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คํานํา 
 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 438/2557 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 
2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 ระดับสถาบัน  
(และฉบับเพ่ิมเติม) ซึ่งได้ดําเนินการตรวจประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2557 และ  
1 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา ซึ่งคณะกรรมการประเมินประกอบ
ไปด้วยคณะกรรมการจากภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อุ่นเรือน 
ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จํานงค์  นุกูลคาม  กรรมการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี   
ประวิชพราหมณ์  กรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการจากภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ท่าน ได้เก่ ดร.ศราวุธ  
สังข์วรรณะ  กรรมการ  อาจารย์รสสุคนธ์  แย้มทองคํา กรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม  เจนวิไลศิลป์ 
กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ วางแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับสถาบัน ตามตัวบ่งชี ้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และจัดทํารายงานผล 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเสนอคณะกรรมการอํานวยการ น้ัน 
 ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปีการศึกษา 2556 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะ
เป็นประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ประจําปีการศึกษา 2556 ระดับสถาบัน 
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หนังสือรับรองการประเมินผลและตัดสินผล 
โดยคณะผู้ประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ 
เม่ือวนัที ่ 30 กรกฎาคม - 1 สงิหาคม 2557 

ณ ห้องประชมุอาคาร 24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ หันตรา 
 

 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปีการศึกษา 2556 ตรวจสอบข้อมูลประกอบการ
ตัดสินผลการประเมิน มีการวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง หลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ ผนวกกับข้อมูลท่ีได้จาก
ก า ร ส ัม ภ าษณ์ผู ้แ ท นก ร ร มก า ร สภ ามห า ว ิท ย า ล ัย  ผู ้ท ร ง ค ุณ ว ุฒ ิ  อ ธ ิก า รบด ี/ร อ ง อ ธ ิก า รบ ด ี/ 
ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก/กอง ผู้แทนอาจารย์ ผู้แทนอาจารย์ประจําหลักสูตร ผู้แทน
นั ก ศึ กษา  ผู้ แทน ศิษ ย์ เ ก่ า  ผู้ แ ทน ผู้ ปกค รอ ง  ผู้ แ ทนผู้ ใ ช้ บัณฑิ ต  ผู้ แ ทนชุ ม ชน  ผู้ แทน เ จ้ าห น้ าที ่
สายสนับสนุน และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของคณะวิชาและหน่วยงานสายสนับสนุน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเห็นชอบกับรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในฉบับน้ีทุกประการ 

1. ผศ.ดร.วิเชียร  อุ่นเรือน 
ข้าราชการบํานาญ 

......................................... ประธานกรรมการ 

2. ผศ.จํานงค์  นุกูลคาม 
ข้าราชการบํานาญ 

......................................... กรรมการ 

3. ผศ.ปราณี  ประวิชพราหมณ์      
ข้าราชการบํานาญ 

......................................... กรรมการ 

4. ดร.ศราวุธ  สังข์วรรณะ 
อาจารย์ประจาํคณะบริหารธรุกิจ 
และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

......................................... กรรมการ 

5. อ.รสสุคนธ์  แย้มทองคํา 
อาจารย์ประจาํคณะบริหารธรุกิจ 
และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

......................................... กรรมการ 

6. ผศ.เกษม  เจนวิไลศิลป์ ......................................... กรรมการและเลขานุการ 
 อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
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ทีมผู้ชว่ยเลขานุการ 
7. นางสิริพร  เรืองสุรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักคุณภาพการศึกษา 
8. นายพัฒน์พล  แก้วยม นักวิชาการศึกษา  สํานักคุณภาพการศึกษา 
9. นางสาวพัชรนันท์  วงศ์สิงห์ นักวิชาการศึกษา  สํานักคุณภาพการศึกษา 
10. นายเสกสรรค์  คงพ่ึงทรัพย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สํานักคุณภาพการศึกษา 
11. นางสาวสิรัตติกาล  ภานุสร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สํานักคุณภาพการศึกษา 
12. นางสาวขนิษฐา  ดํารงกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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บทท่ี 1 
บทสรุปผู้บริหาร 

 

1. บทนํา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นหน่ึงในเก้าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ที่มีพัฒนาการมาจากวิทยาลัยในสังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการสถาปนาเป็น
มหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ภายใต้การกํากับดูแลของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิมีลักษณะเฉพาะที่เป็นมหาวิทยาลัยระบบหลายศูนย์พ้ืนที่ (multi – campus system) ซึ่งมีการจัด
การศึกษาหลักสูตรลักษณะเดียวกันในต่างศูนย์ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีพ้ืนท่ีจัดการศึกษา 4 ศูนย์ คือ ศูนย์หันตรา
และศูนย์วาสุกรี ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์นนทบุรี ในจังหวัดนนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี ในจังหวัด
สุพรรณบุรี โดยมีพ้ืนที่จัดการศึกษารวมทั้งหมด 1,283 ไร่ เปิดสอนหลักสูตรระดับต่ํากว่าปริญญาตรี (ปวส.) ระดับ
ปริญญาตรี และระดับปริญญาโท จัดอยู่ในกลุ่มสถาบันเฉพาะทางเน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและพัฒนา
สังคม 

มหาวิทยาลัยฯ มีปณิธานการผลิตบัณฑิต คือ “คนดี มีความรู้ รักสู้งาน” และมีวิสัยทัศน์  “มหาวิทยาลัย
ชั้นนําด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือชุมชน สังคมและนานาชาติ” อัตลักษณ์หมาวิทยาลัย คือ “บัณฑิตที่เป็น
คนดี มีความรู้ รักสู่งาน” เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยคือ “แหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพและเทคโนโลยี” 

 
2. ผลการประเมินคณุภาพภายใน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี
การศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม และ 1 สิงหาคม 2557  โดยผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ดังน้ี 

1) ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. ทั้งหมด 23 ตัวบ่งชี้ ได้  4.54 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก  
2) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. ท้ังหมด 19 ตัวบ่งชี้ ได้ 4.13 คะแนน  

อยู่ในระดับดี   
3) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. รวมกันจํานวน 42 ตัวบ่งชี้ 

ได้ 4.29  คะแนน อยู่ในระดับ ดี 
และมีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ได้ 5.00 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก ผลการ

ประเมินตามตัวบ่งชี้ ก.พ.ร. ได้ระดับ 3 อยู่ในระดับพอใช้ และผลการประเมินตามตัวบ่งชี้นโยบายรัฐบาล 
“สถานศึกษา 3 ดี” ได้ 5.00 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก 
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3. จุดแข็ง 
     1.   มีการดําเนินงานตามแผน และทบทวนแผน โดยบุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทําวิสัยทัศน์ แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ที่เน้นความเป็นเลิศด้านอาหาร พลังงาน เครื่องมือและแม่พิมพ์ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ 
     2.   มหาวิทยาลัยฯ ตระหนักถึงคุณภาพด้านการศึกษา ทุกหลกัสูตรที่เปิดสอนได้พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก สกอ. ก่อนเปิดการเรียนการสอน 
     3.   มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุน ส่งเสริมบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้ได้รับความรู้ในการทําวิจัย 
การทําผลงานทางวิชาการ โดยมีการจัดอบรม แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ มาเป็นพ่ีเลี้ยง อย่างต่อเน่ือง  
     4.   มหาวิทยาลัยฯ มีโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมท่ีหลากหลาย สามารถสรา้งความเข้มแข็งให้กับ 
ชุมชน และองค์กรภายนอกได้ 
 
4. แนวทางการเสริมจุดแข็ง  
      1.  ก่อนการทบทวนทําแผนยุทธศาสตร ์ควรมีการวิเคราะห์สิ่งแวดลอ้ม (SWOT) เพ่ือประกอบการกําหนด
แผนกลยุทธ์ 
      2.  มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก ในการจัดการเรียนการสอนให้ 
เท่าเทียมกันทกุศูนย์พ้ืนที่ ตามศักยภาพ ของมหาวิทยาลัยฯ 
      3.  คณะกรรมการคัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย หรอืงานสร้างสรรค์ ควรมีการ   
วิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาแนวทางส่งเสริมหรือสนับสนุนให้นักวิจัย นําผลงานไปใช้ประโยชน์ 
      4.  ควรนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการทางวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ 
งานวิจัยให้เพ่ิมมากขึ้น  

 
5. จุดท่ีควรพฒันา  

1. ควรปรับปรุงเอกสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ปี 2557-2560 ใหค้รอบคลุมและ 
ชัดเจนย่ิงข้ึน 

2. ควรประเมนิผลความสําเร็จของแผนบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้ดี
และมีประสทิธิภาพย่ิงข้ึน 

3. ควรปรับปรงุพัฒนากระบวนการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาที่มีผลการประเมินต่าํ 
4. ควรหาแนวทางในการประเมินบัณฑิต การประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการนําเสนองานวิจัยให้

อาจารย์และนักศึกษานําเสนอผลงาวิจัยไปเสนอทั้งในและต่างประเทศ และแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์
ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

5. ควรสนับสนุน ตดิตามและประเมินผลการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบูรณา
การงานวิจัยกับการเรียนการสอนให้กับบุคลากร 
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6. ควรหาแหลง่เงินทุนสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกให้มากย่ิง และการกําหนดแหล่ง
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างชดัเจน  

7. ควรปรับปรุงพัฒนาการสังเคราะห์งานวิจัยให้มีประสทิธิภาพย่ิงข้ึน 
8. ควรส่งเสริมสนับสนุนหรือเสริมแรงจูงใจให้อาจารย์/นักวิจัยนําผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่และนําไปใช้

ประโยชน ์ใหม้ากย่ิงข้ึน 
9. ควรส่งเสริม สนับสนุน หรือสร้างแรงจูงใจใหอ้าจารย์เขียนบทความทางวิชาการ เขียนตํารา หรอืนํา

ผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนตําแหน่งทางวิชาการให้สูงขึน้ 
10. ควรประเมินผลประโยชน์ ผลกระทบ การสรุปผลการประเมินการดําเนินการกิจกรรม การบริการ

วิชาการในภาพรวมให้ชดัเจนและมีประสทิธิภาพ  
11. ควรพัฒนารูปแบบการประเมินและรายงานการติดตามความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการดําเนินการโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจสบืสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

