
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชน ในมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสืบสานและ
ส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดําเนินงานมาอย่างสม่ําเสมอและ
ต่อเน่ืองต้ังแต่ปีการศึกษา 2554-2556 ดังน้ี 
     1.โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 7 ปี 2555  (สมศ.10-3.1) 
     2.โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 8 ปี 2556  (สมศ.10-3.2)  
และมีแผนการจัดโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 9 ในปี 2557 ซึ่งได้รับ
การจัดสรรงบประมาณสําหรับดําเนินงานโครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (สมศ.10-3.3) 
4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน ภายใน/ภายนอก 

มหาวิทยาลัย  ได้ดําเนินงานโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 8 ที่เกิด
ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายในคือ  จากผลการประเมินและสํารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ
โดยการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย ทําให้เกิดความรู้จากการสาธิต  พร้อมการฝึกอบรม
ให้กับนักศึกษาที่ได้เข้ามาร่วมงาน เช่น การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง ศิลปการตกแต่งสถานที่ด้วยผ้า , 
นิทรรศการ ชุดไทยพระราชนิยม , นิทรรศการอาหารไทยสู่อาเซียน , นิทรรศการและฝึกอบรมภูมิปัญญางาน
ประดิษฐ์จากผ้าไทย , นิทรรศการและการสาธิตสืบสายวัฒนธรรมทอผ้าขาวม้า 5 สี , นิทรรศการและการสาธิตการ
ทําทําสับปะรดผ้าไหม และ การทําโอ่งผ้าไหม , นิทรรศการลายผ้าไทย , นิทรรศการและการสาธิตการทํานํ้า
สมุนไพร , นิทรรศการและการสาธิต  การทําอาหารไทย และยังมีนิทรรศการภูมิปัญญาผ้าขาวม้าร่วมกับสํานัก
พัฒนาชุมชน โดยกิจกรรมต่างๆ  ที่ทางมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพ่ือเป็นการเสริมสร้างทักษะด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไทยให้นักศึกษาและบุคลากร  นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยยังขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกใน
การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมเผยแพร่การแสดงทางวัฒนธรรม  ส่งผลให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนในการส่งเสริมและ 
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สืบสานทํานุบํารุงและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี  และสิ่งแวดล้อมทั้งยังเสริมทักษะ   เพ่ือสร้างอาชีพและ
เสริมรายได้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ  (สมศ.10-3.2) 
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการประกวด รวมถึงแสดงทักษะความสามารถในด้านการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีนักศึกษาและบุคลากรที่เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมกิจกรรมและสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิ
ยาลัยดังน้ี 

1.  นางสาวกชกร  จุลศิลป์  นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  ได้รับรางวัลชมเชย ระดับอุดมศึกษา  ในการ
คัดเลือกเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจําปีการศึกษา 2556  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สมศ.
10-5.1) 

2.  นายนัฐพงษ์  พรหมหา  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และนางสาวกชกร  จุล
ศิลป์  นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  ได้รับใบประกาศเชิดชูเกียรติต้นแบบเยาวชนคนดีศรีแผ่นดินเป็นบุคคลต้นแบบที่
พึงประสงค์ เป็นแบบอย่างการทําความดีของสังคม มีภาวะผู้นํา มีศักยภาพในการสร้างกระแสการพัฒนาคนและ
สังคมให้เป็นคนดีศรีแผ่นดิน   (สมศ.10-5.2) 

3.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลผลงานวิจัยรุ่นใหม่ เรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้การเล่น
หมากรุกไทยผ่านสื่อช่วยสอนทางคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษากลุ่มเยาวชน ดีเด่นในระดับชาติ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 
(สมศ.10-5.3) 

มหาวิทยาลัย  โดยคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับงานศิลปวัฒนธรรม  กองกลาง  เข้า
ร่วมการประกวดการจัดโต๊ะหมู่บูชา  ในงาน “เทศกาลวันวิสาขบูชาพุทธบารมี  สองแผ่นดิน” ประจําปีพุทธศักราช 
2557  จัดโดยมูลนิธิพระมงคลบพิตร สํานักงานพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้เข้ารับเกียรติ
บัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 ณ มณฑลพิธีวิหารพระมงคลบพิตร  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สมศ.10-5.4) 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สมศ.10-1.1 แผนการปฏิบัติงานประจําปีของงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปี งบประมาณ 2556 
สมศ.10-1.2 แผนการดําเนินงานโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจสบืสานศิลปวัฒนธรรมไทยครัง้ที่ 8 
สมศ.10-1.3 ปฏิทินในการดําเนินงานโครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประจําปี 2556 
สมศ.10-1.4 รายงานการประชุมโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจสบืสานศิลปวัฒนธรรมไทยครัง้ที่ 8 ครั้ง

ที่ 1/2556 
สมศ.10-1.5 รายงานการประชุมการเตรียมความพร้อมการดําเนินงานโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิรว่มใจสืบ

สานศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 7 ครั้งที่ 2/2556 
สมศ.10-1.6 หนังสือขออนุมัติโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที ่8 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สมศ.10-1.7 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการการดําเนินโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 8 
สมศ.10-1.8 หนังสือเชิญร่วมงานโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจสบืสานศิลปวัฒนธรรมไทยครัง้ที่ 8 
สมศ.10-1.9 การดําเนินงานโครงการราชมงคลสุวรรณภูมริ่วมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 8 
สมศ.10-1.10 รายงานการประชุมติดตามโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 

7 ครั้งที ่3/2556 
สมศ.10-1.11 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 

1/2557 
สมศ.10-2.1 สรุปผลการประเมินโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจสบืสานศิลปวัฒนธรรมไทยครัง้ที่ 8 
สมศ.10-3.1 โครงการราชมงคลสุวรรณภูมริ่วมใจ  สืบสานวัฒนธรรมไทยครั้งที่  7 
สมศ.10-3.2 โครงการราชมงคลสุวรรณภูมริ่วมใจ  สืบสานวัฒนธรรมไทยครั้งที่  8 
สมศ.10-3.3 การจัดสรรงบประมาณสําหรบัดําเนินงาน โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิรว่มใจสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 9 
สมศ.10-5.1 รางวัลชมเชยระดับอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 (นางสาวกชกร  จุลศลิป์) 
สมศ.10-5.2 ประกาศเชิดชูเกียรติต้นแบบเยาวชนคนดีศรีแผ่นดิน (นายนัฐพงษ์  พรหมหา และนางสาวกชกร 

จุลศิลป์) 
สมศ.10-5.3 รางวัลผลงานวิจัยรุ่นใหม ่เรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้การเล่นหมากรุกไทยผ่านสื่อช่วยสอนทาง

คอมพิวเตอร์ กรณีศึกษากลุม่เยาวชน ดีเด่นในระดับชาติ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 
สมศ.10-5.4 รางวัลชนะเลิศ การประกวดการจัดโต๊ะหมู่บูชา ในงาน “เทศกาลวันวิสาขบูชา  

พุทธบารมีสองแผ่นดิน” ประจําปีพุทธศักราช 2557 
 
  



บทท่ี 2 สมศ. 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม  
เกณฑ์การประเมิน สมศ. 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏบัติได้ 

5 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
มีการ

ดําเนนิการ

1 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

2 
สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่ง
อย่างมีความสุนทรีย์  

3 ปรับแต่งและรกัษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

4 การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษาและ
บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสมํ่าเสมอ  

5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เก่ียวกับประเด็น 1-4 ไมตํ่่าว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 5 ข้อ      เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : 5 ข้อ    เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี :  5 ข้อ      ผลการดําเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินตนเอง :  

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ได้มีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรม/โครงการด้านต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเป็น

วัฒนธรรมภายในสถาบันที่ดี ซึ่งมีประโยชน์ต่อสถาบัน บุคลากร นักศึกษาและสังคม เกิดการร่วมแรงร่วมใจใน
การจัดกิจกรรมมาเป็นระยะเวลายาวนานจนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เกิดขึ้นในองค์กรโดยมหาวิทยาลัย 
ดําเนินการเป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอ ดังน้ี 

     1. กิจกรรมราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจทําบุญตักบาตรเป็นการสร้างวัฒนธรรมอันดีงามภายใน
องค์กร และช่วยเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน  ผู้บริหาร  นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ได้มีส่วนร่วม
ในการสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยการร่วมกันทําบุญ 
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ตักบาตร  ฟังเทศน์ ในทุกๆวันพฤหัสบดีที่  2  ของเดือน  นอกจากน้ีข้าวสารอาหารแห้งจากการจัด
กิจกรรมดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้นําไปมอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  เป็นแบบอย่างให้นักศึกษาและสังคมให้มีความเอ้ืออาทร  มีความเมตตา
ต่อกัน (สมศ. 11-1.1) 

     2. การร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทยในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมทุกครั้ง  
(สมศ. 11-1.2) (สมศ. 11-1.3) (สมศ. 11-1.4) 

     3. การจัดทํากิจกรรม 5ส. โดยบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ร่วมดําเนินกิจกรรม 5ส.ในหน่วยงานท่ี
ตนสังกัด (สมศ. 11-1.5)ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยได้ดําเนินกิจกรรม 5 ส มาอย่างต่อเน่ืองเป็นปีที่ 10 

     4. กิจกรรมประเพณีสงกรานต์  มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเพ่ือ 
สืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยและสร้างความสามัคคีแก่บุคลากรและครอบครัว  นักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย  ร่วมกันสรงนํ้าพระพร้อมกับการเชิญผู้บริหาร  คณาจารย์  และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้
เกษียณอายุราชการไปโดยให้เกียติร่วมพิธีรดนํ้าดําหัวเพ่ือขอพร (สมศ. 11-1.6)   
2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความ
สุนทรีย์ 

มหาวิทยาลัยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ ความสะอาดถูกสุขลักษณะ 
ตลอดจนการตกแต่งอาคารสถานที่ให้มีความสุนทรีย์ เพ่ือให้นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรตลอดจน
ผู้รับบริการ ได้รับความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดีโดยมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการดังต่อไปน้ี 
  1. ด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ 
       1.1 มีการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําบริเวณประตูเข้า – ออกมหาวิทยาลัยและ
ประจําอาคารต่าง ๆ ตลอด 24 ช่ัวโมง (สมศ. 11-2.1) และมีการบันทึกรายงานเหตุการณ์ประจําวันตามจุด
รักษาการณ์ต่าง ๆ (สมศ. 11-2.2) สมศ. (11-2.3) 
       1.2 มีการติดต้ังเครื่องดับเพลิงตามอาคารต่าง ๆ  (สมศ. 11-2.4)  สําหรับใช้ระงับเหตุกรณี
เกิดอัคคีภัย   
       1.3 มีการติดต้ังกล้องวงจรปิดตามอาคารและสถานที่และบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย 
 (สมศ. 11-2.5) 
        1.4 มีการกําหนดความปลอดภัยในการใช้ลิฟท์  โดยมีการตรวจสอบบํารุงรักษา 
ตามระยะเวลาที่กําหนด (สมศ. 11-2.6) 
 

 2. ด้านความสะอาดถูกสุขลักษณะ 
       2.1 มีการจัดพนักงานทําความสะอาดประจําอาคารเพ่ือดูแลรักษาความสะอาดห้องนํ้า 
ห้องเรียน  สํานักงาน และบริเวณโดยรอบอาคาร(สมศ. 11-2.7)  รวมถึงมีการคัดแยกขยะเพ่ือความสะดวก 
ในการกําจัด (สมศ. 11.-2.8) 
        2.2 มีการจัดกิจกรรม 5 ส.+3 และมีการประเมินผลโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งต้ัง (สมศ. 11-1.5) 



บทท่ี 2 สมศ. 

 
 

 

3. ด้านความสุนทรีย์ 
    มีอาคารสถานท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย จะเห็นได้จากประตูทางเข้าและรั้วของมหาวิทยาลัย 
อาคารหอประชุม  เรือนไทยและมีการตกแต่งภายในอาคารต่างๆให้มีความสวยงาม (สมศ. 11-2.9) 

4. ด้านความปลอดภัยและห้องปฏิบัติการ 
       4.1 มีการกําหนดข้อปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยของนักศึกษานักศึกษาในการเข้าฝึกปฏิบัติงาน 
(สมศ. 11-2.10) 
       4.2 มีระบบการจัดเ ก็บวัสดุและสารเคมีที่ ใ ช้ ในการฝึกทดลองในห้องปฏิบัติการ  
(สมศ. 11-2.11) (11-2.12) รวมถึงการกําจัดสารเคมีและวัสดุที่ใช้แล้ว(สมศ. 11-2.13) 
3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทศัน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเปน็มิตรกับสิง่แวดล้อม 

มหาวิทยาลัยมีการจัดภูมิทัศน์ภายในบริเวณอาคารให้มีความสวยงาม โดยจัดและตกแต่งและดูแล
รักษาสวนหย่อมมีการปลูกต้นไม้เพ่ิม ดูแลรักษาต้นไม้ที่มีอยู่เดิม (สมศ. 11-3.1) (สมศ. 11-3.2) มีการทํา 
ป้ายรณรงค์ไว้ตามจุดต่าง ๆ เพ่ือให้ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด  จัดต้ังซุ้มไม้ไว้รอบๆ พร้อมจัดต้นไม้ประดับ  
เพ่ือสร้างความสวยงามและให้บริการแก่ทุกคน (สมศ. 11.3.3 ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ของบริเวณสวนป่า
ศูนย์หันตรา  โดยใช้ช่ือ สวนธรรมะรวมใจ ระลึกโปรดเกล้าฯ รวมทั้งบริเวณที่ประดิษฐาน “พระพุทธชินวงษ์ 
สุวรรณภูมิ” ให้สวยงามสอดคล้องกับธรรมชาติและรองรับการจัดกิจกรรมของนักศึกษา (สมศ. 11-3.4) 
4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมทีเ่อ้ือและส่งเสริมให้นกัศึกษาและบคุลากรมีส่วนรว่มอย่าง
สมํ่าเสมอ 

มหาวิทยาลัยจดัพ้ืนที่สําหรับการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่นักศึกษาและบุคลากรได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจํา ดังต่อไปน้ี  

1. หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์หันตรา (สมศ. 11-4.1) 
2. อาคารกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ ศูนย์สุพรรณบุรี  

(สมศ. 11-4.2) 
3. อาคาร 20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ (สมศ. 11-4.3) 
4. เรือนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ ศูนย์วาสุกรี (สมศ. 11-4.4) 

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เก่ียวกับประเด็น 1 - 4 ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จาก 
คะแนนเต็ม 5 

มหาวิทยาลัยได้สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร ประจําปีการศึกษา 2556 โดยระดับ
ความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับประเด็น 1-4 เท่ากับ 3.57 คะแนน (สมศ. 11-5.1) ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาเก่ียวกับประเด็นที่ 1-4 เท่ากับ 3.86 คะแนน (สมศ. 11-5.2)  และระดับความพึงพอใจของบุคลากร
และนักศึกษาที่เก่ียวกับประเด็นที่ 1-4 เฉลี่ยเท่ากับ 3.715 คะแนน 

 
  



บทท่ี 2 สมศ. 

