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แผนการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําการศึกษา 2557 ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อใชในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ ตามตัวบงชี้
ขององคประกอบคุณภาพ 5 ดาน ตามคูมือตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สําหรับ
หนวยงานสนับสนุน ของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักงานอธิการบดี หวังเปนอยางยิ่งวา แผนการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2557
จะเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพของการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี และสงผลตอ
คุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตอไป

สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557
บทที่ 3 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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บทที่ 1 บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
หมวด 6 มาตรฐานและการประกั นคุณ ภาพการศึกษา ไดกําหนดใหมี ระบบการประกั นคุณ ภาพ
การศึ กษา ซึ่ ง ประกอบด วยระบบการประกั นคุ ณ ภาพภายใน และระบบการประกั น คุณ ภาพ
การศึกษาภายนอก เพื่อใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา
และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
การประกันคุ ณภาพการศึ กษาภายใน เปนส วนหนึ่ง ของกระบวนการบริ หารการศึกษาที่
ดําเนินการเปนประจํา โดยเริ่มจากการวางแผน การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและ
การปรับปรุงพัฒนา ใหเปนไปตามนโยบาย และเปาหมายคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด และให
ถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
เสนอต อ สภาสถาบั น และหน วยงานตน สัง กัด (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) และ
เผยแพรตอสาธารณชนตอไป
1.2 วัตถุประสงคของการประกันคุณภาพ
สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ได ต ระหนั ก ถึ ง
ความสํ าคั ญ และความจํ าเป นของการประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ตามสาระสํ า คั ญ ที่ ร ะบุ ใ น
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงวาดวย
ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 โดยสํานักงานอธิการบดีมุงมั่นที่
จะบริหารจัดการเพื่อสงเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิอยางยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินการดานการประกันคุณภาพเปนไปอยางสอดคลองในทิศทาง
เดี ยวกั น ทั่ วทั้ ง สํ านักงานอธิ การบดี จึง ไดกําหนดนโยบายดานประกัน คุณภาพการศึกษาของ
สํานักงานอธิการบดี ดังนี้

แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 และแผนพัฒนาคุณภาพภายใน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํานักงานอธิการบดี
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1.3 นโยบายการประกันคุณภาพภายใน สํานักงานอธิการบดี
1) สงเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อเปนเครื่องมือและกลไกพื้นฐานใน
การพัฒนาและบริหารสํานักงานอธิการบดีอยางตอเนื่องและยั่งยืน
2) พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและตรวจสอบผลการประกันคุณภาพภายใน เพื่อให
เปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ
3) สงเสริมใหบุคลากรทุกสายงานมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ และปฏิบัติงานครบ
วงจรคุณภาพ
โดยกระจายอํ า นาจและความรั บ ผิ ด ชอบให ทุ ก หน ว ยงานภายในสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี แ ละใช
กระบวนการประกันคุณภาพเปนวัฒนธรรมการปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน
4) สงเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางความรวมมือระหวางหนวยงาน
ดานการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง เพื่อมุงใหเกิดวัฒนธรรมการท างานขององคกร และนําไปสู
การสรางนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีหรือมีผลการดําเนินงานดานตางๆ ที่กอใหเกิดการยกระดับ
คุณภาพของหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี เพื่อนําไปสูองคกรแหงการเรียนรู
5) สงเสริมการเผยแพรขอมูลอันเปนผลจากการดําเนินการประกันคุณภาพแกสาธารณะ
เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
วิสัยทัศน
เปนหนวยงานชั้นนําดานการบริหารจัดการและการใหบริการ ดวยการพัฒนาคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง
ปณิธาน
มุงมั่นปฏิบัติงานและใหบริการที่มีคุณภาพ ภายใตระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และมีธรรมาภิบาล
พันธกิจ
1. สนับสนุนและสงเสริมการบริหารจัดการและการดําเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
2. ประสานพันธกิจและขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ

แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 และแผนพัฒนาคุณภาพภายใน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํานักงานอธิการบดี
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ประเด็นยุทธศาสตร
ยกระดับขีดความสามารถใหเปนสํานักงานอธิการบดีที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
มีธรรมาภิบาล
เปาประสงค
1. กระบวนการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานที่ใชเทคโนโลยีสนเทศ สรางความพึงพอใจ
แกผูรับบริการ
2. บุคลากร มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน จากวัฒนธรรมแหงการเรียนรู บนพื้นฐานของ
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ในสภาพแวดลอมการทํางานที่มีความสุข
ตัวชี้วัดเปาประสงค
1. รอยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผูรับบริการตอการใหบริการของสํานักงานอธิการบดี
2. รอยละของความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
กลยุทธหลัก
1. พั ฒ นากระบวนการให บ ริก าร และระบบการบริห ารจัด การ โดยนํ าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาเปนเครื่องมือในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม
2. สงเสริมสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ใหเกิดทักษะการ
ปฏิบัติงานในลักษณะ Multi-skills และประเมินผลการปฏิบัติงานในฐานสมรรถนะ โดย
ใชแนวคิด Performance Management System
3. เสริมสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน
4. สราง และสงเสริมใหมีบรรยากาศในการทํางานที่เอื้อตอการปฏิบัติงานของบุคลากรอยาง
เต็มศักยภาพและมีความสุข
5. สรางเครือขายของสํานักงานอธิการบดี และองคกรที่เกี่ยวของ เพื่อรวมกันพัฒนาการ
ใหบริการและบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดเปาหมายกลยุทธ
1. จํานวนระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่ครบถวน เปนปจจุบัน มีความ
เชื่อมโยงและมีประโยชนตอการตัดสินใจ

แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 และแผนพัฒนาคุณภาพภายใน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํานักงานอธิการบดี
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2. รอยละของความสําเร็จของการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการหรือการลดรอบ
ระยะเวลา
3. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการเพิ่มพูนความรูและประสบการณในการปฏิบัติงาน
4. รอยละของผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตามแผนจัดการความรู
5. ร อ ยละของความพึ ง พอใจเฉลี่ ย ของบุ ค ลากรต อ การปฏิ บั ติ ง านและสวั ส ดิ ก ารของ
มหาวิทยาลัย
6. จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการรวมกันระหวางเครือขาย
สมรรถนะหลักของบุคลากร Core Competency
1. การใฝรู
2. การคิดเชิงระบบ
3. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
4. การเปนมืออาชีพ
5. การมีจิตสาธารณะ
นโยบายดานการประกันคุณภาพ
สํานักงานอธิการบดี ไดมีการกําหนดนโยบายคุณภาพและเปาหมายคุณภาพ เพื่อเปนการ
กําหนดแนวทางรวมกันจึงเสมือนเปนคานิยม บรรทัดฐานและความรวมมือรวมใจที่จะปฏิบัติเพื่อ
สนับสนุนใหระบบบริหารคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี เปนไปตามเปาหมาย ดังนี้
1) สงเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อเปนเครื่องมือและกลไกพื้นฐานในการ
พัฒนาและบริหารสํานักงานอธิการบดีอยางตอเนื่องและยั่งยืน
2) พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและตรวจสอบผลการประกันคุณภาพภายใน เพื่อให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ
3) สงเสริมใหบุคลากรทุกสายงานมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ และปฏิบัติงานครบวงจร
คุณภาพโดยกระจายอํานาจและความรับผิดชอบใหทุกหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี และใช
กระบวนการประกันคุณภาพเปนวัฒนธรรมการปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน
4) สงเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางความรวมมือระหวางหนวยงานดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อมุงใหเกิดวัฒนธรรมการทํางานขององคกร และ
นําไปสูการสรางนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือมีผลการดําเนินงานดานตางๆ ที่กอใหเกิดการ
ยกระดับคุณภาพของหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี เพื่อนําไปสูองคกรแหงการเรียนรู
แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 และแผนพัฒนาคุณภาพภายใน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํานักงานอธิการบดี
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5) สงเสริมการเผยแพรขอมูลอันเปนผลจากการดําเนินการประกันคุณภาพแกสาธารณะ
เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคม

แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 และแผนพัฒนาคุณภาพภายใน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํานักงานอธิการบดี
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แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 และแผนพัฒนาคุณภาพภายใน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํานักงานอธิการบดี
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บทที่ 2 แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2557
2.1 แผนการประกันคุณภาพการศึกษา
สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี เป น หน ว ยงานสนั บ สนุ น ในมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
สุวรรณภูมิ ซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา 2557 ตามองคประกอบคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 5 ดาน ไดแก
1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ
2) ภารกิจหลัก
3) การบริหารและการจัดการ
4) การเงินและงบประมาณ
5) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ทั้ ง นี้ สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ได นํ า ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2556 ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมถึงแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2555 – 2559 มาทําการวิเคราะหและทบทวน
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และจัดทําแผนการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจํ าปการศึ กษา 2557 และแผนพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษา ประจํ าป ง บประมาณ พ.ศ. 2558
2.2 การกําหนดตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 (KPI-Mapping)
KPI-Mapping ของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได
กําหนดตัวบงชี้คุณภาพ โดยระบุหนวยงานที่รับผิดชอบในการรวบรวมขอมูล ผูกํากับตัวชี้วัด และ
ผูรับผิดชอบจัดทําขอมูล ดังนี้

แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 และแผนพัฒนาคุณภาพภายใน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํานักงานอธิการบดี
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ตารางที่ 2.2-1 KPI Mapping และผูกํากับตัวบงชี้ ตัวบงชี้สํานักงานอธิการบดี ปการศึกษา 2557
คําชี้แจง สัญลักษณ  หมายถึง ผูรับผิดชอบหลัก และ  หมายถึง ผูรับผิดชอบ/ผูรับผิดชอบรวม





สคศ.



กบว.

ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตาม
มาตรฐานขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของ
หนวยงาน
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบ
และกลไกการพัฒนา
แผนกลยุทธจากการ
วิเคราะห SWOT กับ
วิสัยทัศนของสถาบัน
และพัฒนาไปสูแผนกล
ยุทธทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจําป
ตามกรอบเวลาเพื่อให

กบส.

ตัวบงชี้ที่ 1.1
  
กระบวนการพัฒนาแผน
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับ
  
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการตอการ
ใหบริการของหนวยงาน
การบริการแบบ
กัลยาณมิตร
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับ
  
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการและกิจกรรม

กบน.

ตัวบงชี้คุณภาพ

หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี
กก. กผ กค. กบ. กพ.

ผูกํากับตัว
บงชี้













ผอ.กผ.

นางสาวรัชชนันท













ผอ.กก.

นางนิศานาถ













ผอ.สคศ

นางสาวรัชชนันท













ผอ.สคศ

นางสาวพัชรนันท

ผอ.กผ.

นางสาวรัชชนันท



ผูจัดเก็บขอมูล
/จัดทํารายงาน

แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 และแผนพัฒนาคุณภาพภายใน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํานักงานอธิการบดี

บรรลุตามตัวบงชีแ้ ละ
เปาหมายของแผนกล
ยุทธ(สกอ. 5.1 ขอ 1
ระดับสถาบัน)
ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระบบ
และกลไกการกํากับ
ติดตามสงเสริม
สนับสนุนใหทุกคณะ
ดําเนินการวิเคราะห
ขอมูลทางการเงิน (สกอ.
5.1 ขอ 2 ระดับสถาบัน)
ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระบบ
และกลไกการบริการ
นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี
(สกอ. 1.4 ระดับ
สถาบัน)
ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระบบ
และกลไกการจัด
กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
(สกอ. 1.5 ระดับ
สถาบัน)
ตัวบงชี้ที่ 2.8 ระบบ
และกลไกการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนตอ
แผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร
(สกอ. 5.1 ขอ 6 ระดับ
สถาบัน)





กบว.

กบส.

กบน.

ตัวบงชี้คุณภาพ

หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี
กก. กผ กค. กบ. กพ.

สคศ.

~9~
ผูกํากับตัว
บงชี้

ผูจัดเก็บขอมูล
/จัดทํารายงาน

ผอ.กค.

นางกันยา



ผอ.กพ.

นางสาวสุภาพ



ผอ.กพ.

นางสาวชวนพิศ

ผอ.กบ.

นางสาวภาวิณี

แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 และแผนพัฒนาคุณภาพภายใน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํานักงานอธิการบดี
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ตัวบงชี้ที่ 2.9 ระดับ
ความสําเร็จของการ
บริการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู
(สกอ. 6.1 ระดับ
หลักสูตร)
ตัวบงชี้ที่ 2.10 ระบบ
และกลไกการทํานุบาํ รุง
ศิลปะและวัฒนธรรมตอ
การดําเนินงานของ
สถาบัน
(สกอ. 4.1 ระดับ
สถาบัน)
ตัวบงชี้ที่ 2.11 ระบบ
และกลไกการบริหาร
ความเสี่ยงตอผลการ
ดําเนินงานตามพันธกิจ
ของสถาบัน
(สกอ. 5.1 ขอ 2 ระดับ
สถาบัน)
ตัวบงชี้ที่ 2.12 ระบบ
และกลไกการกํากับ
ติดตามสงเสริม
สนับสนุนใหทุก
หนวยงานในสถาบันมี
การดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่
สถาบันกําหนด
(สกอ. 5.1 ขอ 7 ระดับ
สถาบัน)

ผอ.กก.

นางสาวธัญญารัตน



ผอ.กก.

นางสาวอารีย



ผอ.สคศ

นางสาวพัชรนันท



ผอ.สคศ

นางสิริพร































สคศ.



กบว.

ผูจัดเก็บขอมูล
/จัดทํารายงาน

กบส.

ผูกํากับตัว
บงชี้

กบน.

ตัวบงชี้คุณภาพ

หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี
กก. กผ กค. กบ. กพ.

แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 และแผนพัฒนาคุณภาพภายใน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํานักงานอธิการบดี

~ 11 ~

กบส.

กบว.

สคศ.

ตัวบงชี้ที่ 3.1 ภาวะ
ผูนําของผูบริหารทุก
ระดับของหนวยงาน
ตัวบงชี้ที่ 3.2 การ
พัฒนาหนวยงานสู
องคกรแหงการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระบบ
บริหารจัดการความเสี่ยง
ของหนวยงาน
ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระบบ
และกลไกการพัฒนา
บุคลากรของหนวยงาน
ในสังกัด เพื่อพัฒนาและ
ธํารงรักษาไวใหบุคลากร
มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ (ตัวบงชี้
มทรส.
ตัวบงชี้ที่ 3.5 ระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการของ
หนวยงาน
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบ
และกลไกการเงินและ
งบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 5.2 การ
สงเสริมการดําเนินการ
การประกันคุณภาพ

กบน.

