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คาํนํา 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ท่ี  894/2559 ลงว ันท่ี  

19 ตุลาคม 2558 ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาํปีการศึกษา 2557 ระดบั

สถาบนั  ซ่ึงคณะกรรมการดงักล่าวได้ดาํเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบนั 

ประจาํปีการศึกษา 2557 ตามตวับ่ง ช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2557  

ของสําน ักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เม่ือวนัท่ี 19 – 20 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยพ์ระนครศรีอยุธยา หนัตรา เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ จึงได้จดัทาํรายงานผล

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อเสนอมหาวิทยาลยัต่อไป 

 ดงันั้น คณะกรรมการจึงขอเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจาํปีการศึกษา 2557 หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสาร

ฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ในการพฒันามหาวิทยาลยัต่อไป 

 

 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

ประจาํปีการศึกษา 2557 ระดบัสถาบนั 
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บทที่ 1บทสรุปผู้บริหาร 

 
 

1.1 บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

 ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ดาํเนินการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน จาํนวน 5 องค์ประกอบ 13 ตวับ่งช้ี ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดบัดี คะแนนเฉล่ีย

เท่ากบั 3.54 โดยมีผลการประเมินแยกรายองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

  องคป์ระกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต ผลการประเมินอยูใ่นระดบัพอใช ้(คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.00) 

              องคป์ระกอบท่ี 2 การวจิยั ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี (คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.56) 

 องคป์ระกอบท่ี 3 การบริการวชิาการ ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก (คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 5.00) 

 องคป์ระกอบท่ี 4 การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก 

(คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 5.00) 

 องคป์ระกอบท่ี 5 การบริหารจดัการผลการประเมินอยูใ่นระดบัพอใช ้(คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.47) 

 

เม่ือพิจารณาแยกตามปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ และผลลพัธ์ มีผลการประเมินดงัน้ี 

              ปัจจยันาํเขา้ (Input) ผลการประเมินอยูใ่นระดบัพอใช ้(คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.86) 

 กระบวนการ (Process) ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี (คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.29) 

 ผลลพัธ์ (Output) ผลการประเมินอยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง (คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.50) 

 

1.2 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในภาพรวม 

 1. มหาวิทยาลยัมีท่ีตั้งท่ีเหมาะสมและมีศกัยภาพสูงในการเป็นมหาวิทยาลยัชั้นนาํดา้นวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัจึงควรเป็นผูน้าํในการพฒันาศกัยภาพด้านการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดยอ่ม และชุมชนเกษตรกรรมในพื้นท่ีภาคกลางตอนบน 

 2. มหาวิทยาลยัมีหลกัสูตรท่ีเนน้ดา้นวิชาชีพหลายดา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความจาํเป็นในการพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบนัจึงควรมีการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรเพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายให้

มากข้ึน 

3. มหาวิทยาลยัควรจดัทาํแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีเช่ือมโยงกบัแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 

โดยมีการวิเคราะห์ SWOT การวิเคราะห์ขอ้มูลทางการเงิน พร้อมทั้งกาํหนดนโยบายและแนวทางในการ

คาํนวณตน้ทุนต่อหน่วย ของแต่ละหลกัสูตรใหเ้ป็นแนวทางเดียวกนั 

4. มหาวทิยาลยัควรจดัทาํระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารให้มีความครอบคลุมและพร้อมนาํไปใช้

ในการวางแผนและการดาํเนินงานในทุกพนัธกิจของมหาวทิยาลยั 

1.3  วธีิการประเมิน 

 1.3.1  การวางแผนการประเมิน 
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1.3.1.1)การเตรียมการและการวางแผนการตรวจเยีย่ม 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ไดศึ้กษารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) และรายงานขอ้มูลพื้นฐาน (Common 

data set) ของคณะตามผลการดาํเนินงานในรอบปีการศึกษา 2557 

1.3.1.2)การดําเนินการระหว่างตรวจเยีย่ม 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ไดด้าํเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดบั

สถาบนั ระหว่างวนัท่ี 19 – พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ซ่ึงมีรายละเอียดกาํหนดการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัสถาบนั ดงัน้ี 

 