 
 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

สมศ. 11-1.1   โครงการฟ้ืนฟูส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 
สมศ. 11-1.2   หนังสือบันทึกข้อความขอความร่วมมือแต่งกายชุดผ้าไทย 
สมศ. 11-1.3   ภาพการแต่งกายด้วยผ้าไทยเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
สมศ. 11-1.4   เกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมสวมใส่ผ้าไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถ 
สมศ. 11-1.5   รายงานการประเมินตนเอง กิจกรรม 5ส+3 
สมศ. 11-1.6   โครงการฟ้ืนฟูส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
สมศ. 11-2.1   สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย 
สมศ. 11-2.2   รายงานเหตุการณ์ประจําวันจุดรักษาการณ์ 
สมศ. 11-2.3   ภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
สมศ. 11-2.4  เอกสารจัดซื้อจัดจ้างนํ้ายาดับเพลิงและภาพถ่ายถังดับเพลิงประจําอาคารต่าง ๆ 
สมศ. 11-2.5   สัญญาซื้อขายกล้องวงจรปิดและภาพการติดต้ังกล้องวงจรปิดตามสถานที่ต่างๆ 
สมศ. 11-2.6  เอกสารจ้างเหมาบริการบํารุงรักษาลิฟท์โดยสารและใบตรวจเช็คสภาพลิฟท์โดยสาร 
สมศ. 11-2.7   สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร 
สมศ. 11-2.8  จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย 
สมศ. 11-2.9   รูปภาพสิ่งแวดล้อมที่ตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 
สมศ. 11-2.10  เอกสารข้อปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ 
สมศ. 11-2.11   เอกสารการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการทํางานและการจัดเก็บสารเคม ี
สมศ. 11-2. 2   รูปภาพการจัดเก็บวัสดุและสารเคมี 
สมศ. 11-2.3   รูปภาพการกําจัดสารเคมีและวัสดุที่ใช้แล้ว 
สมศ.  11-3.1   เอกสารจัดซื้อวัสดุก่อสร้างติดต้ังระบบรดน้ําต้นไม้ 
สมศ.  11-3.2   เอกสารขออนุมัติจัดซื้อต้นไม้เพ่ิม 
สมศ.  11-3.3   รูปภาพซุ้มน่ังตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ 
สมศ.  11-3.4   รูปภาพการปรับแต่งสวนธรรมรวมใจ ระลึกโปรดเกล้าฯ 
สมศ.  11-4.1   หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์หันตรา 
สมศ.  11-4.2   อาคารกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์สุพรรณบุรี 
สมศ.  11-4.3   อาคาร๒๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ 
สมศ.  11-4.4   เรือนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์วาสุกรี 
สมศ.  11-5.1   สรุปความพึงพอใจของบุคลากร ที่มีต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
สมศ.  11-5.2   สรุปความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
 



บทท่ี 2 สมศ. 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 12  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน 

เกณฑ์การประเมิน สมศ. 
คําอธบิาย 
 สภาสถาบันอุดมศึกษาถือเป็นองค์กรหลักของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต้องมีบทบาทสําคัญ     
ในการกําหนดนโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา กําหนดระบบกลไกและ
กระบวนการ ที่เป็นรูปธรรมในการบริหารจัดการ เพ่ือให้เกิดการกํากับดูแลและขับเคลื่อนสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ  
ประสิทธผล และการพัฒนาสถาบันอย่างย่ังยืน 
 การประเมินผลความสําเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบันจะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพ 
ในการกําหนดทิศทางกํากับดูแลและขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาตามหน้าที่และ
บทบาทของสภาสถาบัน การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการดําเนินงานตามมติการประชุม
สภาสถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5) ที่ครอบคลุม 5 ประเด็น 
ดังต่อไปน้ี 
 1. สภาสถาบันทําพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่กําหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา 
 2. สภาสถาบันกําหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง กํากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
 3. สภาสถาบันทําตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัด และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 4. สภาสถาบันกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
 5. สภาสถาบันดําเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลครบทั้ง 10 ประเด็น 
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว: ค่าเฉล่ีย 4.180  เกณฑ์ประเมิน : 4.18 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี: ค่าเฉล่ีย 4.530  เกณฑ์ประเมิน : 4.53 คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี : ค่าเฉล่ีย 4.51    ผลการดําเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
 
  



บทท่ี 2 สมศ. 

 
 

 

ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินตนเอง: 
  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548  มาตรา 17  และมีการประเมินผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยด้วย
วิธีการประเมินตนเอง (Self assessment) ตามแบบประเมินที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมกันกําหนดโดย
ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งครอบคลุมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยครบ  5 ประเด็น
ตามเกณฑ์ที่ สมศ.กําหนด 

ผลการประเมนิการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 ได้คะแนน 4.53 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สมศ. 12-1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. 2548 
สมศ.  12-2 มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 

วาระที่ 4.1.4 พิจารณากําหนดวิธีการประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภา
มหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2556 

สมศ.  12-3 หนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ 

สมศ.  12-4 ตัวอย่าง  แบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยฯ ที่กรรมการตอบเรียบร้อยแล้ว 
สมศ.  12-5 สรุปผลการประเมินตนเองประจําปีการศึกษา 2556 ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



บทท่ี 2 สมศ. 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 13  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ริหารสถาบนั 
เกณฑ์การประเมิน สมศ. 
คําอธบิาย 
 การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้บรรลุผลสําเร็จตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของ
การบริหารงาน ตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจําปี ความสามารถในการ
บริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
 ใช้ค่าคะแนนประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบันแต่งต้ัง (คะแนนเต็ม 5) 
 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ค่าเฉล่ีย 4.60  เกณฑ์ประเมิน :  4.60 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : ค่าเฉล่ีย 4.780  เกณฑ์ประเมิน :  4.78 คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี : ค่าเฉล่ีย 4.51    ผลการดําเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย  
 
ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินตนเอง: 
   การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี ดําเนินการโดยคณะกรรมการท่ีสภา
มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ.2551 (สมศ. 13-1) ซึ่งกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีจํานวน 2 ครั้ง ในช่วงวาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี ครั้งที่ 1 ทําการประเมินเมื่อปฏิบัติงานครบ 2 ปี 
และคร้ังที่ 2 ทําการประเมินเมื่อปฏิบัติงานครบ 3 ปี 6 เดือน 
       ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ครั้งที่ 2 (ช่วงการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 
2554 – 14 กุมภาพันธ์ 2556) ได้คะแนน 4.78 (สมศ. 13-2 ถึง สมศ. 13-5)   
 

 
คะแนนประเมิน ระดับคณุภาพ 

ผลการประเมนิการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี 4.78 ดีมาก 
 

 



บทท่ี 2 สมศ. 

 
 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สมศ. 13-1 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผล 

การปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ.2551 
สมศ.  13-2 รายงานผลการดําเนินงานของอธิการบดี (สิงหาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2556) 
สมศ.  13-3 คําสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ ที ่413/2556  สั่ง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2556  เรื่อง 

แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
สมศ.  13-4 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

สุวรรณภูมิ วาระที่ 2 ครั้งที่ 2 (15 สิงหาคม 2554 – 14 กุมภาพันธ์ 2556) 
สมศ.  13-5 มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 9/2556 วาระที ่1.2.4 รายงานผลการประเมิน 

การปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาระที่ 2 
ครั้งที่ 2 (15 สงิหาคม 2554 – 14 กุมภาพันธ์ 2556) 
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ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 14  การพฒันาคณาจารย์ 
เกณฑ์การประเมิน สมศ. 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 

สูตรการคํานวณ: 
1. กําหนดค่านํ้าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังน้ี 

วุฒิการศึกษา
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ 0 2 5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 3 6 
รองศาสตราจารย์ 3 5 8 
ศาสตราจารย์ 6 8 10 

 
ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ 

      =             ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของอาจารย์ประจํา              .           
           อาจารย์ประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริง + ลาศึกษาต่อ) 

 
2. แปลงค่านํ้าหนักระดับคุณภาพ ที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

                 =                          ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์                          x 5 
                                 ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ที่กําหนดให้คะแนนเต็ม 5 (6) 

ตาราง  แสดงข้อมูลผลการพัฒนาคณาจารย์ 
วุฒิการศึกษา

ตําแหน่งทางวิชาการ 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ 0 x 51 
= 0 

2 x 317.5 
= 635 

5 x 41 
= 205 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 x 10 
= 10 

3 x 108.5 
= 325.5 

6 x 17 
= 102 

รองศาสตราจารย์ 3 x 0 
= 0 

5 x 11 
= 55 

8 x 5 
= 40 

ศาสตราจารย์ 6 x 0 
= 0 

8 x 0 
= 0 

10 x 0 
= 0 
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ตาราง   แสดงข้อมูลผลการพัฒนาคณาจารย์ (ต่อ) 

วุฒิการศึกษา
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

รวม 61 437 63 
ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์        
 
 
 

 

แปลงค่าน้ําหนักระดับคุณภาพ ที่คํานวณได้ เทียบกับคะแนนเต็ม 5     
 
 
 
 

 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว: ค่าดัชนี 1.94  เกณฑ์ประเมิน : 1.94 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี: ค่าดัชนี 2.04   เกณฑ์ประเมิน : 2.04 คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี :   3.75  คะแนน    ผลการดําเนินงาน   ไม่บรรลุเป้าหมาย  
 
ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินตนเอง  :   

ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของอาจารย์ประจําเท่ากับ 1,372.5/จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดเท่ากับ 561) 
เท่ากับ 2.44 เมื่อเทียบดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน ดังน้ันคะแนนจึงเท่ากับ 2.04 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สมศ. 14-1 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
สมศ. 14-2 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
สมศ. 14-3 ข้อมูลคลากรสายวิชาการคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สมศ. 14-4 ข้อมูลคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สมศ. 14-5 ข้อมูลคลากรสายวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สมศ. 14-6 ข้อมูลคลากรสายวิชาการคณะศิลปศาสตร ์
สมศ. 14-7 ข้อมูลคลากรสายวิชาการวิทยาลัยการจัดการ 
สมศ. 14-8 แบบรายงานอาจารย์ประจํา ปีการศึกษา 2554 - 2556 

 
  

        ผลรวมถ่วงน้ําหนักของอาจารย์ประจํา            .           
อาจารย์ประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริง + ลาศึกษาต่อ) 

                 ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์                        x 5 
  ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ที่กําหนดให้คะแนนเต็ม 5 (6) 

1,372.5      = 2.44=ชดิด 
 561 

2.44  x 5 = 2.039 
    6 
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ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 
เกณฑ์การประเมิน สมศ. 
 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว: ค่าเฉล่ีย 4.473 เกณฑ์ประเมิน :  4.47 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี: ค่าเฉล่ีย  4.923 เกณฑ์ประเมิน :   4.71  คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี : ค่าเฉล่ีย  4.51   ผลการดําเนินงาน   ไม่บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป : ค่าเฉล่ีย   4.51   เกณฑ์ประเมิน : 4.51 คะแนน 

 
ตารางแสดงข้อมูลผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด 

 ปี 2556 รวม 
ค่าเฉล่ียผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด 4.67 4.67 
ค่าเฉล่ียผลการประเมินผลการประเมิน  
 
 
 

 
4.67 

1 
 

 
ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินตนเอง  :   

 ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.67  
  

ผลรวมคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด 

จํานวนปี 
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ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 16.1  ผลการบริหารสถาบนัใหเ้กิดอัตลักษณ์ 
เกณฑ์การประเมิน สมศ. 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
มีการ

ดําเนนิการ

1 มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   
โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

 

2 มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่
กําหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์  

 

3 ผลการประเมนิของผู้เรียนและบุคลากร  เก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์  ไม่ตํ่ากว่า  3.51  จากคะแนนเต็ม 5 

 

4 ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 
5 ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน  ได้รับการยกย่องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  

ในประเด็นที่เก่ียวกับอัตลักษณ์ 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 5 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :  5  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :   5 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :  5  คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี :  5  ข้อ     ผลการดําเนินงาน   ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินตนเอง :  
1.มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบติังานท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจและ
วัตถุประสงค์ของสถาบนั โดยได้รับการเหน็ชอบจากสภาสถาบัน 
  มหาวิทยาลัย กําหนดอัตลักษณ์ที่แสดงถึงบุคลิก ลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา คือ “บัณฑิต           
นักปฏิบัติที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน” โดยผ่านกระบวนการประชาพิจารณ์จากคณาจารย์ นักศึกษา 
บุคลากร ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต และได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
2/2556  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 (สมศ.16.1-1.1) 
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       เพ่ือให้การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัย ได้จัดทําแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) ที่มีกําหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ไว้ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ “ (สมศ.16.1-1.2) 
2. มีการสรา้งระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรยีนและบุคลากรในการปฏิบติัตามกลยุทธท์ี่กําหนดอยา่งครบถ้วน
สมบูรณ ์ 

จากแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) ที่มีกําหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ       
อัตลักษณ์ ไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 “ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ” 
มหาวิทยาลัยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของคณะในการเสนอโครงการ ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ และ
กลยุทธ์ ตามอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย สู่การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี (สมศ.16.1-2.1) 
       ทั้งน้ี นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในโครงการ โดยเป็นผู้ดําเนินการ และ/หรือผู้เข้าร่วมโครงการ 
เช่น 
      - โครงการฝึกอบรมแกนนําอาจารย์/นักศึกษา เพ่ือแนะแนวการเข้าศึกษาต่อใน มทร.สุวรรณภูมิ 
(นักศึกษา และอาจารย์ มีส่วนร่วมในการเขา้รับการอบรม) 
      - โครงการจัดทําหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ (พลังงานทดแทนและนาโนเทคโนโลยี) (อาจารย์ผู้สอน
รายวิชาโครงงานวิศวกรรม มีส่วนร่วมในการดําเนินงานโครงการ) 
      - โครงการพัฒนาทักษะการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าขั้นสูง (นักศึกษามีส่วนร่วมในการเข้ารับการอบรม
พัฒนาทักษะขั้นสูง) 
3. ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับอัตลกัษณ์  
ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 มหาวิทยาลัยจัดทําการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนและ       
การบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีต่อ       
การสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (สมศ.16.1-3.1)  และจัดทําการประเมิน      
ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่สังกัด ซึ่งมีผลการบริหาร
สถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ.16.1-3.2) 
4. ผลการดําเนินงานก่อใหเ้กิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และ/หรือสรา้งคณุค่าต่อสงัคม 
 มหาวิทยาลัยส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานท่ีก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้าง
คุณค่าต่อสังคม โดยจะเห็นได้จากผลการดําเนินงานของแต่ละคณะ เช่น 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งเน้น
การให้ความรู้ชุมชน และเกษตรกร ให้สามารถพัฒนาอาชีพ ชุมขน อย่างมั่นคงและย่ังยืน อาทิ โครงการ
ฝึกอบรมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้แก่ชุมชน (สมศ. 16.1-4.1)โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมเกษตร
เพ่ือพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง(สมศ.16.1 – 4.2) และโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวปลอดภัย          
(สมศ.16.1 – 4.3)เป็นต้น เพ่ือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน และเกษตรกร ซึ่งการดําเนินการ
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โครงการต่างๆ ได้มีการนํานักศึกษาและบุคลากรร่วมออกให้บริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งเป็นการส่งเสริม       
การเรียนรู้ พร้อมทั้งฝึกทักษะของนักศึกษา 
 คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประจําปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2557 โดยได้เชิญบุคลากรในเทศบาลตําบลนางบวชเข้าร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ “ภูมิรู้แหล่ง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอําเภอเดิมบางนางบวช” นักศึกษาคณะศิลปะศาสตร์ให้ข้อเสนอด้านการจัดทําข้อมูล     
การท่องเท่ียวตําบลเดิมบางนางบวชเพ่ือฟ้ืนฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ทางสํานักงาน
เทศบาลตําบลนางบวชเล็งเห็นความสําคัญจึงได้ขอเชิญบุคลากรและทีมงานอันประกอบด้วยอาจารย์และ
นักศึกษาไปช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการจัดการข้อมูลการท่องเที่ยวเทศบาลตําบลนางบวช 
 (สมศ.16.1-4.4) 
5. ผู้เรยีน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน  ได้รับการยกย่องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  ในประเด็นที่
เก่ียวกับอัตลักษณ์ 
 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ : ได้รับการยกย่องในระดับจังหวัด ในการเข้าร่วม
ประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชา ในงานเทศกาลวันวิสาขบูชาพุทธบารมีสองแผ่นดิน จัดโดย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2557  โดยในการประกวดผลที่ได้รับคือรางวัลชนะเลิศ ตามใบประกาศเกียรติบัตร    
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2557 มอบโดยนายวิทยา  ผิวผ่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
(สมศ.16.1-5.1 ถึง 16.1-5.2) 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร:  ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทโครงงานดีเด่น     
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ในการประกวดแข่งขันผลงานสหกิจศึกษาดี เด่น              
ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน  ในปีการศึกษา 2556 โครงงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา    
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง “การสร้างความพึงพอใจและการลดต้นทุน             
ในภัตตาคารเอ็มเค”  (สมศ.16.1-5.3) 
 คณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี : นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าแข่งขันรายการ     
สุดยอดฝีมือสายสัญญาณปี 2 2013 และได้รับรางวัลดังน้ี 

- นายอภิวัฒน์ นวลปลอด ชนะเลิศรองอันดับ 1 ระดับประเทศ 
- นายธีราธร สิริรัตนชัย ชนะเลิศรองอันดับ 3 ระดับประเทศ (สมศ.16.1-5.4) 
คณะศิลปศาสตร์:  นักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยได้รับรางวัล ระดับชาติ/หรือนานาชาติ 

คือ  นางสาวกชกร จ่าพบ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ต้นแบบเยาวชนคนดีศรีสุวรรณ
ภูมิ เป็นบุคคลต้นแบบที่พึงประสงค์ เป็นแบบอย่างการทําความดีของสังคม มีภาวะผู้นํา มีศักยภาพในการสร้าง
กระแสการพัฒนาคนและสังคมให้เป็นคนดีศรีแผ่นดิน (สมศ.16.1-5.5) 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สมศ. 16.1-1.1   รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2556  

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ระเบียบวาระ 4.1.2 หน้า 21 
สมศ. 16.1-1.2 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) 
สมศ. 16.1 - 2.1 แผนปฏิบัติการประจําปี 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
สมศ. 16.1 - 3.1 รายงานผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มต่ีอการจัดการเรียนการสอนและการบริการสิ่ง

อํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ประจําปีการศึกษา 2556 

สมศ. 16.1 – 3.2 สรุปผลความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ที่สังกัด 

สมศ. 16.1-4.1 โครงการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้แก่ชุมชน 
สมศ. 16.1 – 4.2 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 
สมศ. 16.1 – 4.3 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวปลอดภัย 
สมศ. 16.1-4.4 หนังสือขอความร่วมมือสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการจัดการข้อมูลการท่องเที่ยว

เทศบาลตําบลนางบวช 
สมศ. 16.1 – 5.1 สําเนาใบประกาศเกียรติบัตรประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชา 
สมศ. 16.1 - 5.2 ภาพข่าวการมอบรางวัล 
สมศ. 16.1 - 5.3 ใบประกาศเกียรติคุณประกวดแข่งขันผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจ

ศึกษาภาคกลางตอนบน 
สมศ. 16.1-5.4 ผลการแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณปี 2 2013 ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
สมศ. 16.1-5.5 ใบประกาศเชิดชูเกียรตินางสาวกชกร จุลศิลป์ ต้นแบบเยาวชนคนดีศรีแผ่นดิน 
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ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 16.2  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 
เกณฑ์การประเมิน สมศ. 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์
จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต  (คะแนนเต็ม  5) 
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ค่าเฉล่ีย 3.99   เกณฑ์ประเมิน :  3.99  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :  ค่าเฉล่ีย 3.88     เกณฑ์ประเมิน : 3.88  คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี :   ค่าเฉล่ีย 4.51     ผลการดําเนินงาน   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินตนเอง :       
 สําเร็จการศึกษา  

ปีการศึกษา 2555 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 2,414 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท้ังหมด 8 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด - 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 538 
ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีม่ีคณุลักษณะตามอัตลักษณ์ 
(คะแนนเต็ม 5) 

3.88 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 8 
ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคณุลักษณะตามอัตลักษณ์ 
(คะแนนเต็ม 5) 

4.11 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ - 
ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกทีม่คีุณลักษณะตามอัตลักษณ ์
(คะแนนเต็ม 5) 

- 

ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5) 3.88 
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ตารางที่ 1 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (ตัวบ่งชี้ที่ 16.2) 

ข้อมูล 
รุ่น ปีการศึกษา 2555 

คอ. ทอ. บท. วท. วส. ศศ. ปริญญาตร ี วจ. ปริญญาโท ปริญญาเอก
ปริญญาตรี โท 
และเอก 

1. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 193 172 1,619 202 303 112 2,601 25 25 - 2,609 

2. จํานวนผู้ใช้บัณฑิตที่ได้รับการ
ประเมิน (จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม) 

44 39 327 42 63 23 538 8 8 - 546 

3. ร้อยละ 22.80 22.68 20.20 20.80 20.80 20.54 20.69 32.00 32.00 - 20.92 

4. คะแนนคุณภาพเฉลี่ย 4.04 4.03 3.86 3.80 3.86 3.82 3.88 4.11 4.11 - 3.88 

5. คะแนนคุณภาพรวม 177.57 157.00 1,260.43 159.57 243.39 87.86 2,084.86 32.86 32.86 - 2,117.71 
 
หมายเหตุ : แหล่งที่มาของข้อมูล  ข้อ 1    สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  / ข้อ 2-5 กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี 
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ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินตนเอง  :   
          ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการสํารวจความพึงพอใจของ
นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิ
ระดับที่ 2 ปริญญาตรี และคุณวุฒิระดับที่ 4 ปริญญาโท ทั้ง 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย “บัณฑิตนักปฏิบัติ ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน” ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา    
ปีการศึกษา 2555 
 โดยมีคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.88 คิดเป็นร้อยละ 77.57  คุณลักษณะของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 คิดเป็นร้อยละ 77.80 
ซึ่งคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.14 คิดเป็นร้อยละ 83.60 รองลงมาคือ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ         
ความรับผิดชอบ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.03 คิดเป็นร้อยละ 80.60  
    

รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สมศ. 16.2-01 รายงานความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

สุวรรณภูมิ รุ่นปีการศึกษา 2555 
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ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเนน้และจุดเด่นที่สง่ผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบนั 
เกณฑ์การประเมิน สมศ. 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
มีการ

ดําเนนิการ

1 มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความ
เช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

 

2 มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่
กําหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์  

 

3 ผลการประเมนิความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และ
จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบัน ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 

4 ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของ
สถานศึกษา และเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

 

5 ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา  มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรอืความ
เช่ียวชาญเฉพาะที่กําหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  5  ข้อ      เกณฑ์ประเมิน :  5  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :  5 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :  5  คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี :  5  ข้อ     ผลการดําเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย 
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ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินตนเอง :  
1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับจุดเนน้ จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

มหาวิทยาลัย กําหนดเอกลักษณ์ที่แสดงถึง จุดเน้น จุดเด่น ที่แสดงถึงลักษณะโดดเด่นของ
มหาวิทยาลัย คือ “แหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพและเทคโนโลยี” โดยผ่านกระบวนการประชาพิจารณ์จากคณาจารย์ 
นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต และได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 (สมศ. 17-1.1) 
 เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเอกลักษณ์  มหาวิทยาลัยได้จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะ 5 
ปี (พ.ศ.2555-2559) (สมศ. 17-1.2) ที่มีกําหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
“ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ “ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 “ พัฒนาศักยภาพ
การวิจัยและสร้างนวัตกรรม” และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 “สร้างความเสมอภาคและการเรียนรู้ตลอดชีวิต” 
2. มีการสรา้งระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรยีนและบุคลากรในการปฏิบติัตามกลยุทธท์ี่กําหนดอยา่งครบถ้วน
สมบูรณ ์
 มหาวิทยาลัย มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ.2556   (สมศ. 17-2.1) ที่แปลงจากแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)  โดยการมีส่วนร่วมของคณะในการเสนอโครงการท่ีสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ตามเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย 
      ทั้งน้ีนักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในโครงการ โดยเป็นผู้ดําเนินการ และ/หรือผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น 
      - โครงการ "คุยเฟ่ืองเล่าเรื่องเกษตร" (อาจารย์มีส่วนร่วมในการดําเนินงานโครงการ) 
     - โครงการพัฒนาทักษะการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าขั้นสูง (อาจารย์ และนักศึกษา มีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานโครงการ) 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเก่ียวกับการดําเนนิการตามจุดเนน้ และจุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบนั ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

มหาวิทยาลัย จัดทําการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานท่ีสังกัด ซึ่งมีผลการดําเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษา 
(สมศ. 17-3.1) 
4. ผลการดําเนินงานบรรลตุามจุดเนน้ จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา และเกิดผล
กระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคณุคา่ต่อสังคม 

มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษา 
และเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรมีผลการดําเนินงานโดดเด่นในด้านการ ให้บริการวิชาการทางการเกษตรที่ตรงต่อความต้องการของ
ชุมชน ตลอดจนงานวิจัยทางการเกษตรที่สามารถนํามาใช้ในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของ เกษตรกรให้
สามารถอยู่ ไ ด้อย่างมั่นคงและย่ังยืน เช่น โครงการพัฒนาอาชีพเขตลุ่มแม่ นํ้าเจ้าพระยาและท่าจีน  
(สมศ.17-4-1) โดยได้ดําเนินการจัดอบรมสอนให้เกษตรกรในจังหวัดสิงห์บุรี ปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ      
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เพ่ือเพ่ิมรายได้แก่ชุมชน จนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ “ข้าวโพดเทียนเมืองสิงห์”เพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร    
ในจังหวัดสิงห์บุรีอย่างดี 
5. สถาบนัมีเอกลักษณ์ตามจดุเนน้ จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะท่ีกําหนด และได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ในปีการศึกษา 2556 บุคลากรของคณะเป็นผู้ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในวิชาชีพ เป็นอย่างย่ิง จึงทํา
ให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งการเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ ในสาขาวิชาน้ันๆ จึงส่งผลให้ได้รับ
รางวัล รับการยกย่องในระดับชาติ เช่น 
      1. ผศ.ว่าที่ ร.ท. ธนู ทดแทนคุณ ได้รับการพิจารณาบําเหน็จความชอบประจําปี 2555  
(กรณีพิเศษ) เน่ืองจากเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (สมศ.17-5.1) 
      2. นักศึกษาศูนย์สุพรรณบุรีเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2557 ได้รับรางวัล จํานวน 2 ราย ได้แก่         
1.นายวิชิต ศรีบุญเพ็ง และ 2. นางสาวอารยา เถื่อนกลีบ (สมศ.17-5.2) 
      3. ผศ.สายหยุด อุไรสกุล อาจารย์สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลดี ผลงานวิชาการ  
ภาคบรรยาย สาขาศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการท่องเที่ยว เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการเรียนโดยใช้
การวิจัยเป็นฐานร่วมกับการใช้ เทคนิค SCAMPER ในการประชุมวิชาการ มทร. ครั้งที่ 5 (สมศ.17-5.3) 