ตัวบงชี้คุณภาพ

หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี
กก. กผ กค. กบ. กพ.

ผูกํากับตัว
บงชี้



 













ผอ.กบ.

นางสาวภาวิณี

















ผอ.สคศ

นายสุวสันต



ผอ.สคศ

นางสาวพัชรนันท

ผอ.กบ.

นางสาวภาวิณี





ผูจัดเก็บขอมูล
/จัดทํารายงาน



















ผอ.สคศ

นายพัฒนพล



 













ผอ.กค.

นางกันยา



















ผอ.สคศ

นางสิริพร



















ผอ.สคศ

นายพัฒนพล

แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 และแผนพัฒนาคุณภาพภายใน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํานักงานอธิการบดี
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สคศ.



กบว.



กบส.

การศึกษาภายใน
ตัวบงชี้ที่ 5.3 การ
สงเสริมการพัฒนาการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาของ
คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา

กบน.

ตัวบงชี้คุณภาพ

หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี
กก. กผ กค. กบ. กพ.

ผูกํากับตัว
บงชี้









ผอ.สคศ

ผูจัดเก็บขอมูล
/จัดทํารายงาน
นายพัฒนพล

2.3 เปาหมายคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2557
ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2556 จากการ
ประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายใน ประจํ าปการศึกษา 2556 ผลการประเมินคุณ ภาพการศึกษา
ภายใน โดยคณะกรรมการประเมิน จํานวนทั้งสิ้น 21 ตัวบงชี้ สรุปผลการประเมินอยูในระดับดีมาก
คะแนน 4.72 โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2556
จําแนกตามตัวบงชี้คุณภาพ
ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมา
ย

ผลการดําเนินงาน1
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(%หรือ
ตัวหาร
สัดสวน)

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนา
8 ขอ
7 ขอ
แผน
องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจ
4.25
11,385.84
4.08
ของผูรับบริการตัวบงชี้ที่
2,790

คะแนน
ประเมิน
โดย
คณะกรรม
การ

หมายเหตุ
(เหตุผลของการ
ประเมินทีต่ าง
จากที่ระบุใน
SAR)

4

เกณฑขอ 8 ยัง
ไมไดดําเนินการ

5
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เปาหมา
ย

ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการ และกิจกรรม
ตัวบงชี้ที่ 2.3 มาตรฐานขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับความสําเร็จ
ของการรักษามาตรฐานระยะเวลา
การใหบริการหรือการลดรอบ
ระยะเวลา

รอยละ
85

ตัวบงชี้ที่ 2.5 การพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระดับความสําเร็จ
ของการจัดการสภาพแวดลอมการ
เรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 2.8 ระดับความสําเร็จ
ของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน
ตัวบงชี้ที่ 2.9 กลไกการดําเนินการ
พิจารณาเสนอขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ

ผลการดําเนินงาน1
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(%หรือ
ตัวหาร
สัดสวน)
64.26

คะแนน
ประเมิน
โดย
คณะกรรม
การ

หมายเหตุ
(เหตุผลของการ
ประเมินทีต่ าง
จากที่ระบุใน
SAR)

3.78

4 ขอ

5 ขอ

5

8 ขอ

8 ขอ

5

5 ขอ

5 ขอ

5

5 ขอ

5 ขอ

5

6 ขอ

6 ขอ

5

6 ขอ

6 ขอ

5

6 ขอ

5 ขอ

4

ไมพบแผนการ
กําหนดตําแหนง
ทางวิชาการใน
ภาพรวมที่สะทอน
แนวทาง วิธีการ
และเปาหมายที่

แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 และแผนพัฒนาคุณภาพภายใน ประจําป
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เปาหมา
ย

ผลการดําเนินงาน1
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(%หรือ
ตัวหาร
สัดสวน)

คะแนน
ประเมิน
โดย
คณะกรรม
การ

หมายเหตุ
(เหตุผลของการ
ประเมินทีต่ าง
จากที่ระบุใน
SAR)
ชัดเจน

ตัวบงชี้ที่ 2.10 ระบบการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน

6 ขอ

6 ขอ

5

ตัวบงชี้ที่ 2.11 ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทําตนทุนตอหนวย
ตัวบงชี้ที่ 2.12 ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทําแผนและงบประมาณ
และการติดตามผลที่เปนเครื่องมือใน
การบริหาร

ระดับ 5

ระดับ 5

5

6 ขอ

ระดับ 5

5

ตัวบงชี้ที่ 2.13 ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงานดานวิเทศสัมพันธ
ตัวบงชี้ที่ 2.14 ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาระบบติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ

4 ขอ

4 ขอ

4

5 ขอ

4 ขอ

4

ไมพบคูมือระบบ
สารสนเทศการ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการ

6 ขอ

5 ขอ

4

เกณฑขอ 3
หลักฐานโครงการ
ที่จัดโดยนักศึกษา
ปริญญาโทไม

ตัวบงชี้ที่ 2.15 ระบบและกลไก
สงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

เกณฑขอ 3 ทําไม
ครบ ไมพบคูมือ
กิจกรรมและ
ประเมินผล แตมี
การติดตามโดย
การออกหนังสือ
ติดตาม และ
ประชุมเรงรัด
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เปาหมา
ย

ผลการดําเนินงาน1
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(%หรือ
ตัวหาร
สัดสวน)

คะแนน
ประเมิน
โดย
คณะกรรม
การ

หมายเหตุ
(เหตุผลของการ
ประเมินทีต่ าง
จากที่ระบุใน
SAR)
ชัดเจน

ตัวบงชี้ที่ 2.16 ระดับความสําเร็จ
ของการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม ที่จัดใหกับนักศึกษา (สกอ.
2.8)

ตัวบงชี้ ที่ 2.17 ระบบและกลไกการ
ใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูล
ขาวสาร (สกอ. 3.1)

5 ขอ

5 ขอ

5

6 ขอ

6 ขอ

4

5 ขอ

5

6 ขอ

5

ตัวบงชี้ที่ 2.18 ระดับความสําเร็จ
5 ขอ
ของการประกันคุณภาพภายในที่
กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 2.19 ระบบและกลไกการ
4 ขอ
จัดการเรียนการสอน รูปแบบ
สหกิจศึกษา
องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ ที่ 3.1 ภาวะผูนาํ ของ
7 ขอ
ผูบริหาร
ตัวบงชี้ ที่ 3.2 การพัฒนา
5 ขอ
หนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู
ตัวบงชี้ ที่ 3.3 ระบบบริหารความ
6 ขอ
เสี่ยง
ตัวบงชี้ ที่ 3.4 ระบบการพัฒนา
6 ขอ
บุคลากรสายสนับสนุน

7 ขอ

5

5 ขอ

5

6 ขอ

5

7 ขอ

5

ขอ 5 หลักฐาน
การจัดกิจกรรมให
ความรูศษิ ยเกา
หลักฐานไม
ชัดเจน
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ผลการดําเนินงาน1
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(%หรือ
ตัวหาร
สัดสวน)

เปาหมา
ย

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ ที่ 4.1 ระบบและกลไก
5 ขอ
5 ขอ
การเงินและงบประมาณ
องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ ที่ 5.1 ระบบและกลไกการ 9 ขอ
9 ขอ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
รวมทุกตัวบงชี้
ผลการประเมิน