12. ควรจัดทํารายงานผลการดําเนินงานพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมครบทุกศูนย์
การศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ 

13. ควรสนับสนุนในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสภาพทางกายภาพ ทั้งภายนอกและภายในอาคาร ให้
มีสภาพท่ีเอือ้ตอ่การเรียนการสอน การบริหารจัดการ ให้ครอบคลมุทุกพ้ืนที่ 

14. ควรปรับปรุงการประเมินระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาระบบฯย่ิงขึ้น 
15. ควรวิเคราะห์ขอ้มลูที่สําคัญก่อนการนําข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศและเพิ่มฐานข้อมลูการเบิกจ่าย

เงินเดือนและ/หรือเงินรายรับประจําเดอืน เพ่ือเป็นการช่วยผู้บริหารตดัสนิใจและบริการบุคลากร 
16. ควรดําเนินการในการบริหารความเสี่ยงให้รอบด้านยิง่ข้ึนและให้บุคลากรนักศึกษาเข้าร่วมในการค้นหา

และบริหารความเสี่ยง 
17. ควรทําการวิเคราะห์เพ่ือคาดการณ์รายรับและรายจ่ายในอนาคตและนําระบบสารสนเทศมาใชใ้นการ

ติดตามการรับและการจ่ายเงินเพ่ือประโยชน์ตอ่การตดัสินใจ 
18. ควรทบทวน พัฒนา เคร่ืองมอื (แบบสอบถามและ/หรือเคร่ืองมอือืน่ๆ) ในการประเมินบัณฑิต ที่

สะท้อนอตัลักษณ์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเป็นคนดีใหช้ดัเจนย่ิงข้ึน 
19. ควรนําเสนอขอ้มลูที่แสดงถึงจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ 

ให้มากขึ้น 
20. ควรมีการกํากับและบริหารจัดการสหกิจศึกษาให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
21. มหาวิทยาลัยฯ ควรสร้างกลไกเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษานําเทคโนโลยีไปถ่ายทอดสูชุ่มชน 
22. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเห็นความสําคัญของการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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6. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง   
1. ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ปี 2557-2560 ควรเพ่ิมคํานําหรือคําชีแ้จงที่บ่งบอกทั้งการ

ทบทวนแผนฯ การได้รับความเห็นชอบแผนฯ จากสภามหาวิทยาลัย และการนําข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย 
ไปปรับปรุงในการทําแผนฯ ให้ชดัเจน ไว้ในแผนฯ 

2. ควรประเมินผลความสําเร็จของแผนบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ให้
สอดคล้องกับแผนฯท่ีกําหนดไว้ และนําผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงพัฒนาแผนฯ ในปีตอ่ไป 

3. ควรตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และใหข้้อเสนอแนะการปรบัปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ที่มีผลการประเมินที่ต่ํากว่า 3.51 

4. ควรตั้งคณะกรรมการพิจาณาหาแนวทางในการประเมินบัณฑิต การประชาสัมพันธ์ข่าวสารเก่ียวกับการ
นําเสนองานวิจัยใหอ้าจารย์และนักศึกษา ในการนําเสนอผลงานวิจัยไปเสนอทั้งในและต่างประเทศ และแนวทางใน
การส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน แล้วนําแนวทางที่ได้ไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงานประจําปีเพ่ือ
นําสู่การปฏิบัติ 

5.  ควรวางแผนการดําเนินงานสนับสนุน ตดิตามและประเมินผลการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย กาอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนให้กับบุคลากรอย่างเป็นระบบ 

6. ควรจัดทํา ทําเนียบแหล่งทุนวิจัยภายนอก และปฎิทินเสนอโครงการวิจัยทั้งภายในและภายนอกเผยแพร่ให้
บุคลากรทราบและเสนอโครงการฯ และพัฒนาห้องสืบค้นงานวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัย ให้เพียงพอและเอื้อตอ่การ
วิจัย ใหด้ีย่ิงข้ึน 

7. คณะกรรมการสังเคราะห์งานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ควรมีการประชุมและดําเนินงานตามระบบและกลไก
ที่กําหนด 

8. ควรตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือหาแนวทางส่งเสริมหรอืสนับสนุนให้ผู้วิจัยนําผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ไปตพิีมพ์เผยแพร่และใช้ประโยชน์ให้มากย่ิงข้ึน 

9. ควรจัดประชมุสัมมนาหรอืแตง่ตั้งคณะกรรมการให้คําปรึกษาอาจารย์ เขยีนบทความทางวิชาการ เขียน
ตํารา หรอืนําผลงานทางวิชาการเพ่ือเลือ่นตําแหน่งทางวิชาการให้สูงขึน้ 

10. ควรประเมินผลประโยชน์ ผลกระทบ การสรุปผลการประเมินการดําเนินการกิจกรรมการบริการวิชาการ
ในภาพรวมให้ครอบคลุม ชดัเจน และนําความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการมาถ่ายทอดแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย
และสาธารณชนให้มากย่ิงข้ึน   

11.ควรกําหนดรูปแบบการประเมินและรายงานการติดตามความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และการดําเนินการโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยทุก
กิจกรรมรวมทัง้กิจกรรมย่อยต่างๆ และนําผลการประเมนิไปปรับปรุงในการดําเนินการในปีตอ่ไป 

12. ควรจัดทํารายงานผลการดําเนินงานพัฒนา สุนทรียภาพในมิตทิางศิลปะและวัฒนธรรม ที ่ศูนย์นนทบุรี 
ศูนย์วาสุกรีและศูนย์สุพรรณบุรี 
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13. ควรตั้งคณะกรรมการพิจารณาการสนับสนุนและการดาํเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสภาพทาง
กายภาพ ทั้งภายนอกและภายในอาคาร ใหม้ีสภาพที่เอือ้ตอ่การเรียนการสอน การบริหารจัดการ ให้ครอบคลมุทุก
พ้ืนที่ โดยให้บุคลากร นักศึกษาในแต่ละพ้ืนที่ร่วมดําเนินการปรับปรุงและบํารุงรักษา 

14. ควรปรับปรุงแบบฟอร์มและวิธีการประเมินระบบสารสนเทศให้กระชบัและตรงประเด็นทีต่อ้งการประเมิน
เพ่ือให้ได้ผลในการนําไปปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการให้ดีย่ิงข้ึน 

15. ควรแต่งตัง้เจ้าหน้าที่ทําการวิเคราะห์ข้อมลูที่สําคัญตอ่การตดัสินใจของผู้บริหาร ก่อนนําข้อมูลเข้าสู่ระบบ
สารสนเทศและเพ่ิมฐานขอ้มลูการเบิกจ่ายเงินเดือนและ/หรือเงินรายรับประจําเดอืน เพ่ือให้บุคลากรสามารถ
ตรวจสอบเงินเดอืนและ/หรือเงินรายรับประจําเดือน ของตวัเองได้อย่างรวดเร็วและลดการใช้กระดาษ 

16. ควรมีการค้นหาความเสี่ยงให้รอบด้านย่ิงข้ึน เช่น ด้านสารเสพตดิ ความปลอดภัยด้านจราจร ด้านสังคม 
เป็นต้น และบันทึกการค้นหาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดโอกาสให้บุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมในการค้นหาและ
บริหารความเสี่ยงให้มากย่ิงข้ึน 

17. ควรทําการวิเคราะห์เพ่ือคาดการรายรบัและรายจ่ายในอนาคตและนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหาร การตดัสินใจและในการติดตามการใช้เงิน 

18. ควรตั้งคณะกรรมการทบทวน พัฒนา เครื่องมอื (แบบสอบถามและ/หรือเคร่ืองมอือื่นๆ) ในการประเมิน
บัณฑิต ที่สะทอ้นอัตลักษณ ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นคนดีใหช้ดัเจนย่ิงข้ึน 

19. ควรนําเสนอขอ้มลูที่แสดงถึงจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะทอ้นความเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ให้
มากขึ้น ใหส้อดคลอ้งกับขอ้มลูเชิงประจักษข์องมหาวิทยาลัยฯ เช่นการเป็นแหล่งบริการวิชาการ การเป็นศูนย์สอบ
เทียบเครื่องมอื แหล่งฝกึอบรมด้านเทคโนโลยีต่างๆ เป็นตน้ 

20. ควรกํากับดูแลการออกนิเทศของคณาจารย์ให้เป็นไปตามข้อกําหนดและมีการจัดการความรู้ท่ีได้จากการ
จัดสหกิจศึกษาเมื่อเสร็จสิ้นการจัดสหกิจศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

21. มหาวิทยาลัยฯ ควรตั้งคณะกรรมการพิจารณาออกระเบียบหรือสร้างกลไกเพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษานํา
เทคโนโลยีไปถา่ยทอดสูชุ่มชน 

22. ควรจัดใหม้ีห้องหรอืสถานที่เปิดกว้างให้นักศึกษาทุกคน/ศูนย์ มโีอกาสเข้าไปฝึกทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศและให้คณะ/สาขา มีบทบาทในการกระตุ้นนักศึกษาให้เห็นความสําคัญของการทดสอบ
ความสามารถด้านภาษามากข้ึน 
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บทท่ี 2 
รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ประจําปีการศกึษา 2556 มีรายนามดังตอ่ไปน้ี 

1. ผศ.วิเชียร  อุ่นเรือน 
ข้าราชการบํานาญ 

ประธานกรรมการ 

2. ผศ.จํานงค์  นุกูลคาม 
ข้าราชการบํานาญ 

กรรมการ 

3. ผศ.ปราณี  ประวิชพราหมณ์      
ข้าราชการบํานาญ 

กรรมการ 

4. ดร.ศราวุธ  สังข์วรรณะ 
อาจารย์ประจาํคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กรรมการ 

5. อาจารย์รสสุคนธ์  แย้มทองคํา 
อาจารย์ประจาํคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กรรมการ 

6. ผศ.เกษม  เจนวิไลศิลป์ 
อาจารย์ประจาํคณะครศุาสตร์อตุสาหกรรม 

กรรมการและเลขานุการ 

7. นางสิริพร  เรืองสุรัตน์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สํานักคุณภาพการศึกษา 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

8. นายพัฒน์พล  แก้วยม 
นักวิชาการศึกษา สํานักคุณภาพการศึกษา 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

9. นางสาวพัชรนันท ์ วงศ์สิงห์ 
นักวิชาการศึกษา สํานักคุณภาพการศึกษา 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