           2. นายอภิวัฒน์ นวลปลอด ชนะเลิศรองอันดับ 1 และ นายธีราธร สิริรัตนชัย ชนะเลิศ       
รองอันดับ 3 ระดับประเทศ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการเข้าแข่งขันรายการสุดยอดฝีมือ
สายสัญญาณปี 2 2013  (สมศ.17-5.4) 
  4. การได้รับอนุมัติเซ็นสัญญาจ้างที่ปรึกษา ดําเนินโครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ตามยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          
ด้านการเกษตร พ.ศ. 2554-2556 ของสํานักงานยุทธศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมี นายวิทยา  ผิวผ่อง 
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้ว่าจ้าง(สมศ.17-5.5) 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สมศ. 17-1.1 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ครั้งที่ 2/2556    วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ระเบียบวาระ 4.1.2 หน้า 21 
สมศ. 17-1.2 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) 
สมศ. 17-2.1 แผนปฏิบัติการประจําปี 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
สมศ. 17-3.1 สรุปผลความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยและ

หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
สมศ. 17-4.1 โครงการพัฒนาอาชีพเขตลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยาและท่าจีน  
สมศ. 17-5.1 การพิจารณาบําเหน็จความชอบ ของ ผศ.ว่าที่ ร.ท.ธนู ทดแทนคุณ 
สมศ. 17-5.2 นักศึกษาได้รับรางวัลการประกวดร้องเพลง 
สมศ. 17-5.3 เกียรติ บัตร ผศ.สายหยุด อุไรสกุล ได้รับรางวัลดี ผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย สาขา

ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการท่องเที่ยว ในการประชุมวิชาการ มทร.ครั้งที่ 5 
สมศ. 17-5.4 ผลการแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณปี 2 :2013 ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 
สมศ. 17-5.5 สัญญา จ้างที่ปรึกษา ดําเนินโครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค

กลางตอนบน ๑ ตามยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเกษตร พ.ศ.2554-2556 ของสํานักงานยุทธศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 18 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ 
ตัวบ่งชี้ที่  18.1  ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1  ภายในสถาบัน  
เกณฑ์การประเมิน สมศ. 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
4 - 5 ข้อ 

 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มีการดําเนินการ 

1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2 บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80  
3 มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน  
4 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม  
5 ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 5 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :  5  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :   5 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :  5  คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี :  5  ข้อ     ผลการดําเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย 
 
ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินตนเอง : 
1. มีการดําเนนิงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ซึง่ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้แทนของทุกหน่วยงานในสังกัด 
และผูแ้ทนนักศึกษาจากองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิได้มีการดําเนินการ
ดังต่อไปน้ี 

- ประชุมเลือกทบทวนเป้าหมาย ตัวบ่งช้ีคุณภาพระดับสถาบันต่อ สภามหาวิทยาลัย ในตัวบ่งช้ี  
สมศ. ที่ 18.1 ผลการช้ีนํา ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาสังคม ในด้านต่างๆ โดยเลือกดําเนินการประเด็น 
ด้านสุขภาพ    ในรายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่  1/2557  วันที่ 7 
กุมภาพันธ์  2557 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 4.5 การกําหนดประเด็นช้ีนําหรือแก้ปัญหาสังคม  
ปีการศึกษา 2556 (เอกสาร สมศ. ที่ 18.1-1.1) 

 -นําเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2554  วันที่   
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3 กุมภาพันธ์ 2554 (เอกสาร สมศ. ที่ 18.1-1.2) ซึ่งความหมายของคําว่า “สุขภาพ” ในที่น้ี หมายความถึง 
ภาวะแห่งความสมบูรณ์ ของร่างกายและจิตใจ  รวมถึงการดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ของทั้ง
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

สรุปผลการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
(Plan) 
มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญจากประเด็นเรื่องที่ช้ีนําหรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นด้านสุขภาพมา

ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ระยะ 5 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559) (สมศ. ที่ 18.1-1.3) 

ซึ่งนโยบายของมหาวิทยาลัย มีการกระจายอํานาจลงสู่ระดับคณะ ให้สามารถบริหารจัดการตามพันธ
กิจของระดับอุดมศึกษา โดยคณะและกองพัฒนานักศึกษาสามารถดําเนินงานด้านประเด็นสุขภาพได้อย่าง       
เป็นอิสระดังรายละเอียดใน แบบจัดทําแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ        
พ.ศ.2556 กองพัฒนานักศึกษา (สมศ. ที่ 18.1-1.4) โดยการจัดสรรงบประมาณ สิ่งอํานวยความสะดวกและ
บุคลากรรองรับ ในโครงการต่างๆทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต เช่น 

- โครงการกีฬาต่างๆ   
- โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนําด้านการป้องกันเอดส์และสารเสพติด 
- โครงการขับขี่ปลอดภัย 

 (Do) 
ในกระบวนการดําเนินการโครงการต่างๆของมหาวิทยาลัยน้ัน เมื่อแผนการดําเนินโครงการของแต่ละ

หน่วยงานได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว คณะ/กองพัฒนานักศึกษาก็สามารถดําเนินการจัดโครงการได้ โดย 
มีการจัดทําคําสั่งเพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการ ในแต่ละโครงการเพ่ือให้บุคลากรได้รับทราบถึง
บทบาท และหน้าที่ของตนเองในโครงการน้ันๆ (เช่น คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 รอบคัดเลือก ประจําปีการศึกษา 2556)  (สมศ. 18.1-1.5) 
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย
ประจําปีการศึกษา 2556 “สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่9 )  (สมศ. 18.1-1.6) 

ในระหว่างการดําเนินการจะมีการติดตามความคืบหน้าของการดําเนิน และรายงานต่อผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยทุกไตรมาส  ดังแบบรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2556 (สมศ. 18.1-1.7) 

เมื่อเสร็จสิ้นปีงบประมาณแล้ว จะมีการติดตามประเมินผล และจัดทํารายงานผลในรูปแบบข้อมูล
เก่ียวกับตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ 

ดังแบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ ประจําปีงบประมาณ 2556 (สมศ. 18.1-1.8) เพ่ือให้
ผู้บริหารได้มีข้อมูลในการกํากับติดตามความคืบหน้าในการดําเนินการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์กลยุทธ์ 
โครงการอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นช่องทางหน่ึงที่ให้หน่วยงาน รวมถึงบุคลากรทุกระดับเข้ามามีบทบาทสําคัญ
ในการช่วยการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
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(Check) 
มหาวิทยาลัยมีการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานเป็นไปตามแผนการดําเนินงานโครงการท่ีกําหนดไว้ 

โดยกองนโยบายและแผน เป็นผู้ติดตามรายงานผลการดําเนินการเมื่อโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 
โดยติดตามจากรายงาน สรุปผลการดําเนินงานโครงการประจําปีงบประมาณ พ .ศ .2556   

(สมศ. 18.1-1.8) และมีการติดตามในหน่วยงานย่อย เช่น กองพัฒนานักศึกษา มีสรุปผลการดําเนินการแต่ละ
โครงการในการประชุมกองพัฒนานักศึกษา พร้อมทั้งนําข้อเสนอแนะจากแต่ละโครงการมาวางแผนในการ
ดําเนินการในปีต่อไปดัง รายงานการประชุมกองพัฒนานักศึกษา (สมศ. 18.1-1.9) 

(Act)   
ในระดับมหาวิทยาลัย มีการจัดทําแผนการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ โดย

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง จะพิจารณาโครงการ หรือกิจกรรมท่ีนําเสนอขอใช้งบประมาณ ว่ามีการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งการนําแนวทาง ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
มาปรับปรุงแก้ไขในการดําเนินโครงการในปีต่อไป (คําสั่งที่ 138/2555 เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559)  (สมศ.18.1-1.10) 
2.  บรรลเุปา้หมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80               

มหาวิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีการศึกษา 2556 สามารถ
ดําเนินการตามกําหนดได้ ผลการประเมินทุกโครงการบรรลุเป้าหมายตามแผน ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของ
จํานวนโครงการทั้งหมด ตามแบบรายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ  2556 (สมศ.ที่ 18.1-1.8) 
3.  มีประโยชน์และสร้างคณุค่าต่อคนในสถาบนั 

มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานอย่างมีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน ในการดําเนินโครงการ
ด้านสุขภาพ ดังเปรียบเทียบได้จากสถิติผู้ใช้บริการงานพยาบาล และสถิติค่าสินไหมเงินประกันอุบัติเหตุ
นักศึกษา ที่ลดลงจากการที่บุคลากรในสถาบันมีสุขภาพที่ดีขึ้น ดังน้ี สถิติผู้ใช้บริการงานพยาบาล ปีการศึกษา 
2556 (เอกสาร สมศ. ที่ 18.1-3.1.1) และปีการศึกษา 2555 (สมศ.18.1-3.1.2) และสถิติค่าสินไหมประกัน
อุบัติเหตุนักศึกษา ปีการศึกษา 2556  (สมศ.18.1-3.2)    

 
ปีการศึกษา ค่าสินไหม

นักศึกษา 
ฝู้รับบริการงานพยาบาล 

นักศึกษา อาจารย์เจ้าหน้าที รวม 
2555 1,403,938 203 554 757 
2556 1,268,552 215 519 734 

 
 

 โครงการกีฬาต่างๆของสถาบัน สามารถส่งเสริมและสร้างคุณลักษณะของนักศึกษาทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา จากโครงการกีฬาต่างๆ เช่น โครงการกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกและรอบมหกรรม  และโครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่ง
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ประเทศไทย เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีมาตรฐานการเล่นกีฬาที่สูงขึ้นและ      
เป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบัน 

นอกจากน้ีแล้ว จากโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนําด้านการป้องกันเอดส์และสารเสพติด  
นักศึกษาได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงความร้ายแรง ผลกระทบของโรคเอดส์และพิษภัยของสารเสพติด 
รวมทั้งสร้างทักษะชีวิต ฝึกคิดวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือหาแนวทางป้องกัน แก้ไขปัญหาสังคม อุบัติภัยและสิ่งเสพติด    

โครงการขับขี่ปลอดภัย ได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการขับขี่รถอย่างถูกกฎจราจร และ        
ลดการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น 
4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 

จากผลการดําเนินการในด้านสุขภาพ มหาวิทยาลัยสนับสนุน ให้ความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ซึ่งเข้า
มามีส่วนร่วมในการดูแลนักศึกษาและบุคลากร ในการสร้างเสริมสุขภาพ เช่น  โครงการอบรมการขับขี่
ปลอดภัย โดยความร่วมมือกับสํานักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้นักศึกษา บุคลากรภายใน
สถาบันและบุคคลท่ัวไป ได้รับทราบถึงกฎจราจร วิธีการบํารุงรักษารถจักรยานยนต์และรถยนต์เบ้ืองต้น      
เพ่ือเป็นการลดและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจส่งผลให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ 

เมื่อสมาชิกในองค์กรทุกคนมีสุขภาพดีขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ ย่อมจะส่งผลให้องค์กรน้ัน            
มีประสิทธิภาพในการทํางานได้อย่างดีขึ้นและทุกคนซึ่งจะส่งผลให้องค์กรน้ันมีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าได้
ต่อไป 
5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
           จากผลการดําเนินการในด้านสุขภาพในโครงการด้านกีฬาภายในและภายนอกสถาบัน มหาวิทยาลัยได้
สนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกประเภท โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการแข่งขันกีฬาราชมงคล          
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 (สมศ. 18.1-5.1) เพ่ือกํากับดูแล การคัดเลือกนักศึกษามาเป็นนักกีฬา รวมทั้งกํากับ
ดูแลการฝึกซ้อม การดําเนินการแข่งขัน และการวางแผนการแข่งขันในคราวต่อไป 
            ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนงบประมาณสําหรับค่าใช้จ่ายทั้งจากเงินงบประมาณและเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย ตลอดทั้งกระบวนการแข่งขัน  และยังให้การสนับสนุนโดยการยกเว้นค่าเล่าเรียนสําหรับนักกีฬา   
ที่สร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย (สมศ. 18.1-5.2) ในปีการศึกษา 2556 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับ
รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) จากการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประเภททีมหญิงในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 “อีสานเกมส์” (สมศ. 18.1-5.3)    
 

การบรรลุเป้าหมาย 
            มหาวิทยาลัยมีการกําหนดเป้าหมายของตัวบ่งช้ี สมศ.ครั้งที่ 3 ตัวบ่งช้ีที่ 18.1 ผลการช้ีนํา ป้องกัน 
หรือแก้ปัญหาของสังคมด้านต่างๆ คือ 5 ข้อ และมีการดําเนินงาน 5 ข้อ ถือว่าบรรลุเป้าหมาย    
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

สมศ. 18.1-1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที ่1/ 2557 

สมศ. 18.1-1.2 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2 
สมศ. 18.1-1.3 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ปี ระยะที่ 2 

(พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559) 
สมศ. 18.1-1.4 แบบจัดทําแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556  กองพัฒนานักศึกษา 
สมศ. 18.1-1.5 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที ่1061 / 2556เรื่อง แต่งต้ัง

คณะกรรมการดําเนินงานการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่  41 
ประจําปีการศึกษา 2556 

สมศ. 18.1-1.6 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที ่1223 / 2556เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ประจําปีการศึกษา 2556 “สุวรรณภูมิเกมส”์  ครั้งที่ 9  

สมศ. 18.1-1.7 แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  งานบริหาร
ทั่วไป  กองพัฒนานักศึกษา 

สมศ. 18.1-1.8 แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กองพัฒนา
นักศึกษา 

สมศ. 18.1-1.9 รายงานการประชุมการวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
กองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 3/2556  

สมศ. 18.1-1.10 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที ่138 / 2554 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) 

สมศ. 18.1-1.11 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนําด้านการป้องกันเอดส์และสารเสพติด  
ปีการศึกษา 2556 

สมศ. 18.1-1.12 โครงการขับขี่ปลอดภัย  
สมศ. 18.1-1.8 แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556  