คะแนน
ประเมิน
โดย
คณะกรรม
การ

หมายเหตุ
(เหตุผลของการ
ประเมินทีต่ าง
จากที่ระบุใน
SAR)

5

5
4.72
ดีมาก

ตารางที่ 4.2-2 แสดงผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ (ตาราง ป.2)
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องคประกอบคุณภาพ

I

P

O

รวม

องคประกอบที่ 1
4.00
4.00
องคประกอบที่ 2
4.69 4.80
4.73
องคประกอบที่ 3
5.00
5.00
องคประกอบที่ 4
5.00
5.00
องคประกอบที่ 5
5.00
5.00
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชีข้ องทุกองคประกอบ
ผลการประเมิน
คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุง
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง การดําเนินงา ระดับพอใช
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก

ผลการประเมิน
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
4.72
ดีมาก
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2.4 เปาหมายการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557
ในปการศึกษา 2557 คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ไดนําผลการประเมิน และ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน มากําหนดเปาหมายคุณภาพในปการศึ กษา 2557 โดย
กํ า หนดตั ว บ ง ชี้ แ ละเกณฑ ก ารประเมิ น ตามเกณฑ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของ
หนวยงานสายสนับสนุน จํานวน 22 ตัวบงชี้ ดังนี้
ตารางที่ 4.3-1 แสดงคาเปาหมายรายตัวบงชี้ หนวยงานที่รับผิดชอบ และหนวยงานที่รวบรวมเปน
รายงาน สอ.
คะแนน
หนวยงานที่
หนวยงานที่
ตัวบงชี้คุณภาพ
เปาหมาย ประเมิน
รวบรวมเปน
รับผิดชอบ
ตนเอง
รายงาน สอ.
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ (ตัวบงชี้บังคับ 1 ตัวบงชี้)
ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
8 ขอ
5
ทุกหนวยงาน
กผ.
องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก (ตัวบงชี้บงั คับ 3 ตัวบงชี้ คือ 2.1 2.2 และ 2.3)
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการตอการใหบริการของ
3.51 คะแนน
5
ทุกหนวยงาน
กก.
หนวยงาน การบริการแบบกัลยาณมิตร
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนงานโครงการและ
รอยละ 95
4
ทุกหนวยงาน
กผ.
กิจกรรม
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานขั้นตอนการ
5 ขอ
5
ทุกหนวยงาน
สคศ.
ปฏิบัติงานของหนวยงาน
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบและกลไกการ
พัฒนาแผนกลยุทธจากการวิเคราะห
SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบัน และ
พัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและ
8 ขอ
5
กผ.
กผ.
แผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลา
เพื่อใหบรรลุตามตัวบงชีแ้ ละเปาหมาย
ของแผนกลยุทธ(สกอ. 5.1 ขอ 1 ระดับ
สถาบัน)
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ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระบบและกลไกการกํากับ
ติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะ
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน
(สกอ. 5.1 ขอ 2 ระดับสถาบัน)
ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการ
บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(สกอ. 1.4 ระดับสถาบัน)
ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการจัด
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(สกอ. 1.5 ระดับสถาบัน)
ตัวบงชี้ที่ 2.8 ระบบและกลไกการ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนตอแผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร
(สกอ. 5.1 ขอ 6 ระดับสถาบัน)
ตัวบงชี้ที่ 2.9 ระดับความสําเร็จของการ
บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
(สกอ. 6.1 ระดับหลักสูตร)
ตัวบงชี้ที่ 2.10 ระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอการ
ดําเนินงานของสถาบัน
(สกอ. 4.1 ระดับสถาบัน)
ตัวบงชี้ที่ 2.11 ระบบและกลไกการ
บริหารความเสีย่ งตอผลการดําเนินงาน
ตามพันธกิจของสถาบัน
(สกอ. 5.1 ขอ 2 ระดับสถาบัน)
ตัวบงชี้ที่ 2.12 ระบบและกลไกการ
กํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุก
หนวยงานในสถาบันมีการดําเนินงาน
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่สถาบันกําหนด

เปาหมาย

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หนวยงานที่
รวบรวมเปน
รายงาน สอ.

6 ขอ

5

กค./คณะ

กค.

6 ขอ

5

กพ.

กพ.

6 ขอ

5

กพ.

กพ.

5 ขอ

4

กบ.

กบ.

2 คะแนน

2

กก.

กก.

6 ขอ

5

กก.

กก.

6 ขอ

5

ทุกหนวยงาน

สคศ.

9 ขอ

5

ทุกหนวยงาน

สคศ.
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งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํานักงานอธิการบดี
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ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง

(สกอ. 5.1 ขอ 7 ระดับสถาบัน)
องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ (ตัวบงชีบ้ งั คับ 5 ตัวบงชี)้
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ภาวะผูนําของผูบริหาร
6 ขอ
4
ทุกระดับของหนวยงาน
ตัวบงชี้ที่ 3.2 การพัฒนาหนวยงานสู
5 ขอ
5
องคกรแหงการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระบบบริหารจัดการความ
6 ขอ
5
เสี่ยงของหนวยงาน
ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระบบและกลไกการ
พัฒนาบุคลากรของหนวยงานในสังกัด
5 ขอ
4
เพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบคุ ลากร
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ (ตัวบงชี้
มทรส.
ตัวบงชี้ที่ 3.5 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการของหนวยงาน
5 ขอ
5

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หนวยงานที่
รวบรวมเปน
รายงาน สอ.

ทุกหนวยงาน

กบ.

ทุกหนวยงาน

สคศ.

สคศ.

สคศ.

กบ.

กบ.

ทุกหนวยงาน

สคศ.(หลัก)
กผ./กค./กบ.
(รวม)

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ (ตัวบงชี้บังคับ 1 ตัวบงชี้)
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการเงิน
5 ขอ
5
ทุกหนวยงาน
และงบประมาณ
องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (ตัวบงชี้บงั คับ 3 ตัวบงชี)้
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการ
9 ขอ
5
ทุกหนวยงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 5.2 การสงเสริมการดําเนินการ
5 ขอ
5
ทุกหนวยงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวบงชี้ที่ 5.3 การสงเสริมการ
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
5 ขอ
5
ทุกหนวยงาน
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษา
ผลการประเมินตนเอง 22 ตัวบงชี้
4.68
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 และแผนพัฒนาคุณภาพภายใน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํานักงานอธิการบดี

กค.

สคศ.
สคศ.