10. นายเสกสรรค์  คงพ่ึงทรัพย์ 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  สํานักคุณภาพการศึกษา 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

11. นางสาวสิรัตติกาล  ภานุสร 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  สํานักคุณภาพการศึกษา 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

12. นางสาวขนิษฐา  ดํารงกุล 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
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บทท่ี 3 
ข้อมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นหน่ึงในเก้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้รับการ

สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 
พ.ศ. 2548 มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีพ้ืนที่จัดการศึกษา 4 ศูนย์พ้ืนที่ คือ 
 

ศูนย์หันตรา (สํานักงานอธกิารบดี) ตั้งอยู่ที่ ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ศูนยว์าสกุรี  ตั้งอยู่ที ่ตําบลท่าวาสุกรี อําเภอพระนครศรอียุธยา จังหวัดพระนครศรอียุธยา 
ศูนยน์นทบุรี  ตั้งอยู่ที ่ตําบลสวนใหญ ่อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ีและ  
ศูนยส์ุพรรณบรีุ ตั้งอยู่ทีต่ําบลย่านยาว อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 ปณิธานการผลิตบัณฑิต 

บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิคือ  “คนดี มีความรู้ รักสู้งาน” 
 

 วิสัยทัศน์ 
“มหาวิทยาลัยชั้นนําด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือชุมชน สังคมและนานาชาติ” 
 

 พันธกิจ  
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพ 
2. วิจัยและสรา้งนวัตกรรม เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม 
3. บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 
4.  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม 
5.  บริหารจัดการที่ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ 
2. พัฒนาศักยภาพการวิจัย และสร้างนวัตกรรม 
3. สร้างความเสมอภาคและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. สืบสาน และส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

 เป้าประสงค์ 
1. บัณฑิตที่มีคุณภาพตรงความต้องการของสังคม 
2. ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และนําไปใช้ในการพัฒนาท้องถ่ิน ชุมชน สังคม และพัฒนาต่อยอดใน

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

 
 กลยุทธ์ 

1. สร้างและการกระจายโอกาสทางการศกึษา 
2. พัฒนาระบบการรับนักศึกษาและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
3. สร้างมาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิต 
4. พัฒนาคณาจารย์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
5. สร้างระบบการบริหารกิจการนักศึกษาท่ีดแีละสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับศิษย์เก่า 
6. สร้างและพัฒนานักวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ 
7. พัฒนาระบบงานวิจัยให้ครบวงจร อย่างมีประสทิธิภาพ 
8. มุ่งเป็นศูนย์กลางการให้บรกิารวิชาการ/วชิาชีพในกลุ่มภาคกลางตอนบน 
9. มุ่งเป็นศูนย์กลางการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยภาคกลาง และการอนุรกัษส์ิ่งแวดล้อม 
10. สร้างระบบบรหิารจัดการทีด่ ีมีประสิทธิภาพ 
11. สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตดัสินใจทีม่ีคุณภาพ 
12. สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่ด ี
13. สร้างระบบบรหิารจัดการทรพัยากรบุคคลท่ีด ี
14. สร้างระบบบรหิารจัดการงบประมาณ ทรัพย์สิน และการหารายได้ที่ย่ังยืน 
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 อัตลักษณข์องมหาวิทยาลัย 

“บัณฑิตนักปฏบิัติที่เป็น “คนดี มีความรู้ รักสู้งาน” 
 
 เอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลัย 

“แหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพและเทคโนโลยี” 
 

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

 

 ลักษณะบัณฑิตราชมงคลสวุรรณภูมิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้กําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ 5 ประการ 

ดังน้ี 
1. ใฝ่รู้ หมายถึง รักในความรู้ มุ่งมั่นแสวงหาความรู้ เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง 
2. มีความคิดเชิงระบบ หมายถึง การคิดพิจารณาส่ิงใดในลักษณะที่เป็นองค์รวม และสามารถวิเคราะห์ 

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับองค์ประกอบย่อยได้อย่างครอบคลุมครบวงจร 
3. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง มีทักษะในการถ่ายทอด นําเสนอข้อมูล ข่าวสาร รวมถึง 

ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
4. เป็นมืออาชีพ หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์วิชาชีพเป็นอย่างดี มีทักษะความชํานาญ ในการ

ปฏิบัติและประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด 
5. มีจิตสาธารณะ หมายถึง การตระหนักรู้และคํานึงถึงส่วนรวม เป็นจิตที่คิดสร้างสรรค์ เป็นกุศล 

 และมุ่งทํากรรมดี เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 



-15- 

 การจัดการเรียนการสอน  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี  อยู่ในกลุ่ม ค2 สถาบันเฉพาะทาง ที่เน้นผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2555 มีการ
จัดการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 6 คณะ 1 วิทยาลัย ได้แก่ 

1) คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรม 
2) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร 
3) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4) คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
5) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์
6) คณะศิลปศาสตร์ 
7) วิทยาลัยการจัดการ 

 
หลกัสูตร ประจําปีการศึกษา 2556 จําแนกตามคณะและระดับการศึกษา 
ปีการศึกษา 2565 มีจํานวนหลักสตูรรวม 46 หลักสตูรแบ่งเป็น 3 ระดับคือ ระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ

ชั้นสูง 10  หลักสูตร ระดับปรญิญาตรี 34 หลักสตูร และระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร  
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีหน่วยงานสายสนับสนุน 4 หน่วยงาน ดังน้ี 

1) สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
2) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) สถาบันวิจัยและพัฒนา 
4) สํานักงานอธิการบดี 

จํานวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2556 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  รวมทั้งสิ้น 
12,231 คน  เป็นนักศึกษาปริญญาโท จํานวน 140 คน  นักศึกษาปริญญาตรี จํานวน 10,647 คน นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรชั้นสูง จํานวน 1,444 คน 

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 

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

ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 
967,940,900  บาท โดยเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปี 752,140,900 บาท (77.71%) งบประมาณเงินรายได้ 
215,800,000บาท (22.29%)  
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บทท่ี 4 
วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน 

 
4.1 การวางแผนการประเมนิ 

4.1.1 การเตรียมการและการวางแผนการตรวจเย่ียม 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และรายงานข้อมูลพ้ืนฐาน (Common 
data set) ของมหาวิทยาลัยตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 
พฤษภาคม 2557 

4.1.2 การดําเนินการระหว่างตรวจเย่ียม 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระหว่างวันท่ี 30 กรกฎาคม 2557 – 1 สิงหาคม 2557 ณ ห้องสภา
มหาวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์
หันตรา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีรายละเอียดกําหนดการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน 
ดังน้ี 
 

วันท่ี 30 กรกฎาคม 2557 กําหนดการ 
08.30-09.00 น.  บุคคลากรมหาวิทยาลัยลงทะเบียน เข้าห้องประชุม  

 คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมวางแผนการตรวจเยี่ยม กําหนดประเด็นและรายการข้อมูล
ที่ต้องการตรวจสอบ (ห้องรับรอง) 

09.00-09.30 น.  อธิการบดีกล่าวต้อนรับ แนะนําผู้บริหาร และนําเสนอ/รายงานผลการดําเนินงานต่อ
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ  
(ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ช้ัน 9)  

09.00-10.00 น.  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ กล่าวช้ีแจงวิธีและกระบวนการประเมิน 
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10.00-11.00 น.  สัมภาษณ์นโยบาย วิสัยทัศน์การบริหารงานและการจัดการศึกษาของผู้บริหารมหาวิทยาลัย  

ณ (ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น 9) ได้แก่   
กลุ่มท่ี 1  
1.อธิการบดี 
 

กลุ่มท่ี 2 
2.กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

กลุ่มท่ี 3 
   2. รองอธิการบดี  และผู้ช่วย
อธิการบดี   
   3. คณบดี   
   4. ผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก/กอง 

 

11.00-12.00 น.  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ดําเนินการตรวจประเมิน โดยตรวจสอบหลักฐาน  
ช้ัน 8 ห้อง 240802 – 240804 และ 240709 

12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-15.30 น.  สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังน้ี (ช้ัน 8 ห้องสัมภาษณ์) 

กลุ่มท่ี 1  
ห้อง 240802 
  1. ผู้ปกครอง 
   2. ผู้ใช้บัณฑิต 
   3. ศิษย์เก่า  
   4. ผู้แทนชุมชน 

กลุ่มท่ี 2 
ห้อง 240803 
 5. ตัวแทนคณาจารย์ 
 6. ตัวแทนกรรมการประจํา
หลักสูตร 
 7. ตัวแทนบคุลากรสายสนับสนุน 

กลุ่มท่ี 3 
ห้อง 240804 
8. ตัวแทนนักศึกษา 
9. นายกองค์การนักศึกษา  
 

 
15.30-17.30 น.  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ดําเนินการตรวจประเมิน โดยตรวจสอบหลักฐาน ณ  

ช้ัน 8 ห้อง 240802 – 240804 และ  240709  
17.30-18.30 น.  คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการตรวจประจําวัน 

วันท่ี 31 กรกฎาคม 2557  
08.30-12.00 น.  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ดําเนินการตรวจประเมิน โดยตรวจสอบหลักฐาน โดย

ตรวจสอบทุกองค์ประกอบ (ตรวจต่อ) ณ ชั้น 8 ห้อง 240802 – 240804 และ 240709 
12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-17.00 น. ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 ศูนย์หันตรา 
   - คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
   - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   - คณะศิลปศาสตร์ 
   - กองพัฒนานักศึกษา 
 ศูนย์วาสุกร ี
   - คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   - วิทยาลัยการจัดการ 
 ศูนย์นนทบุรี 
   - คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
   - สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

17.00-17.30 น.  คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตรวจประจําวัน 
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วันที่ 1 สิงหาคม 2557  

08.30- 10.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมปรึกษาหารือ ขอตรวจสอบเอกสารและข้อมูลเพ่ิมเติม 
10.00 – 12.00 น.  ตรวจประเมิน (ต่อ) ณ ชั้น 8 ห้อง 240802 – 240804 และ 240709 
12.00 – 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น.  ตรวจประเมิน (ต่อ) ณ ชั้น 8  ห้อง 240802 – 240804 และ 240709 
14.00 – 15.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการประเมิน และเขียนรายงานผลการประเมิน 
15.00 – 16.00 น.  ประชุมแจ้งผลการตรวจประเมินฯ มหาวิทยาลัย ด้วยวาจา  