วนัที ่19 พ.ย. 2558  

08.30-09.00 น.  บุคคลากรมหาวทิยาลยัลงทะเบียน เขา้หอ้งประชุม (ชั้น 9 อาคาร 24) 

คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมวางแผนการตรวจประเมินฯ และแผน

กาํหนดการตรวจเยีย่ม พร้อมกาํหนดประเด็นและรายการขอ้มูลท่ีตอ้งการ

ตรวจสอบ (ห้องรับรอง) 

09.00-09.30 น.  อธิการบดีกล่าวตอ้นรับ แนะนาํผูบ้ริหาร และนาํเสนอ/รายงานผลการ

ดาํเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจประเมินฯ (หอ้งประชุม ชั้น 9 อาคาร 24) 

09.30-10.00 น.  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ กล่าวช้ีแจงวธีิและกระบวนการประเมิน 

10.00-10.30 น.  สัมภาษณ์นโยบาย วสิัยทศัน์การบริหารงานและการจดัการศึกษาของผูบ้ริหาร

มหาวทิยาลยั  ณ (ห้องประชุมสภามหาวทิยาลยั  ช้ัน 8 และ ช้ัน9) ไดแ้ก่   

   กลุ่มท่ี 1  :  อธิการบดี 

   กลุ่มท่ี 2  :  กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 

   กลุ่มท่ี 3  :  ลาํดบัท่ี 1 รองอธิการบดี และผูช่้วยอธิการบดี 

                  ลาํดบัท่ี 2 คณบดีและผูอ้าํนวยการ สวพ./สวส./สวท. 

                  ลาํดบัท่ี 3 ผูอ้าํนวยการสถาบนั / สาํนกั / กอง 

10.30-12.00 น.  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ดาํเนินการตรวจประเมิน โดยตรวจสอบ

หลกัฐาน 

ช้ัน 8 ห้อง 240802 – 240805  

12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั  
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13.00-14.00 น.  สัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดงัน้ี(ช้ัน 8 ห้องสัมภาษณ์) 

กลุ่มที ่1 

ห้อง 240802 

 1. ผูป้กครอง 

 2. ผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 3. ศิษยเ์ก่า  

 4. ผูแ้ทนชุมชน 

กลุ่มที ่2 

ห้อง 240803 

 5. ตวัแทนคณาจารย ์

 6. ตวัแทนอาจารย ์

     ประจาํหลกัสูตร 

 7. ตวัแทนบุคลากร 

     สายสนบัสนุน 

กลุ่มที ่3 

ห้อง 240804 

8. ตวัแทนนกัศึกษา 

9. นายกองคก์าร  

    นกัศึกษา  

 

 
14.00-17.30 น.  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ดาํเนินการตรวจประเมิน โดยตรวจสอบ

หลกัฐาน ณ ช้ัน 8 ห้อง 240802 – 240805 

17.30-19.30 น.  คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการตรวจประจาํวนั 

19.30-20.00 น.  รับประทานอาหารเยน็ 

วนัที ่20 พ.ย. 2558  

08.30-12.00 น.  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ดาํเนินการตรวจประเมิน โดยตรวจสอบ

หลกัฐาน โดยตรวจสอบทุกองคป์ระกอบ (ตรวจต่อ) ณ ช้ัน 8ห้อง 240802 – 

240805และ 240709 

12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00-15.00 น.  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ดาํเนินการตรวจประเมิน โดยตรวจสอบ

หลกัฐาน ท่ีขอเพิ่มเติม (ตรวจต่อ) 

15.00 – 16.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการประเมิน และเขียนรายงานผลการ

ประเมิน 

16.00 – 16.30 น.  ประชุมแจง้ผลการตรวจประเมินฯ มหาวทิยาลยั ดว้ยวาจา  

ณ ห้องประชุมสภามหาวทิยาลยั  ช้ัน 9   

 อธิการบดี และผูบ้ริหารใหข้อ้มูลยอ้นกลบั และกล่าวขอบคุณคณะกรรมการ

ประเมินฯ และกล่าวปิดการประชุม 

 เสร็จส้ินการตรวจประเมิน 
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1.3.1.3) การดําเนินการหลงัการตรวจเยีย่ม 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯทุกท่าได้ร่วมกนัจดัทาํรายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษา ตามรายตวับ่งช้ีขององคป์ระกอบคุณภาพท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ 