สคศ.
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2.5 แผนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปการศึกษา 2557
กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2557 สํานักงานอธิการบดีได
กําหนดใหสอดคลองกับวงจรในการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดังแสดงในหนาตอไป
ชวงเวลา
กิจกรรม
23 มี.ค. – 2 เม.ย. 2558
พิจารณารางคูมือตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของสํานักงานอธิการบดี ปการศึกษา 2557
3 เม.ย. 2558
สรุปผลการพิจารณา / รายงานผูอ ํานวยการสํานักงานอธิการบดี
มิ.ย. 2558
ติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษารอบ 9 เดือน
: โดยจัดสงรายงานการประเมินตนเองไปยังสํานักคุณภาพ
การศึกษา
ภายในวันที่ 22 มิ.ย. 2558
ส.ค. 2558
ติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษารอบ 12 เดือน
: โดยจัดสงรายงานการประเมินตนเองไปยังสํานักคุณภาพ
การศึกษา
ภายในวันที่ 1ส.ค. 2558
ส.ค. 2558
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของ
สํานักงาน
อธิการบดี (คณะกรรมการชุดที่ 2) เพื่อปรึกษาหารือ และจักทํา
รายงานการประเมิน
ตนเองรอบ 12 เดือน
ส.ค. 2558
จัดทํารายงานการประเมินตนเองเสนอตอคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ของสํานักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณาเห็นชอบรายงานการ
ประเมินตนเอง
16 -30 ก.ย. 2558
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี โดย
ผูประเมินภายนอก

แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 และแผนพัฒนาคุณภาพภายใน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํานักงานอธิการบดี
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ชวงเวลา
20 ต.ค. 2558
1-30 พ.ย. 2558

กิจกรรม
สงเลมรายงานผลการประเมินไปยังสํานักคุณภาพการศึกษา
สํานักคุณภาพการศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตอมหาวิทยาลัยตามลําดับชั้น
พ.ย. 2558
ประชุมทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และทบทวนผลการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี
หมายเหตุ : ปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 และแผนพัฒนาคุณภาพภายใน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํานักงานอธิการบดี
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แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 และแผนพัฒนาคุณภาพภายใน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํานักงานอธิการบดี
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บทที่ 3 แผนพัฒนาคุณภาพ ปงบประมาณ พ.ศ.2558
3.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดทําขึ้นตามมติคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555 มาประกอบการ
พิจารณา ประกอบดวย เรื่องที่หนวยงานตองดําเนินการเรงดวน ขอเสนอแนะรายองคประกอบคุณภาพ
และตัวบงชี้ที่คะแนนผลการประเมินในปการศึกษา 2556 ต่ํากวา 3.51 โดยระบุ กิจกรรม/แนวทางการ
พัฒนา ชวงเวลา งบประมาณ และผูรับผิดชอบในแตละตัวบงชี้ไวอยางชัดเจน เพื่อสามารถติดตาม
ตรวจสอบผลการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยสรุปดังนี้

แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 และแผนพัฒนาคุณภาพภายใน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํานักงานอธิการบดี
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สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
แผนพัฒนาคุณภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
จุดแข็ง/จุดที่ควร
แนวทางเสริมจุดแข็ง/และ
องคประกอบคุณภาพ พัฒนา/ขอเสนอแนะใน
แนวทางการพัฒนา
การปรับปรุง
จุดแข็ง
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับ
เพิ่มทักษะการตรวจประเมิน
บุคลากรมีความรู
ความพึงพอใจของ
ความสามารถ
ผูรับบริการตอการ
ใหบริการของหนวยงาน จุดที่ควรพัฒนา
ขอมูลความพึงพอใจที่
การบริการแบบ
สํารวจ เนื่องจากพบวา
กัลยาณมิตร
ขอมูลประเมินความพึง
พอใจขาดความนาเชื่อถือ
ขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุง
1.ควรตั้งคณะกรรมการ

แผนการพัฒนา/แผนการ
ดําเนินการ

งบประมาณ
แผนดิน
รายได

แจงกระบวนการประเมินความพึง
พอใจของผูรับบริการ โดยให
หนวยงานในสังกัดสํานักงาน
อธิการบดีดําเนินการ ดังนี้
1. กําหนดผูรับผิดชอบในการสํารวจ
แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
2. มีการบันทึกสถิติการแจกแบบ
ประเมินและเก็บแบบประเมินไวเปน
หลักฐาน

ประเมินความพึงพอใจ
เพื่อความนาเชื่อถือของ
แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 และแผนพัฒนาคุณภาพภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํานักงานอธิการบดี

หนวยงาน/
ผูรับผิดชอบ
กก./ทุกหนวยงาน
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จุดแข็ง/จุดที่ควร
แนวทางเสริมจุดแข็ง/และ
องคประกอบคุณภาพ พัฒนา/ขอเสนอแนะใน
แนวทางการพัฒนา
การปรับปรุง
ขอมูล ในปถัดไป

แผนการพัฒนา/แผนการ
ดําเนินการ

งบประมาณ
แผนดิน
รายได

หนวยงาน/
ผูรับผิดชอบ

2.มีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูมารับบริการเปนสถิติไว
3.การประเมินนาจะมี
แบบ Online
จุดที่ควรพัฒนา
1. กิจกรรมใหความรูและ

ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระบบ
และกลไกการบริการ
นักศึกษาระดับปริญญา ประสบการณแกศิษยเกา
ตรี
2. ผลการประเมิน
คุณภาพการใหบริการ
(สกอ. 1.4 ระดับ
ตามขอ 6
สถาบัน)
ขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุง

-

1. กําหนดแผนการดําเนินการจัด
กิจกรรมเพื่อใหสอดคลองกับตัวบงชี้ที่
เกี่ยวของ
2. จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนว
ดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแก
นักศึกษาในสถาบัน เชน กาบริการ
หองใหคําปรึกษาบริการหองสมุด
อาชีพ การใชความรูเกี่ยวกับการ
พัฒนาบุคลิกภาพสูการทํางานหลัง

แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 และแผนพัฒนาคุณภาพภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํานักงานอธิการบดี

กพ.
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จุดแข็ง/จุดที่ควร
แนวทางเสริมจุดแข็ง/และ
แผนการพัฒนา/แผนการ
องคประกอบคุณภาพ พัฒนา/ขอเสนอแนะใน
แนวทางการพัฒนา
ดําเนินการ
การปรับปรุง
1. กิจกรรมที่จัดตองเนน
สําเร็จการศึกษา การเตรียมตัวสูโลก
อาชีพ เปนตน
กลุมเปาหมายที่เปนศิษย
3. การประชาสัมพันธขอมูล บอรด
เกา และเปนการใหความรู
เว็บไซต สําหรับประกาศขอมูลขาวสาร
และประสบการณ
ที่เปนประโยชนกับนักศึกษา เชน
ขอมูลทุนการศึกษา การับสมัครงาน
2. ผลการประเมินควร
ขาวสารที่ทันสมัยและเปนประโยชน
แยกตามการใหบริการใน
กับนักศึกษา
ขอ 1-3
4. มีการประเมินผลการใหบริการแก
นักศึกษาเพื่อเสนอตอผูบริหารและ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการนําไป
พัฒนา/ปรับปรุง/แกไข ในปตอไป
5. จัดกิจกรรมใหขอมูลและความรูที่
เปนประโยชนแกศิษยเกา เชน การจัด
กิจกรรม/โครงการ เพื่อเพิ่มความสุขใน

งบประมาณ
แผนดิน
รายได

แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 และแผนพัฒนาคุณภาพภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํานักงานอธิการบดี

หนวยงาน/
ผูรับผิดชอบ
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จุดแข็ง/จุดที่ควร
แนวทางเสริมจุดแข็ง/และ
องคประกอบคุณภาพ พัฒนา/ขอเสนอแนะใน
แนวทางการพัฒนา
การปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระบบ
และกลไกการจัด
กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
(สกอ. 1.5 ระดับ
สถาบัน)

จุดที่ควรพัฒนา
1. กิจกรรมที่จัดโดย นศ.
2. การประเมินผลสําเร็จ
ตามเกณฑขอ 5
ขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุง
1. ให นศ. เสนอและ
ดําเนินโครงการ
2. ควรออกแบบฟอรม

-

แผนการพัฒนา/แผนการ
ดําเนินการ

งบประมาณ
แผนดิน
รายได

การทํางานการบริการขอมูลขาวสาร
จดหมายขาว การรับสมัครงานแกศิษย
เกา เปนตน
1. กําหนดแนวทางการพัฒนาและ
วางแผนปฏิบัติกิจกรรม เสริมสราง
ความเขาใจอันดีระหวางนักศึกษาดวน
กัน อาจารยดวยกันและระหวาง
อาจารยกับนักศึกษา ที่รวมกันทํา
กิจกรรมตางๆ
2. มีการประชุมจัดทําแผนการดําเนิน
กิจกรรมและรายงานผลการจัดทํา
แผนการดําเนินโครงการใหอธิการบดี
ทราบ (องคการนักศึกษามีการจัด
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
องคการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา

แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 และแผนพัฒนาคุณภาพภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํานักงานอธิการบดี

หนวยงาน/
ผูรับผิดชอบ

กพ.