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น 9   
16.00 – 16.30 น.  อธิการบดี และผู้บริหารให้ข้อมูลย้อนกลับ และกล่าวขอบคุณคณะกรรมการประเมินฯ และ

กล่าวปิดการประชุม 
 

โดยคณะกรรมการมีการแบ่งกลุ่มตรวจประเมินรายตัวบ่งน้ี ดังตอ่ไปนี ้
 

ชื่อผู้ประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ประเมิน 
1.ผศ.ดร.วิเชียร อุ่นเรอืน  (ประธานกรรมการ) 
2.อาจารย์รสสคุนธ์  แย้มทองคํา (กรรมการ) 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
1.นางสิริพร  เรืองสุรตัน์ 
2.นางสาวพัชรนันท์  วงศ์สิงห ์

องค์ประกอบที ่1  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  
องค์ประกอบที ่3  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  
องค์ประกอบที ่7  
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1  
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2  
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3  
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4  
องค์ประกอบที ่8  
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที ่12 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที ่13 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที ่16.1 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที ่16.2 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที ่17 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที ่18.1 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที ่18.2  
องค์ประกอบ 3 ด ี
ตัวบ่งชี้ท่ี 99.1 
ตัวบ่งชี้ท่ี 99.2 

3.ผศ.จํานงค์  นุกูลคาม (กรรมการ) 
4.ดร.ศราวุธ  สังข์วรรณะ (กรรมการ) 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
1.นายเสกสรรค์  คงพ่ึงทรัพย์ 
2.นางสาวสิรัตติกาล  ภานุศร 

องค์ประกอบที ่2  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7  

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที ่1  
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที ่2  
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที ่3  
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที ่14 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที ่15 
อตัลักษณ ์มทรส. 
ตัวบ่งชี้ท่ี 10.1.1 
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ชื่อผู้ประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8  
องค์ประกอบที ่9  
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1  
องค์ประกอบที ่11   
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1.3  

ตัวบ่งชี้ท่ี 10.2.2 
ตัวบ่งชี้ท่ี 10.3.3 

5.ผศ.ปราณี ประวิชพราหมณ ์ (กรรมการ) 
6.ผศ.เกษม  เจนวิไลศิลป์ (กรรมการและเลขานุการ)
ผู้ช่วยเลขานุการ 
1.นายพัฒน์พล  แก้วยม 
2.นางสาวขนิษฐา  ดํารงกุล 

องค์ประกอบที ่4  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 
องค์ประกอบที ่5  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  
องค์ประกอบที ่6  
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที ่5  
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที ่6  
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที ่7  
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที ่8 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที ่9 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที ่10 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที ่11 

 
 

4.1.3 การดําเนินการหลงัการตรวจเยี่ยม 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ทุกท่านได้ร่วมกัน จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ระดับสถาบัน ตามรายตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบคุณภาพที่ได้รับมอบหมาย โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ  
แต่ละท่านจดบันทึกข้อมูลภาคสนามขณะทําการตรวจเย่ียม / บันทึกจากการสัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้องและตรวจสอบ
เอกสาร ภายหลังจากการตรวจเย่ียม จึงนําข้อมูลมารวมกันเพ่ือประมวลในภาพรวม โดยเลขานุการฯ เป็นผู้จัดทํา
ร่าง รายงานผลการประเมินคุณภาพการภายในระดับสถาบัน และประธานได้กําหนดให้มีการแจ้งร่างรายงานผล
การ ประเมินฯ แก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ทุกท่าน พิจารณารายละเอียดความถูกต้อง เพ่ือสรุปเป็น
รายงาน การประเมินฯ ฉบับสมบูรณ์ และส่งมอบให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิต่อไป 
 
4.2 วิธกีารตรวจสอบความถูกต้องและความนา่เชื่อถือของขอ้มูล 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ จากเอกสาร/หลักฐานท่ี
ปรากฏของแต่ละรายตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพ และได้ให้ผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องน้ันๆ ชี้แจงที่มาของข้อมูล 
ซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เอกสาร/หลักฐานยังไม่ชัดเจนและขอดูเอกสาร/หลักฐานเพ่ิมเติม 
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บทท่ี 5 
ผลการประเมิน 

 

5.1 สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินของ สกอ. จํานวน 23 ตัวบ่งชี้  
ปีการศึกษา 2556 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีมาก  คะแนน 4.54  โดยมีรายเอียดตามตารางที่แสดง

ต่อไปนี้   
 

ตารางที่ ป 1 สรุปผลการประเมินรายตัวบง่ชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ค 2 สถาบันที่เน้นระดบัปริญญาตรี 

 

ตัวบ่งชี้คณุภาพ 

 

 

เป้าหมาย 

 

ผลการดําเนนิงาน1 คะแนนประเมิน
โดย 

คณะกรรมการ 
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของการ
ประเมินที่ต่าง
จากท่ีระบุใน 

SAR) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือ
สัดสว่น) 

ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  8 ข้อ 8  ข้อ 5.00   
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 6 ข้อ 5 ข้อ 5.00   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 1.88 60 x 100 ร้อยละ 11.23 1.87   
561 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ร้อยละ 43 151.5 x 100 ร้อยละ 27 2.25   

561 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 7 ข้อ 6 ข้อ 4.00   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 7 ข้อ 6 ข้อ 4.00   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 5 ข้อ 5 5.00   

ตัวบ่งชี้ ที ่3.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00   

ตัวบ่งชี้ ที ่3.2 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00   

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 8 ข้อ 6 ข้อ 4.00   

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 5 ข้อ 4 ข้อ 4.00   
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ตัวบ่งชี้คณุภาพ 

 

 

เป้าหมาย 

 

ผลการดําเนนิงาน1 คะแนนประเมิน
โดย 

คณะกรรมการ 
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของการ
ประเมินที่ต่าง
จากท่ีระบุใน 

SAR) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือ
สัดสว่น) 

ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3  วิทย์   =  
60,000 
สังคม =  
25,000 

วิทย์   =  
75,526.62 
สังคม = 

25,238.37   

ค่าเฉล่ีย
คะแนนของ
ทุกคณะ  

เท่ากับ 4.31 

4.31   

ตัวบ่งชี้ ที ่5.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00   

ตัวบ่งชี้ ที ่5.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00   

ตัวบ่งชี้ ที ่6.1 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00   

ตัวบ่งชี้ ที ่7.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00   

ตัวบ่งชี้ ที ่7.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00   

ตัวบ่งชี้ ที ่7.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00   

ตัวบ่งชี้ ที ่7.4 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00   

ตัวบ่งชี้ ที ่8.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00   

ตัวบ่งชี้ ที ่9.1 9 ข้อ 9 ข้อ 5.00   

ค่าเฉลี่ยรวม สกอ. 4.54  
    1ให้ระบุเป็นตัวเลขท่ีสอดคลอ้งกับเกณฑ์ที่ใชป้ระเมินสําหรบัตัวบ่งชี้น้ัน ๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรอืระบุ
เป็นสัดส่วน หรือระบุเป็นจํานวน หรือระบุเป็นข้อ 
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ตาราง ป 2  ผลการประเมินรายตัวบ่งชีต้ามองค์ประกอบคุณภาพ 
ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ค 2 สถาบันที่เน้นระดบัปริญญาตรี 
 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน หมายเหต ุ
I P O รวม 

องค์ประกอบที ่1   5.00   5.00 ดีมาก  
องค์ประกอบที ่2 3.04 4.50 5.00  4.02  ด ี  
องค์ประกอบที ่3   5.00   5.00 ดีมาก  
องค์ประกอบที ่4 4.31 4.00  4.10 ด ี  
องค์ประกอบที ่5   5.00  5.00 ดีมาก  
องค์ประกอบที ่6   5.00  5.00 ดีมาก  
องค์ประกอบที ่7   5.00  5.00 ดีมาก  
องค์ประกอบที ่8   5.00  5.00 ดีมาก  
องค์ประกอบที ่9   5.00   5.00 ดีมาก ไม่นําตัวบ่งช้ี   

สมศ.ที่ 15 มา
คํานวณ 

เฉลี่ยรวมทกุตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

3.36 4.78 5.00 4.54 ดีมาก  

ผลการประเมิน พอใช ้ ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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ตาราง ป 3  ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศกึษา 
ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ค 2 สถาบันที่เน้นระดบัปริญญาตรี 
 

มาตรฐานอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน หมายเหตุ 
I P O รวม 

มาตรฐานท่ี 1     5.00 5.00 ดีมาก   
มาตรฐานท่ี 2        
     มาตรฐานที่ 2 ก   4.86  4.86 ดีมาก  
     มาตรฐานที่ 2 ข 3.36 4.78  4.34 ด ี ไม่นําตัวบ่งช้ี    

สมศ.ที่ 15 

มาคํานวณ 

มาตรฐานท่ี 3   4.50  4.50 ด ี   
เฉลี่ยรวมทกุตัวบ่งชี้
ของทุกมาตรฐาน 

3.36 4.78 5.00 4.54 ดีมาก   

ผลการประเมิน พอใช ้ ดีมาก ดีมาก ดีมาก     
 
ตาราง ป 4  ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ค 2 สถาบันที่เน้นระดบัปริญญาตรี 
 

มุมมองด้านการบริหารจัดการ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน หมายเหตุ 
I P O รวม 

ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนไดเ้สีย   4.83 5.00 4.86 ดีมาก  
ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.78  4.80 ดีมาก ไม่นําตัวบ่งช้ี   

สมศ.ที่ 15 มา
คํานวณ 

ด้านการเงิน 4.31 5.00  4.66 ดีมาก  
ด้านบุคลากรการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

2.06 4.50  3.28 พอใช ้  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
มุมมอง 

3.36 4.78 5.00 4.54 ดีมาก  

ผลการประเมิน พอใช ้ ดีมาก ดีมาก ดีมาก    
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ตาราง ป 5  ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ค 2 สถาบันที่เน้นระดบัปริญญาตรี 
 

มาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน หมายเหตุ 
I P O รวม 

1.  มาตรฐานด้านศักยภาพและความพรอ้มในการจัดการศึกษา 
(1) ด้านกายภาพ 5.00    5.00 ดีมาก  
(2) ด้านวิชาการ 2.06 4.33  3.42 พอใช ้  
(3) ด้านการเงิน   5.00  5.00 ดีมาก  

(4) ด้านการบริหารจัดการ   5.00  5.00 ดีมาก ไม่นําตัวบ่งช้ี  สมศ.ที่ 15 
มาคาํนวณ 

เฉลี่ยรวมทกุตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานท่ี 1 

3.04 4.80  4.39 ด ี  

2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต   5.00 5.00 5.00 ดีมาก  
(2) ด้านการวิจัย 4.31 4.00  4.10 ด ี  
(3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

  5.00  5.00 ดีมาก  

(4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

  5.00  5.00 ดีมาก  

เฉลี่ยรวมทกุตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานท่ี 2 

4.31 4.75 5.00 4.73 ดีมาก  

เฉลี่ยรวมทกุตัวบ่งชี้ของทุก
มาตรฐาน 

3.36 4.78 5.00 4.54 ดีมาก  

ผลการประเมิน พอใช ้ ดีมาก ดีมาก ดีมาก    
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5.2 สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีของ สมศ. 