แต่ละท่านจดบนัทึกขอ้มูลภาคสนามขณะทาํการตรวจเยี่ยม / บนัทึกขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้ง และ

ตรวจสอบเอกสารทั้งก่อนและหลงัจากการตรวจเยี่ยม และนาํขอ้มูลมาประมวลรวมกนัเพื่อวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ผลการประเมินในภาพรวม และจดัทาํเอกสารรายงานการประเมินฉบบัร่างโดยเลขานุการฯ เป็นผู ้

จดัพิมพร่์าง รายงานผลการประเมินคุณภาพการภายใน และประธานไดก้าํหนดให้มีการแจง้ร่างรายงานผล

การประเมินฯ แก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ทุกท่าน พิจารณารายละเอียดความถูกตอ้ง เพื่อสรุปเป็น

รายงานการประเมินฯ ฉบบัสมบูรณ์ และส่งมอบใหก้บัหน่วยงานรับตรวจต่อไป 

1.3.2 วธีิการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของข้อมูล 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเช่ือถือ จากเอกสาร/

หลกัฐานท่ีปรากฏของแต่ละรายตวับ่งช้ีในทุกองค์ประกอบคุณภาพ และไดใ้ห้ผูท่ี้รับผิดชอบในเร่ืองนั้นๆ 

ช้ีแจงท่ีมาของขอ้มูล ซักถามในประเด็นต่างๆ ท่ีเอกสาร/หลกัฐานยงัไม่ชดัเจนและขอดูเอกสาร/หลกัฐาน

เพิ่มเติม 
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บทที่ 2 ผลการประเมิน 

 
 

2.1 วเิคราะห์ผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 

ตารางที ่1 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จาํแนกรายตวับ่งช้ี ระดบัสถาบนั 

ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน คะแนน 

ประเมิน 

หมายเหตุ: 

(เช่น เหตุผลของ

การประเมินท่ี

แตกต่างท่ีระบุใน 

CHE QA Online) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือดส่วน) ตัวหาร 

ตวับ่งช้ีท่ี  1.1 ผลการบริหาร

จดัการหลกัสูตรโดยรวม 

3.51 คะแนน 82.37 2.06 2.06  

40 

ตวับ่งช้ีท่ี  1.2 อาจารยป์ระจาํ

สถาบนัท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 

1.80 คะแนน 14.05 x 5 1.76 1.76  

40 

ตวับ่งช้ีท่ี  1.3 อาจารยป์ระจาํ

สถาบนัท่ีดาํรงตาํแหน่งทาง

วชิาการ 

ร้อยละ 28.00 

2.33 คะแนน 

26.07 x 5 2.17 2.17  

60 

ตวับ่งช้ีท่ี  1.4 การบริการ

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

6 ขอ้ 

5 คะแนน 

5 ขอ้ (1,2,3,4,6) 4.00  

ตวับ่งช้ีท่ี  1.5 กิจกรรม

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

6 ขอ้ 

5 คะแนน 

6 ขอ้ง (1,2,3,4,5,6) 5.00  

ตวับ่งช้ีท่ี  2.1 ระบบและ

กลไกการบริหารและพฒันา

งานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์

6 ขอ้ 

5 คะแนน 

5 ขอ้ (1,2,3,4,5) 4.00  

ตวับ่งช้ีท่ี  2.2 เงินสนบัสนุน

งานวจิยัและงานสร้างสรรค ์

3.51 คะแนน 37.15 4.64 4.64  

8 

ตวับ่งช้ีท่ี  2.3 ผลงานวชิาการ

ของอาจารยป์ระจาํและ

นกัวจิยั 

3.51 คะแนน 16.24 2.03 2.03 ระบบ CHE QA 

Online มีค่าคะแนน

เท่ากบั 2.02 

เน่ืองจากปักเศษ

ทศนิยมแตกต่าง

กนั 

 

8 
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ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน คะแนน 

ประเมิน 

หมายเหตุ: 

(เช่น เหตุผลของ

การประเมินท่ี

แตกต่างท่ีระบุใน 

CHE QA Online) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือดส่วน) ตัวหาร 