กองพัฒนานักศึกษา 
สมศ.  18.1-3.1.1 สถิติผู้ใช้บริการงานพยาบาล ศูนย์หันตรา ประจําปีการศึกษา 2556 
สมศ. 18.1-3.1.2 สถิติผู้ใช้บริการงานพยาบาล ศูนย์หันตรา ประจําปีการศึกษา 2555  
สมศ. 18.1-3.2 เอกสารสรุปการเบิกค่าสินไหมประกันอุบัติเหตุ ประจําปีการศึกษา 2555 – 2556 
สมศ. 18.1-1.12 โครงการขับขี่ปลอดภัย 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สมศ. 18.1-5.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที ่   / 2556 เรื่อง แต่งต้ัง

คณะกรรมการดําเนินงานการแข่งขันกีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30  
สมศ. 18.1-5.2.1 บันทึกยกเว้นค่าเล่าเรียนของนักกีฬา(นักศึกษาเก่า) 
สมศ. 18.1-5.2.2 บันทึกยกเว้นค่าเล่าเรียนของนักกีฬา(นักศึกษาใหม่) 
สมศ. 18.1-5.3 ทุนการศึกษา นักกีฬาที่สร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย  
สมศ. 18.1-5.4.1 เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) จากการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประเภททีมหญิง  

ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 30  
“อีสานเกมส”์ 

สมศ. 18.1-5.4.2 เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ   (เหรียญทอง) จากการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประเภททีม
หญิง  ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 
“อีสานเกมส”์  

สมศ. 18.1-5.4.3 เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ   (เหรียญทอง) จากการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประเภท 
ทีมหญิง  ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย  
ครั้งที่ 30 “อีสานเกมส์” 
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ตัวบ่งชี้ที่  18.2  ผลการชี้นาํ ป้องกัน หรอืแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน  
เกณฑ์การประเมิน สมศ. 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
4 - 5 ข้อ 

 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
มีการ

ดําเนนิการ 

1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
2 บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
3 มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 
4 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
5 ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 3  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :  4  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :   4  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :  5  คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี :   5  ข้อ     ผลการดําเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย 
 
ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินตนเอง : 
1. มีการดําเนนิงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานโดยมีการแก้ไขปัญหาของสังคมด้านต่างๆ ผ่านนโยบาย แผนกลยุทธ์ 
และแผนการดําเนินงานของการบริการวิชาการแก่สังคม โดยเป็นส่วนหน่ึงของแผนมหาวิทยาลัย โดยในการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมมีการดําเนินการจัดโครงการเพ่ือสนับสนุนในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน      
เรื่อง ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ  ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการดําเนินการตามประเด็นดังกล่าว ดังน้ี (18.2-01)–      
(18.2-02) 

การวางแผน (P) 
โดยในปี 2556 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณดําเนินโครงการเพ่ือสนับสนุนในประเด็นที่ 2 

ภายนอกสถาบัน เรื่อง ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ อาทิ 
 โครงการบริการวิชาการซ่อมแซมบํารุงรักษา เครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตร ร่วมกับมูลนิธิ        
พระดาบส ออกให้บริการวิชาการเคลื่อนที่ภายใต้ช่ือโครงการ “พระดาบสสัญจร” โดยได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีการวางแผนงานร่วมกัน 5 หน่วยงาน คือ 1) มูลนิธิพระดาบส 2) มูลนิธิ          
ปอเต็กต๊ึง 3) บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรช่ัน จํากัด  4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5) มทร.สุวรรณภูมิ 
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โครงการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือช่วยเหลือคนพิการ ซึ่งผู้รับบริการหรือเป้าหมายจะเป็น

ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ ซึ่งดําเนินการอย่างต่อเน่ืองเสมอมา โดยมีการนํารถเข็นคนพิการที่ผลิตได้ไปมอบ
ให้กับผู้พิการที่เข้าร่วมโครงการพระดาบสสัญจร 

การดําเนินงาน (D) 
มหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดําเนินโครงการบริการวิชาการซ่อมแซมบํารุงรักษา 

เครื่องมือเคร่ืองจักรกลการเกษตร ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ดังน้ี (18.2-04), (18.2-06) 
 

ครั้งท่ี 
วันออก
ให้บริการ 

สถานท่ี 

ผลการ
ให้บริการ 
(จํานวน
เครื่อง) 

บริการตัด
ผมฟรี 
(คน) 

บริจาค
อุปกรณ์คน

พิการ 
(คัน) 

คร้ังท่ี 79 
5-8 ต.ค. 55 

อบต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงค์ จ.
อุบลราชธานี 

67 82 5 

คร้ังท่ี 80 รร.ผักไหมวิทยานุกู อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 39 60 5 
คร้ังท่ี 81 27 ต.ค.55 วัดเนินตามาก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 0 0 5 
คร้ังท่ี 82 

29 พ.ย. 55 
อบต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 36 75 5 

คร้ังท่ี 83 ทบต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ 22 65 5 
คร้ังท่ี 84 27 ม.ค. 56 อบต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 26 60 5 
คร้ังท่ี 85 24 ก.พ. 56 รร.วัดชัยภูมิ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 18 40 5 
คร้ังท่ี 86 30 มี.ค. 56 อบต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 33 79 5 
คร้ังท่ี 87 31 มี.ค. 56 อบต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 47 74 5 
คร้ังท่ี 88 26 พ.ค. 56 อบต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง 5 48 5 
คร้ังท่ี 89 27-28 ก.ค. 56 อบต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 29 70 15 
คร้ังท่ี 90 27 ต.ค. 56 อบต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 9 50 5 
คร้ังท่ี 91 21-22 ธ.ค. 56 อบต.บางเดชะ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 5 50 5 

คร้ังท่ี 
92-93 

24-27 
ม.ค. 57 

เทศบาลตําบลพญาเม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.
เชียงราย 
เทศบาลตําบลสนัมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 

29 
34 

65 
55 

7 
7 

คร้ังท่ี 94 
26-27 เม.ย. 57 

อบต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรณ์ จ.สระแก้ว 18 รอผล 
(คอ.) 

รอผล (คอ.) 

คร้ังท่ี 95 31พ.ค. –1 มิ.ย. 
57 

อบต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ 
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การตรวจสอบ (C) 
 คณะทํางานของสถาบันวิจัยละพัฒนา และคณะทํางานของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ลงพ้ืนที่
ติดตามผลการดําเนินงานในโครงการพระดาบสสัญจรท่ีมหาวิทยาลัยได้บริจาคอุปกรณ์สําหรับผู้พิการ        
(รถเข็นจํานวน 4 ราย) ณ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนปรู อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี (18.2-03) โดยมี
ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
                   1. รถเข็นมีขนาดเล็กเกินไปและที่น่ังแข็งกระด้าง  ทําใหก้ดทับขาช่วงบน 
                   2. ด้านข้างรถเข็นควรให้ใหญ่ขึ้น (ปรับขยายด้านข้างได้) 
                   3. ผู้ป่วยที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ รถเข็นควรเป็นแบบโยก 
                 

สิ่งที่ควรพัฒนา 
                   1. ควรทําเก้าอ้ีหรือเตียงสําหรับผู้ป่วยที่เป็นแผลกดทับ 
                   2. ควรทําเตียงคนไข้ที่สามารถอาบนํ้าได้ในตัว 
ปรับปรุง (A) 
 คณะทํางานของโครงการ นําข้อเสนอแนะและสิ่งที่ควรพัฒนาที่ได้จากการลงพื้นที่ไปปรับปรุงและ
พัฒนาออกแบบอุปกรณ์สําหรับผู้พิการในปีต่อไป 
2. บรรลุเปา้หมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 

มหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้สรุปผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการซ่อมแซม
บํารุงรักษา เคร่ืองมือ เครื่องจักรกลการเกษตร ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส โดยมีเป้าหมายครั้งละประมาณ          
30 เครื่อง ในปีงบประมาณ 2556  และประมาณ 25 เครื่อง ในปีงบประมาณ 2557 (18.2-01),  
(18.2-04), (18.2-06) ดังน้ี 

 

หน่วยงาน 

ปีงบประมาณ 2556 
ปีงบประมาณ 2557 

ณ 31 พ.ค. 57 

จํานวนคร้ัง 
ที่ออกให้บริการ 

จํานวนเครื่อง 
ที่เข้ารับบริการ
(เป้าหมาย 330 

เครื่อง) 

จํานวนคร้ัง 
ที่ออก

ให้บริการ 

จํานวนเครื่อง 
ที่เข้ารับบริการ 
(เป้าหมาย 75 

เครื่อง) 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

11 332 3 77 

 และมีการดําเนินโครงการร่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ต้ังเป้าหมายผลิตเคร่ืองมืออุปกรณ์และ
เครื่องมือช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุ และสามารถผลิตอุปกรณ์และเคร่ืองมือช่วยเหลือดังกล่าว ได้บรรลุ
เป้าหมาย(18.2-02) ดังน้ี  
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หน่วยงาน เป้าหมาย (คนั) ผลการดําเนนิงาน 
คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 150 150 

 

3. มีประโยชนแ์ละสรา้งคุณค่าต่อคนในชุมชน 
มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน (18.2-04) – (18.2-05) 

 โครงการบริการวิชาการซ่อมแซม บํารุงรักษา เครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกับ 
มูลนิธิพระดาบส สร้างคุณค่าแก่มหาวิทยาลัยในการมีส่วนร่วมของคณะทํางานซึ่งประกอบด้วยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาจารย์และนักศึกษา) รวมทั้งผู้บริหารที่ให้ความสําคัญกับโครงการที่
ดําเนินการมาอย่างต่อเน่ืองและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนในด้านการเสริมสร้างความรู้และทักษะให้กับ
เกษตรกร ในการซ่อมแซมและบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตรได้อย่างถูกต้อง นอกจากน้ี 
เกษตรกรยังได้รับบริการ ซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 โครงการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือช่วยเหลือคนพิการ รถเข็น อุปกรณ์และเครื่องมือช่วยเหลือคน
พิการมีประโยชน์สําหรับผู้พิการและผู้ที่ยากจน ในการช่วยเหลือตนเองเพื่อการดํารงชีวิตประจําวัน   
ทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น 
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสรา้งคณุค่าต่อชุมชนหรือสังคม 

มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม (18.2-04) – (18.2-05) 
 โครงการบริการวิชาการซ่อมแซม บํารุงรักษา เครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกับมูลนิธิพระ
ดาบส เป็นโครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือการสร้าง
ประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชน  ด้วยการฝึกอบรมปฏิบัติการ ซ่อมแซมและบํารุงรักษาเคร่ืองมือและ
เครื่องจักรกลการเกษตรเบื้องต้น  ทําให้เกษตรกรสามารถดูแลบํารุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องจักร     
ที่ใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองจักรกลการเกษตรดีขึ้น อายุการใช้
งานยาวนานขึ้น ลดการปลดปล่อยมลพิษจากเครื่องจักรกลการเกษตร  ประหยัดนํ้ามันเ ช้ือเพลิง                
เป็นต้น  สามารถลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ของครอบครัวได้มากขึ้น 

โครงการผลิตอุปกรณ์และเคร่ืองมือช่วยเหลือคนพิการเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มหาวิทยาลัยผลิต    
เพ่ือช่วยเหลือคนพิการมีผลทําให้ผู้พิการสามารถใช้ในการดํารงชีวิตประจําวันเพ่ือช่วยเหลือตนเองได้อย่าง 
มีความสุข ไม่เป็นภาระกับครอบครัวและสังคม 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สมศ. 18.2-01 โครงการบริการวิชาการซ่อมแซมบํารุงรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกลการเกษตร 

ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส  ปีงบประมาณ 2556-2557 
สมศ. 18.2-02 โครงการผลิตอุปกรณ์และเคร่ืองมือช่วยเหลือคนพิการ 
สมศ. 18.2-03 รายงานผลการลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานโครงการพระดาบสสัญจร 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สมศ. 18.2-04 สรุปผลการดําเนินโครงการพระดาบสสัญจร ปี พ.ศ.2556 
สมศ. 18.2-06 สรุปผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการซ่อมแซมบํารงุรักษาเคร่ืองมือ 

เครื่องจักรกลการเกษตร ร่วมกับมูลนิธิ 
สมศ. 18.2-01 โครงการบริการวิชาการซ่อมแซมบํารุงรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกลการเกษตร 

ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส   
สมศ. 18.2-02 โครงการผลิตอุปกรณ์และเคร่ืองมือช่วยเหลือคนพิการ 
สมศ. 18.2-04 สรุปผลการดําเนินโครงการพระดาบสสัญจร ปี พ.ศ.2556 
สมศ. 18.2-06 สรุปผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการซ่อมแซมบํารงุรักษาเคร่ืองมือ 

เครื่องจักรกลการเกษตร  
      ร่วมกับมลูนิธิพระดาบส 

สมศ. 18.2-04 สรุปผลการดําเนินโครงการพระดาบสสัญจร ปี พ.ศ.2556 
สมศ. 18.2-05 สรุปผลการดําเนินโครงการผลิตอุปกรณ์และเคร่ืองมือช่วยเหลือคนพิการ 
  
สมศ. 18.2-04  สรุปผลการดําเนินโครงการพระดาบสสัญจร ปี พ.ศ.2556 
สมศ. 18.2-05  สรุปผลการดําเนินโครงการผลิตอุปกรณ์และเคร่ืองมือช่วยเหลือคนพิการ  

 
 

 
 



 

รายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.สุวรรณภมิู ปีการศึกษา 2556 

 

 

 

 

บทท่ี 3 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

(ประเมินตนเอง) 
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บทที่ 3 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

(ประเมนิตนเอง) 
 
3.1  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ.  (เชื่อมโยงตามตาราง ส1+  และ ส2 – ส5 
จากระบบ CHE QA Online ประจําปีการศึกษา 2556) 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปีการศึกษา 2556  ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินของ สกอ. จํานวน 23 ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ีตาม
เกณฑ์การประเมินของ สมศ. 19 ตัวบ่งช้ี (ยกเว้นตัวบ่งช้ีที่ 4) ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 3 ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี
มาตรการส่งเสริมสถานศึกษา 3 ดี  จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี รวมทั้งสิ้น 48 ตัวบ่งช้ี  และตัวบ่งช้ี ก.พ.ร. จํานวน 1  
ตัวบ่งช้ี ผลการประเมินตนเองสรุปได้ดังน้ี 

 
1. ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 
การประเมิน ของสกอ. อยู่ในระดับดีมาก คะแนน 4.67 
2. ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 
การประเมินของ สมศ.  อยู่ในระดับพอใช้ คะแนน 4.14 
3. ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 
การประเมิน ของสกอ. และสมศ. รวมกัน (ไม่รวม 
สมศ. 15, 16.1, 16.2, 17 , 18.1  และ18.2) อยู่ในระดับดี คะแนน 4.38 
4. ผลการประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับดีมาก คะแนน 5.00 
5. ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ีมาตรการ
ส่งเสริม สถานศึกษา 3 ดี อยู่ในระดับดีมาก คะแนน 5.00 
6. ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ี ก.พ.ร. ระดับ 3 คะแนน 3.00 
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ตารางที่ ส 1+  สรปุผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพทุกตัวบ่งชี ้
    (สกอ. + สมศ. + อัตลักษณ์ + ก.พ.ร. + นโยบายรัฐบาล สถานศึกษา 3 ดี) 
ประเภทสถาบัน     กลุ่ม ก  วิทยาลัยชุมชน 
      กลุ่ม ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
      กลุ่ม ค  สถาบันเฉพาะทาง 
       กลุ่ม ค 1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา 
       กลุ่ม ค 2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
      กลุ่ม ง  สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  

       โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 

ตัวบ่งชี้คณุภาพ 
 

เป้าหมาย 
 

ผลการดําเนนิงาน 
คะแนนประเมิน 
(เกณฑ์ สกอ.) ตัวต้ัง ตัวหาร

ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 8 - - 8 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 6 - - 6 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 1.88 - - 11.23 x 5 1.87 

30 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 2.24 - - 27 x 5 2.25 

60 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 7 - - 7 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 7 - - 7 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 7 - - 6 4 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.7 5 - - 5 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.8 5 - - 5 5 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 1 80 - - 1400 x 100  = 73.92 3.7 
1,894 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 2 4.00 - - ผลการประเมนิจากความพึงพอใจ
ของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตร ีโท เอก 
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย  

(คะแนนเต็ม 5)  = 3.890 

3.89 
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ตัวบ่งชี้คณุภาพ 
 

เป้าหมาย 
 

ผลการดําเนนิงาน 
คะแนนประเมิน 
(เกณฑ์ สกอ.) ตัวต้ัง ตัวหาร

ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 3 25 - - (ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานที่
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สําเรจ็

การศึกษาระดับปริญญาโทเทา่กับ 
7.00/จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทท้ังหมดเท่ากับ 

16) = ร้อยละ43.750 เมื่อเทียบค่า
ร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน 
ดังน้ันคะแนนเท่ากับ 5.000 

5 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 14 4.5 - - (ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของอาจารย์
ประจําเท่ากับ 1372.500/จํานวน
อาจารย์ประจําทั้งหมดเท่ากับ 
561.000 ) เท่ากับ 2.447 เมื่อ

เทียบดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 
เท่ากับ 5 คะแนน ดังน้ันคะแนนจึง

เท่ากับ 2.039 

2.04 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 7 - - 7 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 6 - - 6 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 7 - - 8 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 5 - - 5 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 วิทย์ 60,000 

บาทต่อคน 
มนุษย์ 

25,000 บาท
ต่อคน 

0.00 0.00 (ค่าเฉล่ียของคะแนนที่ได้ของทุก
คณะวิชาในสถาบัน  
= 4.311 คะแนน) 

4.31 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 5 10 0.00 0.00 (ค่าเฉล่ียของคะแนนที่ได้ของทุก
คณะวิชาในสถาบัน  
= 3.056 คะแนน) 

3.06 
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ตัวบ่งชี้คณุภาพ 
 

เป้าหมาย 
 

ผลการดําเนนิงาน 
คะแนนประเมิน 
(เกณฑ์ สกอ.) ตัวต้ัง ตัวหาร

ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 6 5 0.00 0.00 (ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้

ประโยชน์=48.000/จํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
ทั้งหมด =561.000)= ร้อยละ 
8.556 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 20 

เท่ากับ 5 คะแนน   
จึงมีค่าเท่ากับ 2.139 

2.14 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 7 8 0.00 0.00 (ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงาน
วิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ = 
10.500/จํานวนอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจําทั้งหมด = 

561.000)= ร้อยละ 1.872  เมื่อ
เทียบค่าร้อยละ 10 เท่ากับ  5 
คะแนน จึงมีคา่เท่ากับ 0.936 

0.94 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 5 - - 5 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 5 - - 5 5 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 8 ร้อยละ 30 0.00 0.00 (ผลรวมของจํานวนโครงการ/
กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่

นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย=32.000/จํานวน

โครงการ/กิจกรรมบริการทาง
วิชาการทั้งหมด =85.000)=มีค่า
เท่ากับ ร้อยละ 37.647 เมื่อเทียบ
ค่าร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน  

จึงมีค่าเท่ากับ 5.000 

5 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 9 5 - - 5 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 4 - - 6 5 
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ตัวบ่งชี้คณุภาพ 
 

เป้าหมาย 
 

ผลการดําเนนิงาน 
คะแนนประเมิน 
(เกณฑ์ สกอ.) ตัวต้ัง ตัวหาร

ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 10 5 - - 5 5 
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 11 5 - - 5 5 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 7  ข้อ - - 7 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 5 - - 5 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.3 5 - - 5 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 6 - - 6 5 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 12 4.51 4.53 1.00 4.530 4.53 
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 13 4.51 4.78 1.00 4.780 4.78 

ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 7 - - 7 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 9 - - 9 5 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 15 4.51 0.00 0.00 (ผลรวมคะแนนประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโดยต้น
สังกัด=4.671/จํานวนปี =1ปี) 

=4.671 

4.67 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 16.1 5 - - 5 5 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 16.2 4.51 
(ครอบคลุม
ทุกคณะร้อย
ละ 3.5 ของ

ผู้สําเร็จ
การศึกษา
ของแต่ละ 
ระดับ) 

0.00 0.00 ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต
ที่มีคุณลกัษณะตามอัตลักษณ์ 

(คะแนนเต็ม 5) = 3.880 

3.88 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 17 5 - - 5 5 
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 18.1 5 - - 5 5 
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ตัวบ่งชี้คณุภาพ 
 

เป้าหมาย 
 

ผลการดําเนนิงาน 
คะแนนประเมิน 
(เกณฑ์ สกอ.) ตัวต้ัง ตัวหาร

ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 18.2 4 - - 4 5 

ตัวบ่งช้ีที่ 10.1.1 5 - - 5 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 10.2.2 5 - - 5 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 10.3.3 5 - - 5 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1.3 ระดับ 4 ร้อย

ละ 80 
0.00 0.00 (ร้อยละ  68.47 เทียบระดับ

คะแนนเต็ม 5 = 4.000 
4 

ตัวบ่งช้ีที่ 99.1 5 - - 5 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 99.2 มีกิจกรรม

สนับสนุน
ตามนโยบาย 

3 ดี (3D) 
ครบทั้ง 3 

ด้าน 

5.00 1.00 5.000 5 

1.ค่าเฉลีย่ สกอ. จํานวน 23 ตัวบ่งชี ้ 4.67 
2.ค่าเฉลีย่ สมศ. จํานวน 19 ตัวบ่งชี ้ 4.14 
3.ค่าเฉลีย่ สกอ. + สมศ. จํานวน 42 ตัวบ่งชี ้ 4.43 
4.ค่าเฉลีย่ สกอ. + สมศ. (ไม่รวม สมศ. 15  16.1  16.2  17  18.1 และ 18.2) 4.38 
5.ค่าเฉลีย่อัตลักษณ์ มทร.สวุรรณภูมิ จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ 5.00 
6.ตัวบ่งชี้ ก.พ.ร. จํานวน 1 ตัวบ่งชี ้ 4.00 
7.ค่าเฉลีย่นโยบายรัฐบาล"สถานศึกษา 3 D" จํานวน 2 ตัวบ่งชี ้ 5.00 
 

1ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสําหรับตัวบ่งช้ีน้ัน ๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ 
หรือระบุเป็นสัดส่วน หรือระบุเป็นจํานวน หรือระบุเป็นข้อ 
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ตารางที่ ส.2  ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคณุภาพ 
 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. และ สมศ. ไม่รวมตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 
15  16.1  16.2 17  18.1 และ 18.2 ตามค่าคะแนนท่ีเช่ืองโยงในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System)  ประจําปีการศึกษา 2556 ดังน้ี 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
  I P O รวม  
องค์ประกอบที่ 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 2 3.04 4.75 3.93 3.98 ระดับดี 
องค์ประกอบที่ 3 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 4.31 5.00 2.05 3.41 ระดับพอใช้ 
องค์ประกอบที่ 5 - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 6 - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 7 - 5.00 4.66 4.89 ระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 8 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 9 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ี 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.36 4.94 3.93 4.38 ระดับดี 

ผลการประเมนิ ระดับพอใช้ ระดับดีมาก ระดับดี   
อ้างอิง: ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online 
System) ปีการศึกษา 2556 
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ตารางที่ ส.3  สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. และ สมศ. ไม่รวมตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 15  16.1  
16.2 17  18.1 และ 18.2 ตามค่าคะแนนที่เช่ืองโยงในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System)  ประจําปีการศึกษา 2556 ดังน้ี 
 

มาตรฐานอุดมศึกษา 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
  I P O รวม 

มาตรฐานที่ 1 - - 4.40 4.40 ระดับดี 
มาตรฐานที่ 2 ก - 5.00 4.66 4.92 ระดับดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 ข 3.36 4.89 4.41 4.42 ระดับดี 
มาตรฐานที่ 3 - 5.00 2.05 3.23 ระดับพอใช้ 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของ 
ทุกมาตรฐาน 

3.36 4.94 3.93 4.38 ระดับดี 

ผลการประเมนิ ระดับพอใช้ ระดับดีมาก ระดับดี     

อ้างอิง: ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online 
System) ปีการศึกษา 2556 
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ตารางที่ ส.4  สรุปผลการประเมินตามมุมมองด้านการบรหิารจัดการ 
 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. และ สมศ. ไม่รวมตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 15  16.1  
16.2 17  18.1 และ 18.2 ตามค่าคะแนนที่เช่ืองโยงในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System)  ประจําปีการศึกษา 2556 ดังน้ี 
 

มุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 
ด้านนักศึกษาและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย - 4.83 4.60 4.72 ระดับดีมาก 

ด้านกระบวนการภายใน 5.00 5.00 4.83 4.95 ระดับดีมาก 
ด้านการเงิน 4.31 5.00 - 4.66 ระดับดีมาก 
ด้านบุคลากรการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

2.06 5.00 2.05 2.79 ระดับพอใช้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ี 
ของทุกมุมมอง 

3.36 4.94 3.93 4.38 ระดับดี 

ผลการประเมนิ ระดับ
พอใช้ 

ระดับดี
มาก 

ระดับดี     

อ้างอิง: ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online 
System) ปีการศึกษา 2556 
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ตารางที่ ส.5  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 
 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. และ สมศ. ไม่รวมตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 15  16.1  
16.2 17  18.1 และ 18.2 ตามค่าคะแนนที่เช่ืองโยงในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System)  ประจําปีการศึกษา 2556 ดังน้ี 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
  

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน
  I P O รวม 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา 
 (1)ด้านกายภาพ 5.00 - - 5.00 ระดับดีมาก 
 (2)ด้านวิชาการ 2.06 4.67 2.04 3.36 ระดับพอใช้ 
 (3)ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
 (4)ด้านการบริหารจัดการ - 5.00 4.66 4.91 ระดับดีมาก 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานท่ี 1 3.04 4.91 4.09 4.42 ระดับดี 
2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
 (1)ด้านการผลิตบัณฑิต - 5.00 4.40 4.66 ระดับดีมาก 
 (2)ด้านการวิจัย 4.31 5.00 2.05 3.41 ระดับพอใช้ 
 (3)ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม 

- 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

 (4)ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานท่ี 2 4.31 5.00 3.98 4.40 ระดับดี 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน 3.36 4.94 3.93 4.38 ระดับดี 
ผลการประเมนิ ระดับพอใช้ ระดับดีมาก ระดับดี     

อ้างอิง: ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online 
System) ปีการศึกษา 2556 
 
  



หน้า | 309 
รายงานประจําปท่ีีเป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2555 

3.2  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ  สกอ. 
สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีของ สกอ. จํานวน 23 ตัวบ่งช้ี มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

คะแนน  4.67  คะแนน 
 
ตารางที่ ส 1  สรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ สกอ. 

ตัวบ่งชี้คณุภาพ 
 

เป้าหมาย 
 

ผลการดําเนนิงาน 
คะแนนประเมิน 
(เกณฑ์ สกอ.) ตัวต้ัง ตัวหาร

ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 8 - - 8 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 6 - - 6 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 1.88 - - 11.23 x 5 1.87 

30 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 2.24 - - 27 x 5 2.25 

60 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 7 - - 7 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 7 - - 7 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 7 - - 6 4 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.7 5 - - 5 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.8 5 - - 5 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 7 - - 7 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 6 - - 6 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 7 - - 8 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 5 - - 5 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 วิทย์ 60,000 

บาทต่อคน 
มนุษย์ 
25,000 

บาทต่อคน 

0.00 0.00 (ค่าเฉล่ียของคะแนนที่ได้ของทุก
คณะวิชาในสถาบัน = 4.311 

คะแนน) 

4.31 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 5 - - 5 5 
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ตัวบ่งชี้คณุภาพ 
 

เป้าหมาย 
 

ผลการดําเนนิงาน 
คะแนนประเมิน 
(เกณฑ์ สกอ.) ตัวต้ัง ตัวหาร

ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 5 - - 5 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 4 - - 6 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 7  ข้อ - - 7 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 5 - - 5 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.3 5 - - 5 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 6 - - 6 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 7 - - 7 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 9 - - 9 5 

ค่าเฉลี่ย สกอ. จํานวน 23 ตัวบ่งชี ้ 4.67 
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3.3  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ  สมศ. 
สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีของ สมศ. จํานวน 19 ตัวบ่งช้ี มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี คะแนน    

4.14  คะแนน ประเมิน 11 ตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน อยู่ในระดับดี คะแนน   3.87  โดยตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 4 ไม่มีการ
ประเมินเน่ืองจากมหาวิทยาลัยไม่มีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาเอก 

 
ตารางที่ ส 1  สรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ สมศ. 

ตัวบ่งชี้คณุภาพ 
 

เป้าหมาย 
 

ผลการดําเนนิงาน 
คะแนนประเมิน 
(เกณฑ์ สกอ.) ตัวต้ัง ตัวหาร

ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 1 80 - - 1400 x 100  = 73.92 3.7 
1,894 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 2 4.00 - - ผลการประเมนิจากความพึงพอใจ
ของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตร ีโท เอก 
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 

5)  = 3.890 

3.89 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 3 25 - - (ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานที่
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สําเรจ็

การศึกษาระดับปริญญาโทเทา่กับ 
7.00/จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทท้ังหมดเท่ากับ 

16) = ร้อยละ43.750 เมื่อเทียบค่า
ร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน 
ดังน้ันคะแนนเท่ากับ 5.000 

5 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 5 10 0.00 0.00 (ค่าเฉล่ียของคะแนนที่ได้ของทุก
คณะวิชาในสถาบัน = 3.056 

คะแนน) 

3.06 
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ตัวบ่งชี้คณุภาพ 
 

เป้าหมาย 
 

ผลการดําเนนิงาน 
คะแนนประเมิน 
(เกณฑ์ สกอ.) ตัวต้ัง ตัวหาร

ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 6 5 0.00 0.00 (ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้

ประโยชน์=48.000/จํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
ทั้งหมด =561.000)= ร้อยละ 
8.556 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 20 

เท่ากับ 5 คะแนน  จึงมีค่าเท่ากับ 
2.139 

2.14 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 7 8 0.00 0.00 (ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงาน
วิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ = 
10.500/จํานวนอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจําทั้งหมด = 

561.000)= ร้อยละ 1.872  เมื่อ
เทียบค่าร้อยละ 10 เท่ากับ  5 
คะแนน จึงมีคา่เท่ากับ 0.936 

0.94 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 8 ร้อยละ 30 0.00 0.00 (ผลรวมของจํานวนโครงการ/
กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่

นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย=32.000/จํานวน

โครงการ/กิจกรรมบริการทาง
วิชาการทั้งหมด =85.000)=มีค่า
เท่ากับ ร้อยละ 37.647 เมื่อเทียบ
ค่าร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน  

จึงมีค่าเท่ากับ 5.000 

5 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 9 5 - - 5 5 
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 10 5 - - 5 5 
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 11 5 - - 5 5 
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 12 4.51 4.53 1.00 4.530 4.53 
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ตัวบ่งชี้คณุภาพ 
 

เป้าหมาย 
 

ผลการดําเนนิงาน 
คะแนนประเมิน 
(เกณฑ์ สกอ.) ตัวต้ัง ตัวหาร

ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 13 4.51 4.78 1.00 4.780 4.78 
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 14 4.5 - - (ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของอาจารย์

ประจําเท่ากับ 1372.500/จํานวน
อาจารย์ประจําทั้งหมดเท่ากับ 
561.000 ) เท่ากับ 2.447 เมื่อ

เทียบดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 
เท่ากับ 5 คะแนน ดังน้ันคะแนนจึง

เท่ากับ 2.039 

2.04 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 15 4.51 0.00 0.00 (ผลรวมคะแนนประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโดยต้น
สังกัด=4.671/จํานวนปี =1ปี)=

4.671 

4.67 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 
16.1 

5 - - 5 5 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 
16.2 

4.51 
(ครอบคลุม
ทุกคณะร้อย
ละ 3.5 ของ

ผู้สําเร็จ
การศึกษา
ของแต่ละ
ระดับ) 

0.00 0.00 ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต
ที่มีคุณลกัษณะตามอัตลักษณ์ 

(คะแนนเต็ม 5)=3.880 

3.88 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 17 5 - - 5 5 
ตัวบ่งช้ี สมศ.  

ที่ 18.1 
5 - - 5 5 

ตัวบ่งช้ี สมศ.  
ที่ 18.2 

4 - - 4 5 

ค่าเฉลี่ย สมศ. จํานวน 11 ตัวบ่งชี้พืน้ฐาน 3.87 
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ตัวบ่งชี้คณุภาพ 
 

เป้าหมาย 
 

ผลการดําเนนิงาน 
คะแนนประเมิน 
(เกณฑ์ สกอ.) ตัวต้ัง ตัวหาร

ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) 

ค่าเฉลี่ย สมศ. จํานวน 19 ตัวบ่งชี ้ 4.14 
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3.4  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ  อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย  ก.พ.ร และสถานศึกษา 3 ดี 
สรุปผลการประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับดีมาก คะแนน 5.00 มีผลการ

ประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ี ก.พ.ร. ระดับ 3 คะแนน 3.00 และมีผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ีมาตรการ
ส่งเสริม สถานศึกษา 3 ดี อยู่ในระดับดีมาก คะแนน 5.00 รายละเอียดดังน้ี 
 
ตารางที่ ส 1  สรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพตามตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
มหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ ก.พ.ร และตัวบ่งชีน้โยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” 

ตัวบ่งชี้คณุภาพ 
 

เป้าหมาย 
 

ผลการดําเนนิงาน 
คะแนนประเมิน 
(เกณฑ์ สกอ.) ตัวต้ัง ตัวหาร

ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) 

ตัวบ่งชี้ตามอตัลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 10.1.1 5 - - 5 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 10.2.2 5 - - 5 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 10.3.3 5 - - 5 5 
ตัวบ่งชี้ ก.พ.ร. 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1.3 ระดับ 4 ร้อย

ละ 80 
0.00 0.00 (จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์

การทดสอบความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาต่างประเทศที่กําหนด
ทั้งหมด  เท่ากับร้อยละ  68.47 

เทียบระดับคะแนนเต็ม 5 = 4.000 

4 

ตัวบ่งชี้สถานศึกษา 3 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ 99.1 5 - - 5 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 99.2 5 5.00 1.00 5.000 5 

1.ค่าเฉลีย่อัตลักษณ์ มทร.สวุรรณภูมิ จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ 5.00 
2.ตัวบ่งชี้ ก.พ.ร. 1 ตัวบ่งชี ้ 4.00 
3.ค่าเฉลีย่นโยบายรัฐบาล"สถานศึกษา 3 D" จํานวน 2 ตัวบ่งชี ้ 5.00 
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ภาคผนวก 

  



 

รายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.สุวรรณภมิู ปีการศึกษา 2556 

 
 
 
 
 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน  ปีการศกึษา 2556 
 

(Common Data Set) 

  



ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คอ. บท. วท. ศศ. วจ. วส. ทอ. รวม จํานวนยืนยัน
จํานวนกรรมการ

ยืนยัน

1 จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 8 6 4 3 1 9 5 36 36 36
2 - -ระดับอนุปริญญา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - -ระดับปริญญาตรี 8 6 4 3 0 8 5 34 34 34
4 - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
6 - -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - -ระดับปริญญาโท ที่มีทั้งแผน ก และ แผน ข อยู่

ในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1
8 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มี

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก 0 0 0 0 1 1 0 2 2 2
9 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - -ระดับปริญญาเอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษา

ลงทะเบียนเรียน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 จํานวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
13 จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถาน

ที่ตั้ง 0 3 0 0 0 0 0 3 3 3
14 - -ระดับอนุปริญญา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 - -ระดับปริญญาตรี 0 3 0 0 0 0 0 3 3 3
16 - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 - -ระดับปริญญาโท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลพื้นฐาน (Commo Data Set)

องค์ประกอบที่ 2



ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คอ. บท. วท. ศศ. วจ. วส. ทอ. รวม จํานวนยืนยัน
จํานวนกรรมการ

ยืนยัน

ข้อมูลพื้นฐาน (Commo Data Set)

18 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 - -ระดับปริญญาเอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20

จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถาน
ที่ตั้ง และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 0 3 0 0 0 0 0 3 3 3

21 - -ระดับอนุปริญญา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 - -ระดับปริญญาตรี 0 3 0 0 0 0 0 3 3 3
23 - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 - -ระดับปริญญาโท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 - -ระดับปริญญาเอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ 

TQF 8 6 4 3 1 9 5 36 36 36
28 - -ระดับอนุปริญญา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 - -ระดับปริญญาตรี 8 6 4 3 0 8 5 34 34 34
30 - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 - -ระดับปริญญาโท 0 0 0 0 1 1 0 2 2 2
32 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 - -ระดับปริญญาเอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ 

TQF และมีการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงานฯ ครบถ้วน 8 6 4 3 1 9 5 36 36 36



ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คอ. บท. วท. ศศ. วจ. วส. ทอ. รวม จํานวนยืนยัน
จํานวนกรรมการ

ยืนยัน

ข้อมูลพื้นฐาน (Commo Data Set)

35 - -ระดับอนุปริญญา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - -ระดับปริญญาตรี 8 6 4 3 0 8 5 34 34 34
37 - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 - -ระดับปริญญาโท 0 0 0 0 1 1 0 2 2 2
39 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 - -ระดับปริญญาเอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนทั้งหมด 4 2 0 0 0 8 0 14 14 14
42 - -ระดับอนุปริญญา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 - -ระดับปริญญาตรี 4 2 0 0 0 8 0 14 14 14
44 - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 - -ระดับปริญญาโท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 - -ระดับปริญญาเอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนและได้รับการ

รับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพทั้งหมด 4 2 0 0 0 5 0 11 11 11
49 - -ระดับอนุปริญญา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 - -ระดับปริญญาตรี 4 2 0 0 0 5 0 11 11 11
51 - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 - -ระดับปริญญาโท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 - -ระดับปริญญาเอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คอ. บท. วท. ศศ. วจ. วส. ทอ. รวม จํานวนยืนยัน
จํานวนกรรมการ

ยืนยัน
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55 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมัติตาม
กรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 - -ระดับอนุปริญญา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 - -ระดับปริญญาตรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 - -ระดับปริญญาโท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 - -ระดับปริญญาเอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ 

TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก 
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กําหนดใน
แต่ละปี) 8 6 4 3 1 9 5 36 36 36

63 - -ระดับอนุปริญญา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 - -ระดับปริญญาตรี 8 6 4 3 0 8 5 34 34 34
65 - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 - -ระดับปริญญาโท 0 0 0 0 1 1 0 2 2 2
67 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 - -ระดับปริญญาเอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คอ. บท. วท. ศศ. วจ. วส. ทอ. รวม จํานวนยืนยัน
จํานวนกรรมการ

ยืนยัน
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69 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ 
TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้ 8 6 4 3 1 9 5 36 36 36

70 - -ระดับอนุปริญญา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 - -ระดับปริญญาตรี 8 6 4 3 0 8 5 34 34 34
72 - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 - -ระดับปริญญาโท 0 0 0 0 1 1 0 2 2 2
74 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 - -ระดับปริญญาเอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความร่วมมือใน

การพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 1 2 0 0 0 5 0 8 8 8

77 - -ระดับอนุปริญญา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 - -ระดับปริญญาตรี 1 2 0 0 0 5 0 8 8 8
79 - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 - -ระดับปริญญาโท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 - -ระดับปริญญาเอก  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 1,183 5,276 788 612 130 2,007 791 10,787 10,787 10,787
84 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ

อนุปริญญา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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85 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ
ปริญญาตรี 1,183 5,276 788 612 0 1,997 791 10,647 10,647 10,647

86 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.
บัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ
ปริญญาโท 0 0 0 0 130 10 0 140 140 140

88 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ
ปริญญาโท  (แผน ก)

89 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ
ปริญญาโท(แผน ข)

90 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.
บัณฑิตขั้นสูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ
ปริญญาเอก  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ 79.5 148 98.5 74.5 4 87 69.5 561 561 561

93 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 12 7 8 18 - 9 7 61 61 61

94 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 61 135 72 52.5 1 65 49.5 436 436 436

95 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาตอ่ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 6.5 6 18.5 4 3 13 13 64 64 64
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96 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ปีการศึกษาที่ผ่านมา (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์
ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) - 1.88 1.88

97 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่ง
อาจารย์ 60.5 114 79.5 60.5 2 66 27 409.5 409.5 409.5

98 - -จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทาง
วิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 10.0 7 5 18 0 8 3 51 51 51

99 - -จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทาง
วิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 46.0 102 59 38.5 0 52 20 317.5 317.5 317.5

100 - -จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทาง
วิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 4.5 5 15.5 4 2 6 4 41 41 41

101 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 17 32 18 14 2 19 33.5 135.5 135.5 135.5

102 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 2.0 0 3 0 0 1 4 10 10 10

103 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 13.0 31 12 14 1 13 24.5 108.5 108.5 108.5

104 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 2.0 1 3 0 1 5 5 17 17 17

105 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ 2 2 1 0 0 2 9 16 16 16
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106 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

107 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 2.0 2 1 0 0 0 5 10 10 10

108 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 0.0 0 0 0 0 2 4 6 6 6

109 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ - - - - - - - - - -

110 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่
มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - - - - - - - - - -

111 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่
มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - - - - - - - - - -

112 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่
มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า - - - - - - - - - -

113 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการของปีที่ผ่านมา (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์
ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) - 0.01 0.01

114 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวม
ทุกหลักสูตร 734 3,559.00 1,762.00 1,764.00 47 1,061.00 317 9,244.00 9,244.00 9,244.00

115 - -ระดับอนุปริญญา - - - - - - - - - -
116 - -ระดับปริญญาตรี 734 3,559.00 1,762.00 1,764.00 - 1,057.00 317 9,193.00 9,193.00 9,193.00
117 - -ระดับ ป.บัณฑิต - - - - - - - - - -
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118 - -ระดับปริญญาโท - - - - 47 4 - 51 51 51
119 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - - - - - - - - -
120 - -ระดับปริญญาเอก - - - - - - - - - -
121 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการให้นักศึกษา 93 1,391.00 398 74 0 104 0 2,060.00 2,060.00 2,060.00
122 จํานวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ 

ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi กับ
สถาบัน 577 2,852.00 450 248 0 985 0 5,112.00 5,112.00 5,112.00

123 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) - 3.98 3.98

124 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้าน
กายภาพที่เหมาะสมตอ่การจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนานักศึกษา อาทิ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุด
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (จากคะแนน
เต็ม 5) - 3.86 3.86
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125 ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ อาทิ งานทะเบียน
นักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การ
บริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการ
หรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา (จาก
คะแนนเต็ม 5) - 3.78 3.78

126 ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการ
สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา 
ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้ง
มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(จากคะแนนเต็ม 5) - 3.81 3.81

127 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บ
ข้อมูล สําหรับ สมศ1) 197 1,633 206 113 0 309 179 2,637 2,637 2,637

128 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจ
เรื่องการมีงานทํา 183 1,448 199 108 0 273 169 2,380 2,380 2,380

129 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหลัง
สําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพ
อิสระ) 82 859 124 77 0 138 90 1,370 1,370 1,370

130 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพ
อิสระ 3 18 4 1 0 2 2 30 30 30
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131 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงาน
ทําก่อนเข้าศึกษา 27 274 20 9 0 84 12 426 426 426

132 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของ
ตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

133 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา 2 14 2 1 0 2 4 25 25 25

134 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 0 1 0 0 3 2 6 6 6
135 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 5 9 4 0 0 7 4 29 29 29
136 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 11,263.29 13,140.00 13,140.00

137 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บ
ข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 192 1,619 202 112 25 304 172 2,626 2,626 2,626

138 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเก็บ
ข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 44 327 42 23 8 63 39 546 546 546

139 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บ
ข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

140 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการ
ประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 44 327 42 23 0 63 39 538 538 538
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141 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชา
ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) - - -

142 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มี
ต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ 
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) - 3.89 3.89

143 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 0 0 0 0 8 0 0 8 8 8

144 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชา
ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) - - -

145 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มี
ต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบ 
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) - 4.04 4.04

146 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

147 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชา
ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) - - -
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148 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มี
ต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตามกรอบ 
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) - - -

149 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต
 ตามกรอบ TQF

150 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน ตามกรอบ TQF
 ทั้งหมด

151 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มี
ต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ 
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) - 3.89 3.89

152 จํานวนรวมของบทความวิจัยที่เป็นผลจาก
วิทยานิพนธ์ หรือบทความจากสารนิพนธ์ หรือ
บทความจากศลิปนิพนธ์ [ผลงานของผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท ที่ผ่านการกลั่นกรอง 
(peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วม
เป็นกรรมการพิจารณาด้วย] 0 0 0 0 15 1 0 16 16 16

153 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  0 0 0 0 4 0 0 4 4 4

154 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
(proceedings) 0 0 0 0 11 1 0 12 12 12
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155 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
(proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

156 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

157 จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่
เผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

158 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับ
การเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

159 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับ
การเผยแพร่ในระดับชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

160

- -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับ
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

161 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับ
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

162 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับ
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

163 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 
(ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 0 0 0 0 15 1 0 16 16 16
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164 จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก)

165 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎ
ในฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในค่า
น้ําหนักนี้ จะต้องไม่นับซ้ํากับค่านําหนักอื่นๆ)

166 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นบัในค่า
น้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ)

167

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่
ในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่า
น้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ)
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168 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :
www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus 
(จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํา
กับที่นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ)

169 จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ 
(ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก)

170 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับ
การเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด

171 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ที่ได้รับ
การเผยแพร่ในระดับชาติ

172

- -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับ
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

173 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับ
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน

174 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ

175 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
 (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)
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176 (สบช.)จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาภายใน
เวลาที่กําหนดในหลักสูตร

177 (สบช.)จํานวนนักศึกษารับเข้าทั้งหมด (รหัส
เดียวกัน)

178 (สบช.)จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่สอบผ่าน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน 1 ปี

179 (สบช.)จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมดในปี
การศึกษาเดียวกัน

180 จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษานั้น 313 299 247 151 17 333 268 1,628.00 1,628.00 1,628.00
181 - -ระดับอนุปริญญา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 - -ระดับปริญญาตรี 313 299 247 151 7 333 268 1,618 1,618 1,618
183 - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 - -ระดับปริญญาโท 0 0 0 0 10 0 0 10 10 10
185 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 - -ระดับปริญญาเอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 จํานวนรายวิชาที่มีการประเมินความพึงใจของ

ผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ 313 299 247 151 7 341 268 1,626.00 1,626.00 1,626.00
188 - -ระดับอนุปริญญา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 - -ระดับปริญญาตรี 313 299 247 151 7 333 268 1,618 1,618 1,618
190 - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 - -ระดับปริญญาโท 0 0 0 0 0 8 0 8 8 8
192 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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193 - -ระดับปริญญาเอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 จํานวนรายวิชาที่มีผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ฯ ที่น้อยกว่า 3.51 - - - - - - - - - -

195 - -ระดับอนุปริญญา - - - - - - - - - -
196 - -ระดับปริญญาตรี 0 0 0 0 - 0 0 - - -
197 - -ระดับ ป.บัณฑิต - - - - - - - - - -
198 - -ระดับปริญญาโท - - - - 0 0 - - - -
199 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - - - - - - - - -
200 - -ระดับปริญญาเอก - - - - - - - - - -
201 (สพล.) จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําตรง

สาขาวิชาหรือทํางานในสถานประกอบการที่
ดําเนินงานเกี่ยวข้องภายใน 1 ปี

202 (สพล.) การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
203 (สพล.) ได้รับรางวัลที่ 3 จากการแข่งขันกีฬา

ระดับชาติ/ การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ

204 (สพล.) ได้รับรางวัลที่ 2 จากการแข่งขันกีฬา
ระดับชาติ/ ได้รับรางวัลที่ 3 จากการแข่งขันกีฬา
ระดับนานาชาติ
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205 (สพล.) ได้รับรางวัลที่ 1 จากการแข่งขันกีฬา
ระดับชาติ/ ได้รับรางวัลที่ 2 จากการแข่งขันกีฬา
ระดับนานาชาติ

206 (สพล.) ได้รับรางวัลที่ 1 จากการแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ

207 ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้
คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) - 4.16 4.16

208 ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา (จากคะแนน
เต็ม 5) - 4.08 4.08

209 ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวชิาชีพแก่
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) - 4.04 4.04

210

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

211 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ได้รับ
ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย

องค์ประกอบที่ 3

องค์ประกอบที่ 4
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212 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการยื่น
การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

213 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายในสถาบัน 4,207,720.00 3,360,000.00 3,783,000.00 790,500.00 105,000.00 4,084,928.00 10,827,208.00 27,158,356.00 27,158,356.00 27,158,356.00

214 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4,207,720.00 1,095,000.00 3,783,000.00 0 0 4,084,928.00 10,827,208.00 23,997,856.00 23,997,856.00 23,997,856.00
215 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 2,265,000.00 0 790,500.00 105,000.00 0 0 3,160,500.00 3,160,500.00 3,160,500.00
217 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

จากภายนอกสถาบัน 0 846,000.00 840,000.00 132,000.00 0 671,665.00 396,110.00 2,885,775.00 2,885,775.00 2,885,775.00
218 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 840,000.00 0 0 671,665.00 396,110.00 1,907,775.00 1,907,775.00 1,907,775.00
219 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 - -กลุ่มสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 846,000.00 0 132,000.00 0 0 0 978,000.00 978,000.00 978,000.00
221 จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวม

ผู้ลาศึกษาต่อ) 73.5 143 88.5 71.5 4 74 58.5 513 513 513
222 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 73.5 46.5 88.5 0 0 74 58.5 341 341 341
223 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 96.5 0 71.5 4 0 0 172 172 172
225 จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวม

ผู้ลาศึกษาต่อ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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229 จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ 6 5 10 3 0 13 11 48 48 48
230 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  6.0 2 10 0 0 13 11 42 42 42
231 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  0.0 3 0 3 0 0 0 6 6 6
233 จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
 หรือตีพิมพใ์นวารสารวิชาการที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในค่า
น้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 15 28 19 16 2 54 15 149 149 149

238 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  15 9 19 0 0 54 15 112 112 112
239 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 19 0 16 2 0 0 37 37 37
241 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับชาติที่มีชื่อปรากฎในประกาศของ สมศ. 
(จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํา
กับที่นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 0 3 4 0 0 0 0 7 7 7

242 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 4 0 0 0 0 5 5 5
243 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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244 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2
245 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศของ 
สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้อง
ไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6

246 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
247 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank :
www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus 
(จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํา
กับที่นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 0 0 3 0 0 4 0 7 7 7

250 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 3 0 0 4 0 7 7 7
251 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
252 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงานของอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

254 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
255 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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256 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
257 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจํา) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

258 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
259 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
260 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ผลงานของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

262 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
265 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจํา) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

266 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
267 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
268 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
269 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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270 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
272 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
273 จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ 0 27 3 5 2 0 10 47 47 47
274 จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้

ประโยชน์ 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
275 จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรอง

คุณภาพ 0 7 2 3 2 0 1 15 15 15
276 - -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับชาติ 0 1 0 1 2 0 0 4 4 4
277 - -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับนานาชาติ 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
278 - -ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์

โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด (ผลงาน
จะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน)  0 4 0 0 0 0 0 4 4 4

279 - -ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่
มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ 
๕๐ ของชิ้นงาน) 0 2 2 1 0 0 1 6 6 6

องค์ประกอบที่ 5
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280 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผน
ที่สภาสถาบันอนุมัติ

281 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่
นํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน

282 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่
นํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย

283 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่
นํามาใช้ในการพัฒนา ทั้งการเรียนการสอนและ
การวิจัย

284 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่
เกี่ยวกับประเด็น ๑ - ๔ ไม่ต่ํากว่า ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕ - 4.12 4.12

285 คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภา
สถาบัน (คะแนนเต็ม ๕) -

286

คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดย
คณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕) -

องค์ประกอบที่ 97

องค์ประกอบที่ 6

องค์ประกอบที่ 7
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287 ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ (จากคะแนนเต็ม ๕) - 3.71 3.71

288 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการ
ประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 44 327 42 23 0 63 39 538 538 538

289 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) - 3.88 3.88

290 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ - - - - 8 - - 8 8 8

291 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญา
โทที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) - 4.11 4.11

294 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต
ที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 2,118 2,118

295 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ ทั้งหมด 44 327 42 23 8 63 39 546 546 546

296 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) - 3.88 3.88

297 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่
เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น 
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จาก
คะแนนเต็ม ๕) - 3.7 3.7

องค์ประกอบที่ 98
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298 จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาต่างประเทศ
ทั้งหมด 1,134.00 4,423.00 713 2,782.00 36 1,232.00 706 11,026.00 11,026.00 11,026.00

301 - -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาจีนกลาง 0 0 0 309 0 0 0 309 309 309
310 - -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอังกฤษ 1,134.00 4,423.00 713 2,473.00 36 1,232.00 706 10,717.00 10,717.00 10,717.00
311 - -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอินโดนีเซีย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
312 - -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาตามกฎหมายที่

ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
313 จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ

ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศที่
กําหนดทั้งหมด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อย
ละ 60 ของคะแนนเต็ม) 623 3,130.00 478 1,862.00 36 854 566 7,549.00 7,549.00 7,549.00

316 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนกลางที่กําหนด 
(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม) 0.00 0 0 236 0 0 0 236 236 236

325 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่กําหนด 
(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม) 623.00 3,130.00 478 1,626.00 36 854 566 7,313.00 7,313.00 7,313.00
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326 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความสามารถด้านภาษาอินโดนีเซียที่
กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 
ของคะแนนเต็ม) 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

327 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความสามารถด้านภาษาตามกฎหมายที่ใช้
ในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ  (ได้คะแนนในระดับ
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0



 

รายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.สุวรรณภมิู ปีการศึกษา 2556 
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- แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ประจําปีการศึกษา  2556 ระดับสถาบัน 
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๒.๓๔  นางสาวสุวรชัต  ดีมาก     กรรมการ 

๒.๓๕ วาที่ ร.ต.จรยุทธ  โซะมาล ี      กรรมการ 

๒.๓๖ นางสุรีย  เอี่ยมแจ       กรรมการ 

๒.๓๗ นางฤทัยชนก  โพธ์ิงาม      กรรมการ 

๒.๓๘ นางนัทกร  ศรีทอง      กรรมการ 

 ๒.๓๙ นางสาวสิริณัฐ  วัฒนศร ี     กรรมการ 

๒.๔๐ นางวรรณนิการ  ทิพสุรบท     กรรมการ 

 ๒.๔๑ นางสาวนุชศจี  สําเภาลอย     กรรมการ 

๒.๔๒ นางสาวสุภาพ  โสมนัสสา     กรรมการ 

๒.๔๓ นางสาวชวนพิศ  เปรมกมล     กรรมการ 

๒.๔๔ นางสาวสมพร  วงศศักด์ิ     กรรมการ 

 ๒.๔๕ นางสาวออมใจ  บุญหนุน     กรรมการ 

 ๒.๔๖ นางสาวสุนีย  มงคลแท     กรรมการ 

๒.๔๗ นางสาวนิศานาถ  ศรีสังวร      กรรมการ 

๒.๔๘ นางสาวศุภานัน ทับสัพ      กรรมการ 

 ๒.๔๙ นายสริิพงษ  เกียรติพิทักษสุข    กรรมการ 

๒.๕๐ นางกันยา  นวนพิจิตร     กรรมการ 

๒.๕๑ นางสาวตวงพร  ขาวมาลา     กรรมการ 

๒.๕๒ นางสาวอภิรดี  มีแสงเพชร     กรรมการ 

๒.๕๓ นางสาวมณฑาทิพย เดือนสุกแสง    กรรมการ 

๒.๕๕ นางสาวรัตนา  อิญญาวงค     กรรมการ 

๒.๕๖ อุปนายกสโมสรนักศึกษา ศูนยนนทบุร ี   กรรมการ 

๒.๕๗ อุปนายกสโมสรนักศึกษา ศูนยวาสุกร ี    กรรมการ 

๒.๕๘ อุปนายกสโมสรนักศึกษา ศูนยสุพรรณบุร ี   กรรมการ 

๒.๕๙ อุปนายกสโมสรนักศึกษา ศูนยหันตรา    กรรมการ 

๒.๖๐ ผูอํานวยการสํานักคุณภาพการศึกษา    กรรมการและเลขานุการ 

๒.๖๑ นางสิริพร  เรืองสุรัตน     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๒.๖๒ นายพัฒนพล   แกวยม     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๒.๖๓ นางสาวพัชรนันท  วงศสิงห     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๒.๖๔ นายเสกสรรค  คงพึ่งทรัพย     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๒.๖๕ นายสุวสันต   กะมล      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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