 สรุปผลการประเมินตามตวับ่งชี้ของ สมศ. ผลการประเมินอยู่ในระดับด ีคะแนน 4.13 และคะแนนประเมิน 
11 ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน อยู่ในระดับดี คะแนน 3.85 โดยตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 4 ไม่มีการประเมินเน่ืองจากมหาวิทยาลัยไม่มี
การจัดการศึกษาในระดับปริญญาเอก รายละเอียดดังตารางต่อไปน้ี 

 

ตัวบ่งชี้คณุภาพ 

 

 

เป้าหมาย 

 

ผลการดําเนนิงาน1 คะแนนประเมิน
โดย 

คณะกรรมการ 
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของการประเมิน
ท่ีต่างจากท่ีระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือ
สัดสว่น) 

ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 1 ร้อยละ 80 1,400 x 100 ร้อยละ 
73.92 

3.70   

1,894 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 2 4 ค่าเฉล่ีย 3.89 3.89  

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 3 25 7 x 16 ร้อยละ 
43.75 

5.00   
100 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 5 ร้อยละ 10   ร้อยละ 
19.24 

2.75   
 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 6 5 ข้อ 8.70 x 5 8.70 2.18   
20 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 7 ร้อยละ 8 1.95 x 5 1.95 0.98   
10 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 8 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30.59 5.00   

ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 9 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00   

ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 10 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00   

ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 11 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00   

ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 12 4.51 4.53 4.53   

ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 13 4.51 4.78 4.78   

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 14 3.75 ค่าดัชนี 2.44 2.04  

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 15 4.51 4.54 4.54   
ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 16.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00   

ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 16.2 4.51 3.88 3.88   

ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 17 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00   

ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 18.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00   
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ตัวบ่งชี้คณุภาพ 

 

 

เป้าหมาย 

 

ผลการดําเนนิงาน1 คะแนนประเมิน
โดย 

คณะกรรมการ 
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของการประเมิน
ท่ีต่างจากท่ีระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือ
สัดสว่น) 

ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 18.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00   

รวม 11 ตัวบง่ช้ีพืน้ฐาน 3.85  

รวม ตัวบ่งช้ี สมศ. 4.13  

 

5.3 สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีของ สกอ. และ สมศ. 

 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปีการศึกษา 2556 ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. จํานวน
ทั้งสิ้น 42 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินตนเองอยูใ่นระดับด ีคะแนน 4.29 ไม่นับรวมตัวบ่งชี้ สมศ.ที ่15, 16.1, 16.2 17, 
18.1 และ 18.2  รายละเอียดดังตารางตอ่ไปน้ี 
 

ตารางที่ ป 1 สรุปผลการประเมินรายตัวบง่ชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ค 2 สถาบันที่เน้นระดบัปริญญาตรี 

 

ตัวบ่งชี้คณุภาพ 

 

 

เป้าหมาย 

 

ผลการดําเนนิงาน1 คะแนนประเมิน
โดย 

คณะกรรมการ 
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของการประเมิน
ท่ีต่างจากท่ีระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือ
สัดสว่น) 

ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 8 ข้อ 8 ข้อ 5.00   

ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 16.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00   

ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 16.2 4.51 3.88 3.88   

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 17 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 6 ข้อ 5 ข้อ 5.00   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 1.88 60 x 100 ร้อยละ 
11.23 

1.87   
561 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ร้อยละ 43 151.5 x 100 ร้อยละ 27 2.25   

561 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 7 ข้อ 6 ข้อ 4.00   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00   
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ตัวบ่งชี้คณุภาพ 

 

 

เป้าหมาย 

 

ผลการดําเนนิงาน1 คะแนนประเมิน
โดย 

คณะกรรมการ 
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของการประเมิน
ท่ีต่างจากท่ีระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือ
สัดสว่น) 

ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 7 ข้อ 6 ข้อ 4.00   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 5 ข้อ 5 5.00   

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 1 ร้อยละ 80 1,400 x 100 ร้อยละ 
73.92 

3.70   

1,894 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 2 4 ค่าเฉล่ีย 3.89 3.89  
     
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 3 25 7 x 16 ร้อยละ 

43.75 
5.00   

100 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 14 3.75 ค่าดัชนี 2.44 2.04  

ตัวบ่งชี้ ที ่3.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00   

ตัวบ่งชี้ ที ่3.2 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00   

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 8 ข้อ 6 ข้อ 4.00   

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 5 ข้อ 4 ข้อ 4.00   

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3  วิทย์   =  
60,000 
สังคม =  
25,000 

วิทย ์  =  
75,526.62 
สังคม = 

25,238.37   

ค่าเฉล่ีย
คะแนนของ
ทุกคณะ  

เท่ากับ 4.31 
 

4.31   

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 5 ร้อยละ 10   19.24 2.75   
 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 6 5 ข้อ 8.70 x 5 8.70 2.18   
20 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 7 ร้อยละ 8 1.95 x 5 1.95 0.98   
10 

ตัวบ่งชี้ ที ่5.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00   

ตัวบ่งชี้ ที ่5.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00   

ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 8 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30.59 5.00   
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ตัวบ่งชี้คณุภาพ 

 

 

เป้าหมาย 

 

ผลการดําเนนิงาน1 คะแนนประเมิน
โดย 

คณะกรรมการ 
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของการประเมิน
ท่ีต่างจากท่ีระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือ
สัดสว่น) 

ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 9 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00   

ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 18.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00   

ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 18.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00   

ตัวบ่งชี้ ที ่6.1 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00   

ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 10 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00   

ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 11 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00   

ตัวบ่งชี้ ที ่7.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00   

ตัวบ่งชี้ ที ่7.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00   

ตัวบ่งชี้ ที ่7.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00   

ตัวบ่งชี้ ที ่7.4 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00   

ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 12 4.51 4.53 4.53   

ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 13 4.51 4.78 4.78   

ตัวบ่งชี้ ที ่8.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00   

ตัวบ่งชี้ ที ่9.1 9 ข้อ 9 ข้อ 5.00   

ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 15 4.51 4.54 4.54   

เฉลี่ยรวม ตัวบ่งช้ี สกอ  4.54  

เฉลี่ยรวม ตัวบ่งช้ี สมศ. 4.13  

เฉลี่ยรวม ตัวบ่งช้ี  สกอ + สมศ.  4.29   
1ให้ระบุเป็นตัวเลขท่ีสอดคลอ้งกับเกณฑ์ที่ใชป้ระเมินสําหรบัตัวบ่งชี้น้ัน ๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุ

เป็นสัดส่วน หรือระบุเป็นจํานวน หรือระบุเป็นข้อ 
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ตาราง ป 2  ผลการประเมินรายตัวบ่งชีต้ามองค์ประกอบคุณภาพ 
ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ค 2 สถาบันที่เน้นระดบัปริญญาตรี 
 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน หมายเหตุ 
I P O รวม 

องค์ประกอบที ่1   5.00   5.00 ดีมาก  
องค์ประกอบที ่2 3.04 4.50 3.93 3.90 ด ี  
องค์ประกอบที ่3   5.00   5.00 ดีมาก  
องค์ประกอบที ่4 4.31 4.00 1.97 3.04 พอใช ้  
องค์ประกอบที ่5   5.00 5.00 5.00 ดีมาก  
องค์ประกอบที ่6   5.00 5.00 5.00 ดีมาก  
องค์ประกอบที ่7   5.00 4.66 4.89 ดีมาก  
องค์ประกอบที ่8   5.00   5.00 ดีมาก  
องค์ประกอบที ่9   5.00   5.00 ดีมาก  
เฉลี่ยรวมทกุตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ 

3.36 4.78 3.92 4.29 ด ี  

ผลการประเมิน พอใช ้ ดีมาก ด ี ด ี    
 
ตาราง ป 3  ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศกึษา 
ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ค 2 สถาบันที่เน้นระดบัปริญญาตรี 
 

มาตรฐานอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน หมายเหตุ 
I P O รวม 

มาตรฐานท่ี 1     4.40 4.40 ด ี  
มาตรฐานท่ี 2       
     มาตรฐานที่ 2 ก   4.86 4.66 4.81 ดีมาก ไม่นําตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15 

มาคํานวณ 

     มาตรฐานที่ 2 ข 3.36 4.78 4.41 4.36 ด ี  
มาตรฐานท่ี 3   4.50 1.97 2.98 พอใช ้  
เฉลี่ยรวมทุกตวับ่งชี้
ของทุกมาตรฐาน 

3.36 4.78 3.92 4.29 ด ี  

ผลการประเมนิ พอใช ้ ดีมาก ด ี ด ี    
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ตาราง ป 4  ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ค 2 สถาบันที่เน้นระดบัปริญญาตรี 
 

มุมมองด้านการบริหารจัดการ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน หมายเหตุ 
I P O รวม 

ด้านนักศึกษาและผู้มสี่วนไดเ้สีย  4.83 4.60 4.72 ดีมาก   

ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.78 4.83 4.81 ดีมาก ไม่นําตัวบ่งชี ้ 
สมศ.ที ่15  