ตวับ่งช้ีท่ี  3.1 การบริการ

วชิาการแก่สังคม 

6 ขอ้  

5 คะแนน 

5 ขอ้ (1,2,3,4,5,6,) 5.00  

ตวับ่งช้ีท่ี  4.1 ระบบและ

กลไกการทาํนุบาํรุงศิลปะ

และวฒันธรรม 

6 ขอ้  

5 คะแนน 

6 ขอ้ (1,2,3,4,5,6) 5.00  

ตวับ่งช้ีท่ี  5.1 การบริหารของ

สถาบนัเพื่อการกาํกบั ติดตาม

ผลลพัธ์ตามพนัธกิจกลุ่ม

สถาบนัและเอกลกัษณ์ของ

สถาบนั 

7 ขอ้  

5 คะแนน 

5 ขอ้ (3,4,5,6,7) 4.00  

ตวับ่งช้ีท่ี  5.2 ผลการ

บริหารงานของคณะ 

3.51 คะแนน 23.96 3.42 3.42 ระบบ CHE QA 

Online มีค่า

คะแนนเท่ากบั 

3.43 เน่ืองจาก

คะแนนผลการ

ประเมินคณะครุ

ศาสตร์

อุตสาหกรรม

เปล่ียนแปลงจาก  

3.32 เป็น 3.36 

7 

ตวับ่งช้ีท่ี  5.3 ระบบกาํกบัการ

ประกนัคุณภาพหลกัสูตรและ

คณะ 

6 ขอ้  

5 คะแนน 

3 ขอ้ (1,2,3) 3.00  

คะแนนเฉลีย่ สกอ. 13 ตัวบ่งช้ี 13 ตัวบ่งช้ี 3.54  คะแนน  

ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดบัหลกัสูตรของทุกหลกัสูตร 

ตวับ่งช้ีท่ี 5.2 เป็นค่าคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดบัคณะทุกคณะ 
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ตารางที ่2 แสดงการวเิคราะห์ผลการประเมินระดบัสถาบนั  จาํแนกรายองคป์ระกอบ ระดบัสถาบนั 

องค์ประกอบ

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

0.00 – 1.50 การดาํเนินงานตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 – 2.50 การดาํเนินงานตอ้งปรับปรุง 

2.51 – 3.50 การดาํเนินงานระดบัพอใช ้

3.51 – 4.50 การดาํเนินงานระดบัดี 

4.51 – 5.00 การดาํเนินงานระดบัดีมาก 

จํานวน

ตัวบ่งช้ี 
I P O 

คะแนน

เฉลีย่ 

องคป์ระกอบท่ี  1 5 1.97 4.50 2.06 3.00 พอใช้ 

องคป์ระกอบท่ี  2 3 4.64 4.00 2.03 3.56 ดี 

องคป์ระกอบท่ี  3 1   5.00   5.00 ดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี  4 1   5.00   5.00 ดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี  5 3   3.50 3.42 3.47 พอใช้ 

รวม 13 3 7 3 3.54 ดี 

ผลการประเมิน 2.86 4.29 2.50     
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3.2 การวเิคราะห์จุดเด่นและจุดทีค่วรพฒันา 

องค์ประกอบที ่1 การผลิตบัณฑิต 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

1. มีหลกัสูตรดา้นเทคโนโลยกีารเกษตรเป็นท่ีรู้จกัของสงัคม

มานาน (ในนาม “เกษตรอยธุยา”) และอาจารยใ์นดา้น

การเกษตรเป็นผูมี้ตาํแหน่งทางวชิาการจาํนวนมาก (ผศ.:33,

รศ.:9 จากอาจารยท์ั้งส้ิน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 60.87) 

2. มีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการติดต่อส่ือสาร  

ดา้นขอ้มูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชนก์บัศิษยเ์ก่า 

3. มีการพฒันากิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีสามารถ

สนบัสนุนผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ทั้ง 5 ดา้น  

ตามกรอบ TQF ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- 

จุดทีค่วรพฒันา ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 

1. มีหลกัสูตรท่ียงัไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐานระดบัอุดมศึกษา

จาํนวน 2 หลกัสูตร 

 

1. ควรมีระบบกาํกบั ติดตาม ดูแลผลการดาํเนินงานระดบัหลกัสูตร

ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในทุกศูนยพ้ื์นท่ี เพ่ือใหห้ลกัสูตรผา่น

การกาํกบัมาตรฐานของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) รวมทั้งกาํหนดกรอบเวลาในการพฒันาหลกัสูตรท่ียงัไม่ผา่น

เกณฑม์าตรฐานระดบัอุดมศึกษา 

2. เกณฑแ์ละเง่ือนไขในการศึกษาต่อปริญญาเอกและการให้

ทุนสนบัสนุนบางประเด็นยงัไม่สนองต่อความตอ้งการจาํเป็น

ของหลกัสูตรและความพร้อมของอาจารยท่ี์ประสงคศึ์กษาต่อ 

 

1. ควรพิจารณาปรับเกณฑแ์ละเง่ือนไขบางประเด็นในการขอลา

ศึกษาต่อปริญญาเอกและการใหทุ้นสนบัสนุนใหมี้ความยดืหยุน่มาก

ข้ึน โดยคาํนึงถึงความตอ้งการจาํเป็นของหลกัสูตรและความพร้อม

ของอาจารยท่ี์ประสงคศึ์กษาต่อ  

2. ควรส่งเสริมและจดัสรรงบประมาณใหบุ้คลากรมีโอกาสศึกษาต่อ

ในระดบัปริญญาเอกกระจายไปยงัคณะต่างๆอยา่งเท่าเทียมกนั 

3. อาจารยย์งัมีตาํแหน่งทางวชิาการจาํนวนนอ้ย 1. มหาวทิยาลยัควรกาํหนดเป้าหมายของการประกนัคุณภาพดา้น 

“อาจารยป์ระจาํท่ีมีตาํแหน่งทางวชิาการ” ใหท้า้ทายมากข้ึน 

2. ควรส่งเสริมใหบุ้คลากรมีโอกาสกา้วสู่ตาํแหน่งทางวชิาการท่ี

สูงข้ึน 

4. การบริการนกัศึกษาไม่ไดน้าํผลการประเมินในกิจกรรม

ต่างๆ มาใชใ้นการพฒันาปรับปรุงคุณภาพ 

1. ควรดาํเนินการการบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีใหไ้ดคุ้ณภาพ

เพ่ิมข้ึนตามวงรอบของ PDCA 

5. การประเมินผลแผนกิจกรรม/ กิจกรรมนกัศึกษามีการ

กาํหนดวตัถุประสงคเ์ชิงปริมาณเท่านั้น (ไม่พบสมัฤทธ์ิผลเชิง

คุณภาพ) 

1.ควรมีกาํหนดวตัถุประสงคข์องแผนกิจกรรม/กิจกรรมใหช้ดัเจน

และสามารถวดัและประเมินผลสมัฤทธ์ิไดท้ั้งเชิงคุณภาพและเชิง

ปริมาณ 

ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 

 1.ควรพฒันาฐานขอ้มูล เช่น ขอ้มูลอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรและอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรใหเ้ป็นปัจจุบนั 

2.ควรมีการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการบริหารงานหลกัสูตร 

3. ควรมีการกาํกบัดูแลคุณภาพหลกัสูตรระดบัปริญญาโท อยา่งเขม้ขน้ 
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 องค์ประกอบที ่2 วจัิย 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

1.มีระบบกลไกในการสนบัสนุนงบประมาณการ

ตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคใ์นการ

ประชุมวชิาการ รวมทั้งการสนบัสนุนงบประมาณใน

การนาํเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศท่ีชดัเจน 

2. มีผลงานตีพิมพใ์นระดบัชาติและนานาชาติเป็น

จาํนวนมาก 

ส่งเสริมนกัวจิยัในการตีพิมพใ์นวารสารท่ีอยูใ่นฐานท่ีมีค่านํ้ าหนกั

สูงข้ึน เช่น จดัอบรมเทคนิคการเขียนบทความวจิยัเพ่ือใหไ้ดคุ้ณภาพ

ระดบัชาติ/นานาชาติ  

 

จุดทีค่วรพฒันา ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 

1. ฐานขอ้มูลงานวจิยัยงัไม่เป็นระบบและรายละเอียด

ของขอ้มูลยงัขาดความสมบูรณ์และขาดความพร้อม

ในการนาํไปใชใ้นการบริหารงานวจิยัไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 

พฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวจิยั โดยแสดงขอ้มูลให้

เห็นถึงการวเิคราะห์ เปรียบเทียบ ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนใ์นการ

บริหารจดัการงานวจิยัใหมี้ประสิทธิภาพ เช่น การเปรียบเทียบ

งบประมาณงานวจิยัของแต่ละคณะในรอบ 3 ปี หรือเปรียบเทียบทุน

ภายในและภายนอกในช่วงเวลา 3 ปี เพ่ือใชใ้นการวางแผนหรือวาง

นโยบายในการพฒันางานวจิยัหรืองานสร้างสรรคม์ากยิง่ข้ึน 

2. สถานท่ีและส่ิงสนบัสนุน/ส่งเสริมการทาํวจิยั (เช่น

หอ้งปฏิบติัการวจิยั) ยงัขาดความสมบูรณ์ทาํใหไ้ม่

เพียงพอในการสนบัสนุนคุณภาพของการทาํวจิยั  

ควรปรับปรุงหอ้งปฏิบติัการวจิยั ใหมี้ส่ิงสนบัสนุนการทาํวจิยั ท่ี

ครอบคลุมครบถว้นทั้งในดา้นคุณภาพและความเพียงพอ อาทิ การจดั

ใหมี้ระบบสารสนเทศงานวจิยัท่ีทนัสมยั มีผลงานวจิยัทั้งเป็นรูปเล่ม 

และไฟลอิ์เลก็ทรอนิกส์ หรือระบบการใหค้าํปรึกษานกัวจิยั  เป็นตน้ 

3. ขาดกลไกในการดาํเนินงานเก่ียวกบัการคุม้ครอง

สิทธ์ิของงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์

ควรกาํหนดหน่วยงานและผูรั้บผดิชอบเก่ียวกบัการดาํเนินงานการ

คุม้ครองสิทธ์ิของงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ชดัเจนเพ่ือนาํไปสู่

การปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งเป็นรูปธรรม 

4.งบประมาณสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค์

จากแหล่งทุนภายนอกมหาวทิยาลยัในบางคณะยงัไม่

เป็นไปตามเป้าหมาย 

ควรส่งเสริมใหบ้างคณะท่ียงัไม่ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจาก

แหล่งทุนภายนอก ขอทุนสนบัสนุนงานวจิยัจากแหล่งทุนภายนอก

ใหม้ากข้ึน โดยอาจจะเป็นการเสนอโครงการวจิยัในลกัษณะบูรณา

การระหวา่งคณะ/หลกัสูตร ท่ีเคยไดรั้บทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

เพ่ือช่วยผลกัดนัใหน้กัวจิยักลา้ขอทุนจากภายนอกมากข้ึนและยงัช่วย

ส่งเสริมนกัวจิยัรุ่นใหม่ไดมี้โอกาสในการขอทุนวจิยัจากภายนอก

ดว้ย 

ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 

1. การกาํหนดรอบระยะเวลาในการนบัผลงานตีพิมพเ์ผยแพร่ในรอบปีท่ีประเมินยงัไม่ชดัเจน มหาวทิยาลยัควรมี

การกาํหนดรอบระยะเวลาในการนบัผลงานท่ีมีการตีพิมพเ์ผยแพร่ท่ีชดัเจน โดยมีการแจง้ใหทุ้กหน่วยงานเก็บและรายงาน

ขอ้มูลตามรอบระยะเวลาท่ีกาํหนดใหต้รงกนัทั้งในระดบัหลกัสูตร คณะ และสถาบนั 

2. การติดตามผลการดาํเนินงานการตีพิมพเ์ผยแพร่ยงัไม่ถูกตอ้งและครบถว้น 

3. มหาวทิยาลยัควรมีการติดตามผลการดาํเนินงานในระดบัคณะพร้อมกบัตรวจสอบขอ้มูลความถูกตอ้งของ

รายละเอียดการตีพิมพเ์ผยแพร่ เช่นช่ือวารสาร วนัเดือนปีท่ีไดรั้บการตีพิมพ ์ค่านํ้ าหนกัของผลงานท่ีไดรั้บการตีพิมพ์

เผยแพร่ 
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องค์ประกอบที ่3 การบริการวชิาการ 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