~ 28 ~

จุดแข็ง/จุดที่ควร
แนวทางเสริมจุดแข็ง/และ
แผนการพัฒนา/แผนการ
องคประกอบคุณภาพ พัฒนา/ขอเสนอแนะใน
แนวทางการพัฒนา
ดําเนินการ
การปรับปรุง
หลักฐานใหสามารถตอบ
คณะ) และ (โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาชมรม) เพื่อทํา
คําถามใหไดอยางชัดเจน
แผนการปฏิบัติการงานและจัดสรร
ไมคลุมเครือ
งบประมาณในการดําเนินโครงการ
3. มีการประเมินผลการดําเนินงาน
และการประเมินแผนการดําเนินงาน
4. มีเปาหมายที่ชัดเจนในการดําเนิน
โครงการและกิจกรรมตางๆ
5. นอกจากแผนการดําเนินงานของ
นักศึกษาในการจัดกิจกรรมแลว ควรมี
แผนการจัดโครงการที่เปนการพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาที่ดําเนินการจัด
กิจกรรมดวย
6. แบบฟอรมโครงการของนักศึกษา
จะมีความสอดคลองกันเฉพาะในสวน

งบประมาณ
แผนดิน
รายได

แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 และแผนพัฒนาคุณภาพภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํานักงานอธิการบดี

หนวยงาน/
ผูรับผิดชอบ

~ 29 ~

จุดแข็ง/จุดที่ควร
แนวทางเสริมจุดแข็ง/และ
องคประกอบคุณภาพ พัฒนา/ขอเสนอแนะใน
แนวทางการพัฒนา
การปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 2.9 ระดับ
ความสําเร็จของการ
บริการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู
(สกอ. 6.1 ระดับ
หลักสูตร)

จุดที่ควรพัฒนา
ความเสมอภาคของการ
ใหบริการ
ขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุง
การใหบริการควรพัฒนา
อยางตอเนื่อง และทั่วถึง

-

ตัวบงชี้ที่ 2.10 ระบบ
และกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมตอ
การดําเนินงานของ

จุดที่ควรพัฒนา
การประเมินความพึง
พอใจตองมีคณะกรรมการ
ในการประเมิน

-

แผนการพัฒนา/แผนการ
ดําเนินการ

งบประมาณ
แผนดิน
รายได

ของชมรมและองคการนักศึกษา 4
ศูนยพื้นที่ สวนแบบฟอรมโครงการ
ของคณะ ขึ้นอยูกับแตละคระวาจะมี
การดําเนินโครงการอยางไร
1. กําหนดและแตงตั้งผูรับผิดชอบการ
ใหบริการตามพื้นที่ตางๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยโดยแบงเปนเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
2.มีการตรวจสอบความพรอมใชงาน
และแกไขซอมแซมสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูตางๆอยางเปนประจําสม่ําเสมอ
1. มีการจัดทําแผนการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมประจําป ที่มีสวน
รวมทุกหนวยงานในองคกร สอดคลอง
กับนโยบายและแผนยุทธศาสตรการ

แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 และแผนพัฒนาคุณภาพภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํานักงานอธิการบดี

หนวยงาน/
ผูรับผิดชอบ

กก.

กก.

~ 30 ~

จุดแข็ง/จุดที่ควร
แนวทางเสริมจุดแข็ง/และ
แผนการพัฒนา/แผนการ
องคประกอบคุณภาพ พัฒนา/ขอเสนอแนะใน
แนวทางการพัฒนา
ดําเนินการ
การปรับปรุง
สถาบัน
พัฒนาของมหาวิทยาลัยตลอดจนการ
(สกอ. 4.1 ระดับ
วางแผนพัฒนาเพื่อสอดรับกับ
สถาบัน)
วัฒนธรรมอาเซียน โดยปการศึกษา
2557 งานศิลปวัฒนธรรม รับนโยบาย
และมีการประกาศ/ประชาสัมพันธใน
หัวขอการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยชัดแจน
2. แตงตั้งคณะกรรมการการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ของ
มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา
2557 กํากับติดตามผลการดําเนินงาน
วางแผนและมีการประเมิน
ความสําเร็จของการดําเนินงาน เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาโครงการและ
กิจกรรมในปการศึกษาตอไป

งบประมาณ
แผนดิน
รายได

แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 และแผนพัฒนาคุณภาพภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํานักงานอธิการบดี

หนวยงาน/
ผูรับผิดชอบ

~ 31 ~

จุดแข็ง/จุดที่ควร
แนวทางเสริมจุดแข็ง/และ
องคประกอบคุณภาพ พัฒนา/ขอเสนอแนะใน
แนวทางการพัฒนา
การปรับปรุง

แผนการพัฒนา/แผนการ
ดําเนินการ
3. กําหนดกิจกรรมการเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมโดยมีการจัดทําจุลสาร
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเผยแพรกิจกรรมที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้นในรอบ 1 ป และ
จัดสงไปยังหนวยงาน/สถานศึกษาของ
รัฐทั่วประเทศ ที่มีสวนรวมจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนการ
พัฒนางาน หรือ กําหนดหรือสราง
มาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อเผยแพรและไดยอมรับใน
ระดับชาติตอไป
งานศิลปะฯ ไมไดทําเรื่องนี้เพราะ
ไมมีการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

งบประมาณ
แผนดิน
รายได

54,600

แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 และแผนพัฒนาคุณภาพภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํานักงานอธิการบดี

หนวยงาน/
ผูรับผิดชอบ

~ 32 ~

จุดแข็ง/จุดที่ควร
แนวทางเสริมจุดแข็ง/และ
องคประกอบคุณภาพ พัฒนา/ขอเสนอแนะใน
แนวทางการพัฒนา
การปรับปรุง

แผนการพัฒนา/แผนการ
ดําเนินการ
2. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
3. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
4. โครงการวันคลายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
5. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย
6. โครงการรวมสืบสานอนุรักษ
7. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ
8. โครงการประชุมสัมมนาและสราง
เครือขายวัฒนธรรม 9 มทร.