มาคํานวณ 

ด้านการเงิน 4.31 5.00  4.66 ดีมาก   

ด้านบุคลากรการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

2.06 4.50 1.99 2.63 พอใช ้   

เฉลี่ยรวมทกุตัวบ่งชี้ของทุก
มุมมอง 

3.36 4.78 3.92 4.29 ด ี   

ผลการประเมิน พอใช ้ ดีมาก ด ี ด ี    
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ตาราง ป 5  ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ค 2 สถาบันที่เน้นระดบัปริญญาตรี 
 

มาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน หมายเหตุ 
I P O รวม 

1.  มาตรฐานด้านศักยภาพและความพรอ้มในการจัดการศึกษา 
(1) ด้านกายภาพ 5.00     5.00 ดีมาก  
(2) ด้านวิชาการ 2.06 4.33 2.04 3.19 พอใช ้  
(3) ด้านการเงิน   5.00   5.00 ดีมาก  
(4) ด้านการบริหารจัดการ   5.00 4.66 4.91 ดีมาก ไม่นําตัวบ่งชี้  

สมศ.ที ่15  
มาคํานวณ 

เฉลี่ยรวมทกุตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานท่ี 1 

3.04 4.80 3.78 4.28 ด ี  

2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต   5.00 4.40 4.66 ดีมาก  
(2) ด้านการวิจัย 4.31 4.00 1.97 3.04 พอใช ้  
(3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

  5.00 5.00 5.00 ดีมาก  

(4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

  5.00 5.00 5.00 ดีมาก  

เฉลี่ยรวมทุกตวับ่งชี้ของ
มาตรฐานท่ี 2 

4.31 4.75 3.95 4.29 ด ี  

เฉลี่ยรวมทกุตัวบ่งชี้ของทุก
มาตรฐาน 

3.36 4.78 3.92 4.29 ด ี  

ผลการประเมิน พอใช ้ ดีมาก ด ี ด ี    
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5.4 สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีอัตลกัษณ์มหาวิทยาลัยและตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริมสถานศึกษา 3 ดี  
และ ก.พ.ร. 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 สําหรับตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย และตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริมสถานศึกษา 3 ดี ผลการประเมินตนเองสรุปดังน้ี 
 ตัวบ่งชี้อตัลักษณ์มหาวิทยาลยั 3 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินตนเองระดับดมีาก คะแนน 4.67  
 ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 2 ตวับ่งชี้ ผลการประเมินตนเองระดับด ีคะแนน 4.50 
 ตัวบ่งชี้ ก.พ.ร. 1 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินตนเองระดับดี คะแนน ระดับ 3 
 
สรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบง่ชี ้ 

ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนนิงาน1

คะแนนการ
ประเมิน (ตาม
เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของการ
ประเมินที่ต่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือ 
สัดสว่น) 

ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้อัตลกัษณ์มหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ ที ่10.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00  
ตัวบ่งชี้ ที ่10.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00  
ตัวบ่งชี้ ที ่10.3 5 ข้อ 5 ขอ้ 5.00  

ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริมสถานศกึษา 3 ดี 
ตัวบ่งชี้ ที ่5.1.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00  

ตัวบ่งชี้ ที ่5.1.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00  

ตัวบ่งชี้อัตลกัษณ์มหาวิทยาลัย 5.00  

ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริมสถานศกึษา 3 ดี 5.00  

ตัวบ่งชี ้ก.พ.ร. ที ่4.1.3 
ร้อยละ 

100 
ร้อยละ 68.47 3.00 
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5.5 จุดแขง็/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงตามรายองค์ประกอบคุณภาพ 

 
     องคป์ระกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้สกอ. ที่ 1.1 
จุดแข็ง 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน

การปรับปรุง 
มีการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  
มีการทบทวนแผนและนําไปสู่การ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ปี 2557-2560 

ก่อนการทําแผนยุทธศาสตร์ ควรมี
การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม (SWOT 

Analysis)  เพ่ือประกอบในการไป
กําหนดแผนกลยุทธ์ 

ในแผนยุ ทธศาสต ร์การ พัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ปี 2557-2560 ควร
เพ่ิมคํานําหรือคําชี้แจงที่บ่งบอกทั้ง
การทบทวนแผนฯ การได้รับความ
เ ห็ น ช อ บ แ ผ น ฯ  จ า ก ส ภ า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  แ ล ะ ก า ร นํ า
ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย 
ไปปรับปรุ ง ในการทํ าแผนฯ  ใ ห้
ชัดเจน ไว้ในแผนฯ 

 
     องคป์ระกอบที ่2 การผลิตบณัฑิต 
ตัวบ่งชี ้สกอ. ที่ 2.1 

จุดแข็ง 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง 

มหา วิทยาลัยมี ระบบกลไกการ
พัฒนาและบริหารหลักสูตร เป็นไป
ต า ม เ ก ณ ฑ์ ก ร อ บ คุ ณ วุ ฒิ
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ กษ าทุ กห ลั ก สู ต ร  
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรโดยการ
มีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน สภา
วิชาชีพและการปิดหลักสูตรเดิม 
เป็นไปตามเกณฑ ์

- - 
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ตัวบ่งชี ้สกอ. ที่ 2.2 

จุดแข็ง 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง 

สถาบันมีแผนพัฒนาเพ่ิมบุคลากร
สายวิชาการคุณวุฒิปริญญาเอก โดย
การเ ปิด รับจากบุคคลภายนอก 
ส่งเสริมให้บุคลากรภายในได้ศึกษา
ต่ออย่างชัดเจน และต่อเน่ือง 

- - 

ตัวบ่งชี ้สกอ. ที่ 2.3 
จุดแข็ง 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน

การปรับปรุง 
สถาบันมีการส่งเสริม สนับสนุนให้
บุคลากรสายวิชาการได้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการจัดทําผลงานทาง
วิชาการ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นพ่ี
เลี้ยงให้คําปรึกษาเพ่ือเพ่ิมจํานวน 
บุคลาการสายผู้สอน ให้มีตําแหน่ง
ทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง 

- - 

ตัวบ่งชี ้สกอ. ที่ 2.4 
จุดแข็ง 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน

การปรับปรุง 

- - 

ควรประเมินผลความสําเร็จของแผน
บริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน  ใ ห้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น ฯ
ที่กําหนดไว้ และนําผลการประเมิน
มาใช้ปรับปรุงพัฒนาแผนฯ ในปี
ต่อไป 
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ตัวบ่งชี ้สกอ. ที่ 2.5 
จุดแข็ง 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน

การปรับปรุง 
มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการ 
สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ
เรียนการสอน  เครื่องมืออุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์ สื่อเทคโนโลยีเ พ่ือ
การศึกษา   ห้องสมุด   แหล่งเรียนรู้  
การบริการงานทะเบียนด้วยระบบ
สารสนเทศ  การจัดสภาพแวดล้อม  
ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
ภายในสถานศึกษา 

ควรสนับสนุนด้านสิ่งอํานวยความ
สะดวก และส่ือการเรียนการสอนให้
เท่าเทียมกันทุกศูนย์ ตามศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัยฯ 

- 

ตัวบ่งชี ้สกอ. ที่ 2.6 
จุดแข็ง 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน

การปรับปรุง 

- - 
ควรมีการปรับปรุงพัฒนาการจัดการ
เรียนการในราย วิชาที่ มี ผลการ
ประเมินที่ต่ํากว่า 3.51   

ตัวบ่งชี ้สกอ. ที่ 2.7 
จุดแข็ง 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน

การปรับปรุง 
มหาวิทยาลัยฯ มีการสํารวจความ 
พึ งพอ ใ จขอ ง ผู้ ใ ช้ บัณ ฑิ ต  เ พ่ื อ
นํามาใช้ประกอบในการพัฒนา
หลักสูตร ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเน่ือง 

- - 
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ตัวบ่งชี ้สกอ. ที่ 2.8 
จุดแข็ง 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน

การปรับปรุง 
มหาวิทยาลัยฯ กําหนดพฤติกรรม
ด้ า น คุณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม ข อ ง
นักศึกษาและนําไปสู่การปฏิบัติอย่าง
ชัดเจน ทําให้นักศึกษา ได้รับรางวัล
ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใน
ระดับชาต ิ

ควรต้ังเป้าหมายตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การจัดโครงการ 

- 

ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 1 
จุดแข็ง 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน

การปรับปรุง 
มีกระบวนการติดตามบัณฑิตที่ได้
งานทําอย่างมีประสิทธิภาพ 

- - 

ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 2 
จุดแข็ง 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน

การปรับปรุง 

- - 
ควรหาแนวทางในการเพิ่มจํานวน
ผู้ตอบแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิตให้
มากขึ้น 

ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 3 
จุดแข็ง 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน

การปรับปรุง 
มี ร ะบบ กํ า กั บก า รทํ า วิ จั ย ข อ ง
นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาท่ี
เ ข้มแข็งมีประสิทธิภาพ  ผลงาน
นักศึกษาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
และสามารถนํามาอ้างอิงในระดับ
งานวิจัยได ้

ควรเตรียมแนวทางที่จะให้วารสาร
ของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะเข้า TCI อยู่
ในกลุ่ม IS 

ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารเก่ียวกับ
การนําเสนองานวิจัยให้อาจารย์และ
นักศึกษาทราบ เพ่ือเตรียมนําเสนอ
ผ ล ง า วิ จั ย ไ ป เ ส น อ ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศ 
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ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 14 
จุดแข็ง 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน

การปรับปรุง 
มีแผนพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน ให้ความรู้และกํากับติดตามแผนให้

มากยิ่งข้ึน 

ควรเพ่ิมแนวทางในการส่งเสริมใน
การพัฒนาคณาจารย ์
  

 
     องคป์ระกอบที ่3 กิจกรรมพัฒนานักศกึษา 
ตัวบ่งชี ้สกอ. ที่ 3.1 

จุดแข็ง 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง 

   
ตัวบ่งชี ้สกอ. ที่ 3.2 

จุดแข็ง 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง 

บุคลากรขับเคล่ือนให้ เ กิดระบบ
กลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
มีการจัดงบประมาณสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมให้นักศึกษา 

ควร ให้ ทุ กส่ วนงานที่ เ ก่ี ยว ข้ อ ง
ร่วมกันจัดทําแผนการดําเนินการ
โครงการ/กิจกรม  เพ่ือไม่ให้เกิด
คว ามซ้ํ า ซ้ อน  ด้ าน ระยะ เ วล า
ดําเนินงาน ด้านกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโรงการ รวมทั้งด้านงบประมาณ
ท่ีใช้ในการดําเนินงาน 