1. การกาํหนดชุมชนเป้าหมายของการใหบ้ริการทางวชิาการ

แก่สงัคมโดยการมีส่วนร่วมของทุกคณะ การดาํเนินการมี

ความต่อเน่ือง ทาํใหชุ้มชนมีความเขม้แขง็ในการพ่ึงพา

ตนเอง 

 

การประเมินความสาํเร็จของแผนการบริการวชิาการควรมี

การประเมินความสาํเร็จตามรอบระยะเวลาของแผนเพ่ือให้

เห็นถึงผลการดาํเนินงานเพ่ือนาํไปปรับปรุงแผนการบริการ

วชิาการในปีต่อไป และยงัทาํใหท้ราบถึงผลสาํเร็จท่ีเกิดกบั

ชุมชนวา่มีความเขม้แขง็ไดช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน 

 

จุดทีค่วรพฒันา ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 

  

 

   องค์ประกอบที ่4 การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

1. มีแผนดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมครอบคลุมทุกศูนย์

พ้ืนท่ีของมหาวทิยาลยัและมีความหลากหลาย 

2. มหาวทิยาลยัสามารถจดัโครงการ/กิจกรรม ทาํนุบาํรุง

ศิลปะและวฒันธรรมในลกัษณะบูรณาการกบักิจกรรมการ

จดัการเรียนการสอน และพฒันานกัศึกษาใหเ้กิดผลการ

เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF  ครอบคลุมทั้ง 5 ดา้น 

ในการประเมินความสาํเร็จของโครงการ/กิจกรรม ควร

กาํหนดตวัช้ีวดั (KPI)  เชิงคุณภาพท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุ 

ประสงคข์องโครงการเพ่ิมเติม นอกเหนือจากตวัช้ีวดัเชิง

ปริมาณ 

จุดทีค่วรพฒันา ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 

- - 

 

  



14 

 

  องค์ประกอบที ่5 การบริหารจัดการ 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

- - 

จุดทีค่วรพฒันา ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 

1.ไม่พบแผนกลยทุธ์ทางการเงิน 

2. แผนบริหารบุคลากรยงัเป็นเพียงส่วนหน่ึงของแผนพฒันา

บุคลากรและไม่ครอบคลุมประเดน็การบริหารบุคลากร 

( แผนบริหารบุคลากรมีเฉพาะประเด็นเก่ียวกบัการวางแผน

พฒันาและระบบสรรหาบุคลากร) 

 

1. ควรทบทวนเพ่ือทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัทาํแผน

ต่างๆเพ่ือใหส้ามารถจดัทาํแผนตา่งๆโดยเฉพาะแผน 

กลยทุธ์ทางการเงินใหมี้ความครอบคลุมสมบูรณ์ครบถว้น

ในลกัษณะท่ีสามารถนาํไปวเิคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วยและ

ความคุม้ค่าของการเปิดสอนหลกัสูตรต่างๆ 

2. ควรจดัทาํแผนบริหารบุคลากรใหมี้ความสมบูรณ์

ครบถว้นและควรจดัทาํแยกจากแผนพฒันาบุคลากร เพ่ือให้

มหาวทิยาลยัสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารบุคลากร 

(ซ่ึงครอบคลุมดา้นอตัรากาํลงั ภาระงาน การเล่ือนตาํแหน่ง

งาน การพิจารณาความดีความชอบ ฯลฯ) ใหส้ามารถพฒันา

ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของมหาวทิยาลยัทั้งในระดบั

สถาบนั ระดบัคณะ และระดบัหลกัสูตร 

 

ข้อสังเกตเพิม่เตมิ 

1. ควรทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัตวับ่งช้ี เพ่ือทาํใหส้ามารถประเมินตนเองไดต้รงประเด็น และสามารถเขียนรายงานการ

ประเมินตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โดยเฉพาะในส่วนของตวับ่งช้ีท่ีเก่ียวกบั การกาํกบั ติดตาม การดาํเนินงานต่างๆ 

ตามแผนท่ีกาํหนดไว ้

  



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



16 

 

 

สํานักคุณภาพการศึกษา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิ  

เลขที ่60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )  

ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 

โทรศัพท์ : 035 709 103 แฟกซ์ : 035 709 105 