งบประมาณ
แผนดิน
รายได
52,600
49,000
137,000

139,000
216,000
110,000

88,540

แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 และแผนพัฒนาคุณภาพภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํานักงานอธิการบดี

หนวยงาน/
ผูรับผิดชอบ

~ 33 ~

จุดแข็ง/จุดที่ควร
แนวทางเสริมจุดแข็ง/และ
องคประกอบคุณภาพ พัฒนา/ขอเสนอแนะใน
แนวทางการพัฒนา
การปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบ
และกลไกการเงินและ
งบประมาณ

แผนการพัฒนา/แผนการ
ดําเนินการ
9. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ผูปฏิบัติงานดานศิลปวัฒนธรรม
10. โครงการจัดตั้งศูนยเรียนรู
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
พระนครศรีอยุธยา
1.รายงานใชจายเงินของหนวยงานใน
สังกัดสํานักงานอธิการบดี รายไตร
มาส และ นําเสนอตอคณะกรรมการ
ประจําหนวยงาน
2.ติดตามผลการใชจายของหนวยงาน
และกําหนดระยะเวลาในการ
ดําเนินการใหแลวเสร็จปงบประมาณ
พ.ศ.2558

งบประมาณ
แผนดิน
รายได

หนวยงาน/
ผูรับผิดชอบ

17,490
90,000

-

แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 และแผนพัฒนาคุณภาพภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํานักงานอธิการบดี

-

กค.

~ 34 ~

3.2 แผนงาน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในปการศึกษา 2557 สํานักงานอธิการบดี นําขอมูล ขอเสนอแนะจากผูประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน เกณฑและแนวปฏิบัติตามคูมือตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน
สําหรับหนวยงานสนับสนุน มาวิเคราะหและจัดทําแผนงาน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในป
การศึ ก ษา 2557 โดยเป น การดํ า เนิ น งานร ว มกั น ระหว า งหน ว ยงานภายในที่ สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
อธิ ก ารบดี โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษาได จํ าแนกตามองค ประกอบคุ ณ ภาพ 5 ด าน ใน
ป ง บประมาณ พ.ศ. 2558 สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ไ ด รั บ จั ด สรรงบประมาณรายจ า ย ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 6,452,290.- บาท จากมหาวิทยาลัย สําหรับโครงการ/กิจกรรมที่
ตองใชงบประมาณ ดังรายละเอียดที่แสดงในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวบงชี
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผน
ดําเนินการ
โครงการฝกอบรมปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทํา
แผนงาน/โครงการและการวางแผนงบประมาณ และ
โครงการฝกอบรมหลักสูตรการติดตามประเมินผล
แผนงาน/โครงการและการติดตามผลการใชจาย
งบประมาณ
โครงการประชุมทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โครงการจัดทําแผนและงบประมาณ มทรส.
โครงการอบรมสัมมนาและฝกปฏิบัติการการจัดทําแผน
ธุรกิจ
องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรางเครือขายแนะแนว
ประชาสัมพันธ " ศึกษาอาเซียน" ในระดับมัธยมศึกษามุง
สูราชมงคลสุวรรณภูมิ

งบประมาณ
งปม.
งปร.
174,200
79,600

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

140,000

กผ.

34,200

กผ.
50,000
29,600

กผ.
กก.

3,368,470 1,700,760
30,000

กก.

แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 และแผนพัฒนาคุณภาพภายใน ประจําป
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ตัวบงชี
โครงการเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ เจาหนาที่ภูมิ
ทัศนและซอมบํารุง
โครงการอบรมการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
โครงการ ฝกอบรมแกนนําอาจารย/นักศึกษาเพื่อแนะแนว
การเขาศึกษาตอใน มทร.สุวรรณภูมิ
โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ
โครงการสัมมนา "แนวทางการเขาศึกษาตอใน มทร.
สุวรรณภูม"ิ
โครงการสรางเครือขายแนะแนวในระดับมัธยมศึกษามุงสู
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรประสานกิจเครือขายดานการประชาสัมพันธ
มทร.สุวรรณภูมิ
โครงการจัดตั้งศูนยเรียนรูศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
พระนครศรีอยุธยา
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระ
บรมราชินีนารถ
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
โครงการวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
โครงการรวมสืบสานอนุรักษศลิ ปวัฒนธรรม
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต (หนวยงานละ
35,000 บาท
โครงการแหเทียนเขาพรรษา 2558 หนวยงานละ 20,000

งบประมาณ
งปม.
งปร.
22,550

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กก.

20,350

กก.
กก.

17,790
22,700
80,000

กก.
กก.

155,510

กก.

122,470

กก.

90,000

กก.

114,600

กก./กบน./
กบส./กบว.
กก./กบน./
กบส./กบว.
กก.
กก.

112,600
49,000
137,000
139,000
216,200
105,000
60,000

กก.
กก.
กบน./กบส./
กบว.
กบน./กบส./

แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 และแผนพัฒนาคุณภาพภายใน ประจําป
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ตัวบงชี
บาท
โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีลอยกระทง
หนวยงานละ 50,000 บาท
โครงการ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
โครงการ ประชุมสัมมนาและสรางเครือขายวัฒนธรรม 9
มทร.
โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรผูปฏิบัติงานดาน
ศิลปวัฒนธรรม
โครงการติดตามผลการดําเนินงานโครงการบริการ
วิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการพัฒนา
งานวิเทศสัมพันธสูระดับสากล
โครงการประชุมสัมมนาการจัดทําคําเสนอขอ
งบประมาณรายรับและรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2559
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เครือขายกองนโยบาย
และแผน 9 มทร.
โครงการประชุมสัมมนาและการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานและการบริหารงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558
โครงการพัฒนาบุคลากรหนวยงานสนับสนุน
โครงการฝกอบรมปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเรื่อง
"เทคนิคการทําผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน"

งบประมาณ
งปม.
งปร.

110,000

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กบว.
กบน./กบส./
กบว.
กก.

88,540

กก.

17,490

กก.

150,000

51,100

กผ.

17,000

กผ.

68,400

กผ.

40,000

กผ

42,000

กผ.

1,400,000
394,400
31,800

กบ.
กบ.
กบ.

36,800

กบ.
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ตัวบงชี
โครงการ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางาน
วิชาการ "การเขียนผลงานวิชาการเพื่อขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ"
โครงการประชุมผูรับทุนการศึกษา มทรส.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "กาวแรกสูอาจารย
มืออาชีพ"
โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรในคณะประจําป
งบประมาณ 2558
โครงการดัชนีการดําเนินชีวิตใหเปนสุข
โครงการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบุคลากร
โครงการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิต
มทรส.
โครงการสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและทักษะดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2558
โครงการปรับแนวคิดชีวิตเปลี่ยน ตอน "อยูอยางพอเพียง
ใตรมพระบารมี"
โครงการคุณธรรมนําชีวิต
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานการปองกันเอดส
และสารเสพติด
โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัย
โครงการนักศึกษาปลอดภัย มหาวิทยาลัยปลอดยาเสพ
ติด และอบายมุข ป 2
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานดานกิจการ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ป
การศึกษา 2558
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการติดตามและ
ประเมินผลมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของ

งบประมาณ
งปม.
งปร.
43,080

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กบ.

3,150
400,000

กบ.
กบ.

154,000

กบ.

288,100
5,600
20,000

กบ.
กบ.
กพ.

20,000

กพ.

37,000

กพ.

37,000
22,000

กพ.
กพ.

20,000
37,000

กพ.
กพ.

40,000

กพ.