- 
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     องคป์ระกอบที ่4 การวิจัย 
ตัวบ่งชี ้สกอ. ที่ 4.1 

จุดแข็ง 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง 

มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนส่งเสริม
ให้บุคลากรทํางานวิจัยและเผยแพร่
ผลงานวิจัย 

มหาวิทยาลัยควรกําหนดเป้าหมาย
จํานวนงานวิจัยที่สามารถนํามา
บูรณาการกับการจัดการเรียนการ
สอน 

1. ควรตดิตามและประเมินผลให้ทุน
สนับสนุนงานวิจัยและการให้บริการ
สนับสนุนงานวิจัยให้ครบทุกประเด็น
2. ควรจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียน
การสอนให้กับบุคลากรและมีการ
วางแผนดําเนินงานอย่างเป็นระบบ 
3. ควรกําหนดแหล่งสนับสนุน 
พันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์อย่างชัดเจน เช่น ห้อง
สืบค้นงานวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัย
เป็นต้น 

ตัวบ่งชี ้สกอ. ที่ 4.2 
จุดแข็ง 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน

การปรับปรุง 

- - 

คณะกรรมการสังเคราะห์งานวิจัย
ของมหา วิทยาลั ยฯ  ควร มีการ
ประชุมและดําเนินงานตามระบบ
และกลไกท่ีกําหนด 

ตัวบ่งชี ้สกอ. ที่  4.3 
จุดแข็ง 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน

การปรับปรุง 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย มี ง า น วิ จั ย ที่ ใ ช้
พัฒนาการเรียนการสอนและบริการ
วิชาการแก่สังคมทําให้มหาวิทยาลัย
เป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม และ
สถานประกอบการ 

- 

ควรหาแหล่ ง เ งิ นทุ นส นับส นุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายนอกให้มากย่ิงข้ึนโดยอาจจัด
ทํา เ นียบแหล่ งทุน วิ จัยภายนอก 
และปฎิทินเสนอโครงการวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอกเผยแพร่ให้
บุคลากรทราบและเสนอโครงการฯ 
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ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 5 

จุดแข็ง 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง 

มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยจํานวนมากท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
เรียนการสอนและต่อสังคม 
 

ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น ใ ห้ อ า จ า ร ย์
นักศึกษา ทํางานวิจัยในระดับชาติ
และนานาชาติในศาสตร์หรือสาขาที่
เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและ
ความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ 

ควรส่งเสริมสนับสนุนหรือเสริม
แรงจูงใจให้อาจารย์/ นักวิจัยนํา
ผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ให้มาก
ข้ึน 
 
 

ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 6 
จุดแข็ง 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน

การปรับปรุง 

- - 

ควรมีการวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือหา
แนวทางส่งเสริมหรือสนับสนุนให้
ผู้ วิ จั ย นํ า ผ ล ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น 
เพราะจํานวนงานวิจัยมีมากถึง 272 

เรื่อง แต่นําไปใช้ประโยชน์เพียง 49 

เร่ือง 

ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 7 
จุดแข็ง 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน

การปรับปรุง 

- - 

ควรส่งเสริม สนับสนุน หรือสร้าง
แรงจูงใจให้อาจารย์เขียนบทความ
ทางวิชาการ เขียนตํารา หรือนํา
ผล ง านทา ง วิ ช าก า ร เ พ่ื อ เ ลื่ อ น
ตําแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น โดย
อาจจัดประชุมสัมมนาหรือแต่งตั้ง
คณะกรรมการให้คําปรึกษาในเรื่องน้ี 
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     องคป์ระกอบที ่5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
ตัวบ่งชี ้สกอ. ที่  5.1 

จุดแข็ง 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง 

มีระบบและกลไกในการบริการ
วิชาการแก่สังคมท่ีชัดเจน 

- 

ควรประ เมิ นผลประโยช น์และ
ผลกระทบจากการบริการวิชาการ
อย่างครบถ้วนแล้วนํามาสรุปผลใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ อย่าง
ชัดเจน          

ตัวบ่งชี ้สกอ. ที่  5.2 
จุดแข็ง 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน

การปรับปรุง 

- - 

ค ว ร ส รุ ป ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร
ดําเนินการกิจกรรมในภาพรวมให้
ชัดเจน และนําความรู้ที่ได้จากการ
บริ ก าร วิชาการมาถ่ ายทอดแ ก่
บุ คล าก ร ในมหา วิทย าลั ย แ ละ
สาธารณชนให้มากย่ิงข้ึน 

ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 8 
จุดแข็ง 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน

การปรับปรุง 
มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่
หลากหลาย และมีความเชื่อมโยงกับ
ชุมชนในการให้บริการวิชาชีพทําให้
ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถ
พ่ึงตนเองได ้

ขยายเครือข่ายความร่วมมือในการ
ให้บ ริการ วิชาการแก่สั งคม  ทั้ ง
ภาครัฐและเอกชนให้มากข้ึน เพ่ือนํา
ผลจากการบริการวิชาการมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและ
งานวิจัย 

ควรนําความรู้และประสบการณ์จาก
การให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาก าร เ รี ย นก า รสอนและ
งานวิจัยให้มากขึ้นเพ่ือนําผลไปใช้ใน
การพัฒนาระบบและกลไกการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมต่อไป 
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ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 9 
จุดแข็ง 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน

การปรับปรุง 
มหาวิทยาลัยฯ มีโครงการบริการ
วิชาการแ ก่สั งคมที่ หลากหลาย 
สามารถสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
องค์กรภายนอกได้เป็นอย่างดีย่ิง 

ควรขยายพ้ืนที่ให้บริการเพ่ือสร้าง
ค ว าม เ ข้ ม แ ข็ ง ใ ห้ แ ก่ ชุ ม ชนจน
สามารถพ่ึงตนเองได ้

 

 
     องคป์ระกอบที ่6 การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี ้สกอ. ที่  6.1 

จุดแข็ง 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง 

มีแผนการดําเนินการบูรณาการ
งานวิจัย งานบริการทางวิชาการแก่
สั งคม  งานทํานุ บํา รุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

ควรมีการวางแผนการดําเนินการ
บูรณาการงานวิจัย งานบริการทาง
วิชาการแก่สังคม งานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษาอย่าง
เป็นระบบ 

ควรกําหนดรูปแบบการประเมินและ
รายงานการติดตามความสําเร็จของ
การบูรณาการงานด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 10 
จุดแข็ง 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน

การปรับปรุง 
มีการดําเนินการจัดโครงการด้าน
ส่งเสริมและสนับสนุน ศิลปะและ
วัฒนธรรมในโครงการราชมงคล
สุ ว ร ร ณ ภู มิ ร่ ว ม ใ จ สื บ ส า น
ศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเน่ือง 

- 

การดําเนินการโครงการราชมงคล
สุ ว ร ร ณ ภู มิ ร่ ว ม ใ จ สื บ ส า น
ศิลปวัฒนธรรมไทย  ควรมีการ
ประเมินทุกกิจกรรมรวมทั้งกิจกรรม
ย่อยต่างๆ 
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ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 11 
จุดแข็ง 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน

การปรับปรุง 

- - 

ควรจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
พัฒนา สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม ที่ ศูนย์นนทบุรี ศูนย์
วาสุกรีและศูนย์สุพรรณบุรี   

     องคป์ระกอบที ่7 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี ้สกอ. ที่  7.1 

จุดแข็ง 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง 

มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
อย่างสมํ่าเสมอเป็นประจําทุกเดือน 
ทําให้การพิจารณาการดําเนินงานท่ี
สําคัญทําได้อย่างรวดเร็ว 

- 

ควรตั้ งคณะกรรมการพิจารณา
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสภาพ
ทางกายภาพ  ทั้ งภายนอกและ
ภายในอาคาร ให้มีสภาพที่เอื้อต่อ
การ เ รียนการสอน  การบริหาร
จัดการ ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ โดย
ให้บุคลากร นักศึกษาในแต่ละพ้ืนท่ี
ร่ ว ม ดํ า เ นิ น ก า ร ป รั บป รุ ง แ ล ะ
บํารุงรักษา 

ตัวบ่งชี ้สกอ. ที่  7.2 
จุดแข็ง 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน

การปรับปรุง 
มีการดําเนินการจัดการความรู้อย่าง
จริงจัง มีการบันทึกและรวบรวม
ความรู้ ท่ี ได้จากการแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้ไปเผยแพร่และนําไปใช้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

- - 
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ตัวบ่งชี ้สกอ. ที่  7.3 
จุดแข็ง 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน

การปรับปรุง 

- - 

1.  ควรปรับปรุงแบบฟอร์มและ
วิธีการประเมินระบบสารสนเทศให้
กระชับและตรงประเด็นที่ต้องการ
ประเมินเพ่ือให้ได้ผลในการนําไป
ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ
ให้ดีย่ิงขึ้น 

2. ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่สําคัญ
ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร ก่อน
นําข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศ 

3. ควรเพ่ิมฐานข้อมูลการเบิกจ่าย
เ งิน เดื อนและ /หรือ เ งินราย รับ
ประ จํ า เ ดื อน  เ พ่ื อ ให้ บุ คล ากร
สามารถตรวจสอบเงินเดือนและ/
หรือเงินรายรับประจําเดือน ของ
ตัวเองได้อย่างรวดเร็วและลดการใช้
กระดาษ 
 

ตัวบ่งชี ้สกอ. ที่  7.4 
จุดแข็ง 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน

การปรับปรุง 
มีการจัดทําคู่มือการบริหารความ
เสี่ยง 

มหาวิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบศูนย์การเรียนรวมทั้งหมด 
4 ศูนย์สภาพแวดล้อมของแต่ละศูนย์
ย่อมมีความแตกต่างกัน ควรเปิด
โ อก าส ให้ แ ต่ ล ะ ศูน ย์ พิ จ า รณา
ประเด็นความเสี่ยงของแต่ละศูนย์
ต า ม สภ าพจ ริ ง เ พ่ิ ม เ ติ ม จ า กที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

ควรมีการค้นหาความเส่ียงให้รอบ
ด้านยิ่ ง ข้ึน  เช่น ด้านสารเสพติด 
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  ด้ า น จ ร า จ ร 
ด้านสังคม เป็นต้น และบันทึกการ
ค้นหาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดย
เปิดโอกาสให้บุคลากร นักศึกษาเข้า
ร่วมในการค้นหาและบริหารความ
เสี่ยงให้มากย่ิงข้ึน 
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ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 12 
จุดแข็ง 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน

การปรับปรุง 
กรรมการสภาฯมีการประชุมทุก
เดือนอย่างต่อเน่ืองและเป็นไปตาม
อํ า น า จหน้ า ที่  ที่ กํ า หนด ไ ว้ ใ น
พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย
อย่างครบถ้วน 

- - 

ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 13 
จุดแข็ง 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน

การปรับปรุง 
ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้
ความสามารถและมุ่ งมั่นในการ
ทํางาน 

- 

ควรมีการมอบหมายงานและติดตาม
งานให้เกิดประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน 
  

 
     องคป์ระกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี ้สกอ. ที่ 8.1 

จุดแข็ง 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง 

มี ระบบและกลไกการ เ งิ นและ
งบประมาณที่ชัดเจน 

- 

ควรทําการวิเคราะห์เพ่ือคาดการ
รายรับและรายจ่ายในอนาคตและ
นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหาร การตัดสินใจและในการ
ติดตามการใช้เงิน 
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     องคป์ระกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 
ตัวบ่งชี ้สกอ. ที่ 9.1 

จุดแข็ง 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง 

มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกใน
ก า ร ป ร ะ กั น คุณภ าพภ า ย ใ น ท่ี
เหมาะสมสอดคล้องกับพันธกิจ มี
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
มีสถานศึกษาภายนอกนํ า ไปใช้
ประโยชน์ 

- - 

ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 15 
จุดแข็ง 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน

การปรับปรุง 
มีการดําเนินงานตามกลไกคุณภาพที่
กําหนดจากต้นสังกัด 

ควรดําเนินการอย่างต่อเน่ืองทั้งใน
ระดับคณะและสาขา 

- 

 
     องคป์ระกอบที ่97 องค์ประกอบตามอัตลักษณ ์
ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 16.1 

จุดแข็ง 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง 

มีการกําหนดอัตลักษณ์ว่า “บัณฑิต
นักปฎิ บัติ  ที่ เ ป็นคนดี  มีความ รู้  
รักสู้งาน” 

คว รมี ก า รทบทวนและพัฒน า
แผนปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างบัณฑิตให้
มีอัตลักษณ์ตามที่กําหนด โดยเฉพาะ
อย่างย่ิง การเป็นคนดี ให้มีกิจกรรม
ท่ีสอดคล้องอัตลักษณ์ให้มากและดี
ย่ิงข้ึน 

- 
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ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 16.2 
จุดแข็ง 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน

การปรับปรุง 
มีการประเมินบัณฑิตตามอัตลักษณ์
อย่างครบถ้วน 

- 

ควรมีการทบทวน พัฒนา เครื่องมือ
(แบบสอบถามและ/หรือเคร่ืองมือ
อื่นๆ )  ในการประเมินบัณฑิต  ท่ี
สะท้อนอัตลักษณ์ โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงการเป็นคนดีให้ชัดเจนย่ิงขึ้น 

ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 17 
จุดแข็ง 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน

การปรับปรุง 

- - 

ควรนําเสนอข้อมูลที่แสดงถึงจุดเน้น
และจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนความเป็น
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ให้
มากข้ึนให้สอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ของมหาวิทยาลัยฯ 

ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 18.1 
จุดแข็ง 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน

การปรับปรุง 
ผู้บริหารบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ 
มีความมุ่งมั่นและพร้อมสนับสนุน
โครงการ/กิจกรรมการชี้นํา  ป้องกัน  
หรือแก้ไขปัญหาของสังคมภายใน
สถาบัน 

- - 

ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 18.2 
จุดแข็ง 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน

การปรับปรุง 
ผู้บริหารบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ 
มีความมุ่งมั่นและพร้อมสนับสนุน
โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม  ก า ร ชี้ นํ า  
ป้องกัน  หรือแก้ไขปัญหาของสังคม
ภายนอกสถาบัน 

- - 
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ตัวบ่งชี ้มทร.ส. ที่ 10.1 
จุดแข็ง 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน

การปรับปรุง 
มีระบบกลไกการดําเนินการสหกิจ
ศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ทุกคณะ 
ทุกศูนย์ มีการดําเนินการสหกิจ
ศึกษา 

- 

ควรมีการกํากับดูแลการออกนิเทศ
ขอ ง คณาจ า ร ย์ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
ข้อกําหนด 

ตัวบ่งชี ้มทร.ส. ที่ 10.2 
จุดแข็ง 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน

การปรับปรุง 
มหาวิ ท ย า ลั ยฯ  นํ า  Technology 

Base มาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนและสนับสนุนให้นักศึกษานํา
ความรู้ด้านเทคโนโลยีไปถ่ายทอดสู่
ชุมชน 

- 

มหาวิทยาลัยฯ ควรสร้างกลไกเพ่ือ
สนับสนุนให้นักศึกษานําเทคโนโลยี
ไปถ่ายทอดสู่ชุมชน 

ตัวบ่งชี ้มทร.ส. ที่ 10.3 
จุดแข็ง 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน

การปรับปรุง 

- - 

ควรมีการจัดการความรู้ที่ได้จากการ
จัดสห กิจศึกษาเ ม่ือเสร็จส้ินการ
จดัสหกิจศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
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     องคป์ระกอบที ่98 ก.พ.ร. 
ตัวบ่งชี ้ก.พ.ร. ที ่ 4.1.3 

จุดแข็ง 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายเน้นพัฒนา
นักศึกษาในด้าน MOU ต่างประเทศ
และมีการดําเนินการจัดสอนเสริม 
ภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษา 

ควรจัดสื่อเก่ียวกับภาษาต่างประเทศ
เพ่ือให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างเพียงพอ 

1. ควรให้คณะ/สาขา มีบทบาทใน
ก า ร ก ร ะ ตุ้ น นั ก ศึ ก ษ า ใ ห้ เ ห็ น
ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง ก า ร ท ด ส อ บ
ความสามารถด้านภาษามากข้ึน 

2. ควรจัดให้มีห้องหรือสถานที่เปิด
กว้างให้นักศึกษาทุกคน/ ศูนย์ มี
โ อ ก าส เ ข้ า ไปฝึ กทั กษะกา ร ใ ช้
ภาษาต่างประเทศ 

 
     องคป์ระกอบที ่99 นโยบายรัฐบาล “สถานศกึษา 3 ดี” 
ตัวบ่งชี ้3 ดี ที่  2.1.1 

จุดแข็ง 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง 

มี ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยฯกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ
กองปราบ โดยได้กําหนดบทบาท 
หน้าที่ และภารกิจอย่างชัดเจนใน
การต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข
ในสถานศึกษา และมีการดําเนินการ
ตามข้อตกลงอย่างเข้มแข็ง 

- 

ควรกําหนดการดําเนินการด้านการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 3  ดีหรือ
กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ไว้ใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
มหา วิทยาลั ย เ พ่ื อ ให้ เ ห็นความ
เชื่อมโยงของแผนฯ ต่างๆอย่าง
ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการติดตาม
ประเมินผล 
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ตัวบ่งชี ้3 ดี ที่  2.1.2 
จุดแข็ง 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน

การปรับปรุง 

- - 

การเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ใ น เ รื่ อ ง ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
สถานศึกษา 3 ดี การรายงานหัวข้อ 
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ควรให้
ตรงกันกับการระบุไว้ในคู่มือการ
ประ กัน คุณภาพการศึ กษาของ
มหาวิทยาลัยฯ 
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ภาคผนวก 
 

คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 438/2557  เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2556 (และฉบับเพ่ิมเติม) 
ประมวลภาพ 
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 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ท่ี 438/2557  เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2556 (และฉบับเพ่ิมเติม) 
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ประมวลภาพ 

ผศ. ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ และกล่าวเปิดประชุมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 (ซ้าย)  ผศ.ดร.วเิชียร  อุ่นเรือน  ประธานกรรมการประเมินฯ กล่าวช้ีแจงวิธีการประเมินฯ 

 และแนะนําทีมผู้ประเมินฯ (ขวา) 

 
คณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมฯ และร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ (ซ้าย) 

ผศ.ปราณี  ประวิชพราหมณ์  กรรมการฯ  ตรวจเอกสารหลักฐานและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีและ
เกณฑ์การประเมินฯ (ขวา) 

  
การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือใช้เป็นข้อมมูลในการประเมินฯ ในภาพเป็นการสัมภาษณ์กลุ่มนักศึกษาและผู้นํานักศึกษา 
(ซ้าย) ผศ.ดร.วิเชียร  อุ่นเรือน  ประธานกรรมการประเมินฯ และกรรมการ ตรวจเอกสารหลักฐานและให้ข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานใหด้ีย่ิงข้ึนต่อผู้ปฏิบัติงาน 
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ประมวลภาพ (ต่อ) 

ผศ.จํานงค์  นุกูลคาม กรรมการฯ สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย  
เพ่ือให้ประกอบการประเมินฯ 

ผศ.ดร.วิเชียร  อุ่นเรือน  ประธานกรรมการประเมินฯ และ ผศ.ปราณี  ประวิชพราหมณ์  กรรมการฯ ลงพ้ืนที่เยี่ยมชม  
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเยี่ยมห้องเรียน 

ผศ.ดร.วิเชียร  อุ่นเรือน  ประธานกรรมการประเมินฯ และ ผศ.ปราณี  ประวิชพราหมณ์  กรรมการฯ  
ลงพ้ืนที่เยี่ยมชม มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี วิทยาลัยการจัดการ  
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ประมวลภาพ (ต่อ) 

ผศ.ดร.วิเชียร  อุ่นเรือน  ประธานกรรมการประเมินฯ  ลงพ้ืนที่เยี่ยมชม มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และกองบริหารทรัพยากรนนทบรีุ ให้การต้อนรับ (ซ้าย)  

พร้อมลงเยี่ยมห้องฝึกทักษะ/ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 

เยี่ยมชมผลงานของนักศึกษา และห้องปฏิบัตทิางเทคโนโลยีแม่พิมพ์ 

เยี่ยมชมสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย 
หมายเหตุ: สามาถเข้าชมรูปถ่ายอื่นๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/qa.rmutsb 
 



  