50,000

แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 และแผนพัฒนาคุณภาพภายใน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํานักงานอธิการบดี

สคศ.
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ตัวบงชี
หนวยงาน (SOP)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสรางผูตรวจติดตามการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP)
โครงการปรับปรุงและพัฒนาคูมือมาตรฐานขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (SOP) สายวิชาการและสายสนับสนุน
โครงการตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) สายวิชาการและสาย
สนับสนุน
โครงการประชุมทบทวน จัดทํา ติดตาม และรายงาน การ
บริหารความเสี่ยง และอบรมเชิงปฎิบัติการการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มทร.สุวรรณภูมิ
องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ
โครงการพัฒนาผูบริหารของมหาวิทยาลัย
องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
โครงการอบรมระเบียบวาดวยการพัสดุ สําหรับเจาหนาที่
ผูประสานงานดานพัสดุ
โครงการสรางองคความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ
งบดําเนินงาน และคาใชจายในการดําเนินโครงการ
โครงการอบรมระเบียบวาดวยการจายคาสอนเกินภาระ
การสอน
โครงการพัฒนาระบบงานคลังเพื่อเขาสูระบบบัญชี 3 มิติ
องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ตนกลาคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม"ิ
โครงการอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตร 1 (สําหรับผูมีประสบการณประเมินคุณภาพ)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการ

งบประมาณ
งปม.
งปร.

248,460
248,460
40,300
19,300

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

54,000

สคศ.

99,000

สคศ.

41,000

สคศ.

84,000

สคศ.

0
กบ.
70,300
กค.

21,000

327,200

กค.
10,400

กค.

59,900
443,000
51,000

กค.
สคศ.

78,000

สคศ.

45,500
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สคศ.
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ตัวบงชี
ประเมินตนเอง (SAR)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานขอมูลดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA
Online) ปการศึกษา 2557
โครงสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามแนวทาง สกอ. ป
การศึกษา 2557
โครงการอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตร 2 (สําหรับผูไมมีประสบการณประเมินคุณภาพ)
โครงการพัฒนาเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปการศึกษา 2557
รวมงบประมาณทัง้ สิ้น

งบประมาณ
งปม.
งปร.

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

39,800

สคศ.

40,400

สคศ.

151,500

สคศ.
36,000

4,158,630 2,293,660
6,452,290

แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 และแผนพัฒนาคุณภาพภายใน ประจําป
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สคศ.
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ภาคผนวก

แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 และแผนพัฒนาคุณภาพภายใน ประจําป
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การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis)
การประเมินสภาพแวดลอมของสํานักงานอธิการบดี
การประเมิ น สภาพแวดล อ มของสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี เ ป น การประเมิ น เพื่ อ วิ เ คราะห
สภาพแวดลอมตางๆ ที่สงผลตอการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี ซึ่งพิจารณาจากขอมูล และ
สารสนเทศที่เกี่ยวของ โดยใชเทคนิค SWOT Analysis ซึ่งจะแบงการประเมินออกเปน 2 สวน คือ
สวนแรก การประเมินสภาพแวดลอมภายใน (Internal Assessment) โดยมุงเนนการประเมิน จุด
แข็ง (Strength) และจุดออน (Weakness) ของการบริหารงานของสํานักงานอธิการบดี และสวนที่
สอง การประเมิ น สภาพแวดล อ มภายนอก (External Factor) มุ ง เน น การประเมิ น โอกาส
(Opportunity) และภาวะคุกคาม (Threat) มีรายละเอียดการนําเสนอ ดังตอไปนี้
การประเมินสภาพแวดลอมภายใน (Internal Assessment) เปนการวิเคราะหและสรุปจุดแข็ง
(Strength) และจุดออน (Weakness) ของสํานักงานอธิการบดี ดังตอไปนี้
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของสํานักงานอธิการบดี
จุดแข็ง (Strength)
จุดออน (Weakness)
1 แ บ ง ห น ว ย ง า น ต า ม ภ า ร ะ ห น า ที่ ต า ม 1. การปฏิบัติงานของบางหนวยงานในสังกัดยัง
โครง สร า ง ของ หน ว ยง านครบถ ว นตาม ไมครบถวนตามกรอบภาระงานตามโครงสราง
ภาระหนาที่ของสํานักงานอธิการบดี
2. การสื่อสารและประสานงานของหนวยงาน
2 มีระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ และมี ในสังกัด ไมทันการณ ไมทั่วถึง ไมสามารถสราง
หนวยงานสนับสนุนในการดูแลระบบ
ความรูความเขาใจในทิศทางเดียว
3. แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนไมชัดเจน
และกระบวนการพัฒนาบุคลากรยังไมเหมาะสม
การพัฒนาสมรรถนะไมครบถวน ตามภาระงาน
4. มาตรฐานการประเมินในฐานสมรรถนะ ยัง
ไมเปนมาตรฐานเดียวกันทุกหนวยงาน
5. กระบวนการจั ด การความรู ยั ง ไม เ กิ ด ผล
สัมฤทธิ์ ที่จะใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูทักษะ
การปฏิบัติงานไดทั่วทั้งองคกร
6. ไมมีกระบวนการกํากับดูแลฐานขอมูล เพื่อ
การตัดสินใจ
แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 และแผนพัฒนาคุณภาพภายใน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํานักงานอธิการบดี
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จุดแข็ง (Strength)

จุดออน (Weakness)
7. ไมมีระบบการควบคุมและกํากับติดตามการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานภายในหนวยงาน
8. กฎระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ ยั ง ไม เ อื้ อ ต อ การ
ปฏิ บั ติ ง าน หรื อการให บ ริ ก ารที่ ส ร า งความพึ ง
พอใจแกผูรับบริการเทาที่ควร

การประเมินสภาพแวดลอมภายนอก (External Factor) การพิจารณาปจจัยภายนอกหนวยงาน
จะพิจ ารณาจากสถานการณภ ายนอกที่ สํานักงานอธิการบดี เผชิ ญอยูหรือเกี่ยวของด วย ทั้ง ใน
ลักษณะที่เ ปนรูปธรรม และนามธรรม อาทิเชน สภาวะเศรษฐกิจ สั งคม การเมือง หรื อนโยบาย
รัฐบาลที่เกี่ยวของ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ความตองการของผูรับบริการ ทั้งนี้เพื่อวิเคราะห
หาปจจัยภายนอกที่เปน โอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคาม (Threat) ซึ่งสงผลในเชิงบวกและ
ลบตอการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของสํานักงานอธิการบดี
โอกาส (Opportunity)
ภาวะคุกคาม (Threat)
1. ความกาวหนาในเทคโนโลยีสารสนเทศ เอื้อ 1. งบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด สงผลตอการ
ตอการพัฒนางานและการติดตอสื่อสาร
พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะไดไมครบถวนและ
2. นโยบายของมหาวิทยาลัยใหความสําคัญตอ ไมทั่วถึงในแตละป
การปรับปรุงระบบการบริหารงานและการพัฒนา 2. นโยบายภาครั ฐ ในการขึ้ น เงิ น เดื อ น ทํ า ให
มหาวิ ท ยาลั ย จํ า กั ด กรอบอั ต รากํ า ลั ง ของสาย
บุคลากร
สนับสนุน
3. เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย า ง
รวดเร็ว บุคลากรอาจพัฒนาไมทัน

แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 และแผนพัฒนาคุณภาพภายใน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํานักงานอธิการบดี

