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การประเมินประสิทธิภาพทางด้ านการดําเนินงานการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีวตั ถุประสงค์ในการ
ประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานการศึกษาของคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิโดยใช้ การวิเคราะห์ เชิง
โอบล้ อมข้ อมูล(DEA) และหาแนวทางในการเพิมประสิทธิภาพโดยการวิเคราะห์ HCU งานวิจยั ครังนีใช้ การวิเคราะห์เชิงโอบล้ อมข้ อมูลใน
การประเมินประสิทธิภาพทางด้ านการดําเนินงาน โดยใช้ ปัจจัยนําเข้ าสองปั จจัยคือบุคคลากรสายวิชาการและบุคคลากรสายสนับสนุน
ของคณะต่าง ๆ ปั จ จัยผลผลิตใช้ จํานวนนักศึกษาที จบการศึกษา จํานวนทุนวิจยั ทีได้ รับและจํานวนงานวิจยั หรื อนวัตกรรมทีได้ รับการ
เผยแพร่ โดยถ่วงนําหนักตามงานวิจยั ทีเผยแพร่ ในวารสารระดับต่าง ๆ กัน ผลการประเมินประสิทธิภาพในครังนีมี 4 คณะทีมีประสิทธิภาพ
เชิงเปรี ยบเทียบ และจากการวิเคราะห์ HCU พบว่าอีก 2 คณะควรเพิมประสิทธิ ภาพโดยการเพิมปั จจัยผลผลิตทางด้ านการเผยแพร่
ผลงานวิจยั และทุนวิจยั ทีได้ รับ
คําสําคัญ: การวิเคราะห์เชิงโอบล้ อมข้ อมูล, ประสิทธิภาพ, ตัวชีวัดประสิทธิภาพ, การวัดประสิทธิภาพ

Abstract
The Performance Evaluation of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi. The objective were evaluated
the performance of Faculties in the University by using DEA analysis, and using HCU analysis model for increase the
efficiency. The Data Envelopment Analysis (DEA) was used for evaluated the efficiency of faculties in Rajamangala
University of Technology Suvarnabhumi, by using inputs from two factors are include academic staff and non-academic
staff. The factor productivity are include the number of students graduated, total research foundation and research and
innovation that have been published weighted according to research published in different levels. The results show that the
4 faculties have performance evaluation and 2 faculties which should increase performance by using relative efficiency.
The published research and research foundation are output factors for increase the performance by using Hypothetical
Comparison Unit (HCU) analysis.
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บทนํา
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็ นศูนย์กลางของการสร้ างองค์ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ ซงนํ
ึ าไปสู่
การพัฒนาประเทศในด้ านต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมหลักคืองานสอนและงานวิจยั เงิน โดยผลผลิตของสถาบันการศึกษาจะ
สอดคล้ องกับกิจกรรมหลักของสถาบันคือ ผู้สําเร็จการศึกษาและผลงานจากงานวิจัย ซึงสถาบันการศึกษาเป็ นองค์กร
ทีมิได้ แสวงหาผลผลประโยชน์หรื อกําไรในรูปของตัวเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็ นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหนึงของรัฐทีมีการเรี ยน
การสอนในสาขาต่าง ๆ รวม 6 คณะ มีการจัดการเรี ยนการสอนตามศูนย์พืนที 4 ศูนย์ คือศูนย์หนั ตรา ศูนย์วาสุกรี
ศูนย์นนทบุรีและศูนย์สุพรรณบุรี โดยมีศูนย์กลางของคณะต่าง ๆ กระจายการทํางานตามแต่ละศูนย์พืนทีดังนี ศูนย์
หันตรามีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรและคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศูนย์วาสุกรี มีคณะ
ศิลปศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นนทบุรีมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ และศูนย์ สุพรรณบุรีมีคณะครุศ าสตร์ อุตสาหกรรม ทํ าให้ บณ
ั ฑิ ตและงานวิจัยในแต่ล ะคณะและศูนย์พืนที
แตกต่างกัน งานวิจยั ครังนีเล็งเห็นถึงความสําคัญของการการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานตามคณะต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลัย ด้ วยวิธีการวิเคราะห์เชิงโอบล้ อมข้ อมูล Data Envelopment Analysis, DEA (Nur Azlina Abd Aziz,
2013) เป็ นเทคนิคทีใช้ กนั อย่างแพร่ หลายโดยนักวิจัยและผู้ปฏิบตั ิงานในการประเมินประสิทธิภาพ สําหรับกรณีทีมี
การใช้ ปัจจัยการผลิต/ปั จจัยนําเข้ าและปั จจัยผลผลิต/ปั จจัยนําออกไม่แตกต่างกัน ดังนันงานวิจยั นีจะนําเสนอการวัด
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงโอบล้ อม
ข้ อมูลเพือประเมินประสิทธิภาพการดําเนินการศึกษาของคณะทัง 6 คณะ ได้ แก่ คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม คณะ
บริ หารธุรกิจและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และคณะศิลปะศาสตร์ วิธีการวัดประสิทธิภาพทีนิยมใช้ ในการวัดผล
การดําเนินงานคือการวัดประสิทธิภาพเชิงเปรี ยบเทียบ (พรรณวิภา แช่มเล็กและพัชราภรณ์ เนียมมณี, 2013) ซึงเป็ น
การเทียบค่าประสิทธิภาพทีคํานวณได้ ในแต่ละหน่วยผลิตกับค่ามาตรฐาน (Benchmark Unit) โดยค่ามาตรฐานเป็ น
ค่าทีได้ จากหน่วยผลิตทีดีทีสุดเมือเทียบกับหน่วยผลิตทีกําลังศึกษาทังหมดหรื อหน่วยผลิตทีอยู่ในแนวหน้ า ส่วนหน่วย
ผลิตอืน ๆ จะมีศกั ยภาพหรื อประสิทธิภาพทีตํากว่า การวัดประสิทธิภาพการดําเนินการศึกษาในครังนี จะใช้ วิธีการ
วิเคราะห์เชิงโอบล้ อมข้ อมูล ซึงเป็ นตัวแบบการโปรแกรมเชิงเส้ นทีใช้ ข้อมูลสําหรับประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะ
ต่าง ๆ ทีเราสนใจ (Decision Making Units, DMUs) ประกอบด้ วยปั จจัยนําเข้ าหลายปั จจัย (Multiple Input) ทีใช้ ใน
การผลิตปั จจัยผลผลิตหลายปั จจัย (Multiple Output)
การประเมิ น ประสิ ทธิ ภาพทางด้ านการดํ าเนิน การศึกษาโดยการประยุกต์ ใ ช้ DEA มี นัก วิจัย หลายท่านได้
ประยุกต์ใช้ ในการวัดประสิทธิภาพการดําเนินการศึกษา AbbottและC. Doucouliagos (2003) วัดประสิทธิภาพของ
มหาวิท ยาลัยในประเทศออสเตเลี ยจํ านวน 36 มหาวิทยาลัย โดยมี ปั จจัยนํ าเข้ าคื อ จํา นวนนักวิช าการ จํ า นวน
พนักงานทีไม่ใช้ วิชาการและค่าใช้ จ่ายทีนอกเหนือจากค่าแรงงานและปั จจัยผลผลิตดังนี จํ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่า จํานวนการลงทะเบียนของบัณฑิตศึกษาหลังจบการศึกษา และจํ านวนของบัณฑิตศึกษาทีได้ รับรางวัล
Chuen Tse Kuah และ Kuan Yew Wong (2011) วัดประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยจํานวน 30 มหาลัยโดยประเมิน
ประสิทธิ ภาพทางด้ านการเรี ยนการสอนโดยหนึงในปั จจัยนํ าเข้ าคือจํ านวนนักวิชาการและหนึงปั จจัยผลผลิ ตคือ
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการเรี ยนการสอน การประเมินประสิทธิภาพทางด้ านการวิจยั หนึงในปั จจัยผล
ผิตคือจํานวนของเอกสารทีได้ รับการตีพิมพ์ Sibel Selim และ Sibel Aybarc Bursalioglu (2013) วัดประสิทธิภาพ
ของมหาวิทยาลัย 50 มหาวิทยาลัยในตุรกี โดยแบ่งเป็ น สองขันตอนของการวิเคราะห์เพือตรวจสอบปั จจัยทีมีต่อ

ประสิทธิ ภาพของมหาวิทยาลัยในประเทศตุรกี ขันตอนแรกคื อข้ อมูล ที เกียวข้ องกับการการวัดประสิ ทธิ ภาพของ
มหาวิทยาลัยตามด้ วยปั จจัยทีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย โดยมีปัจจัยนําเข้ าคืองบประมาณ งบ
รายได้ จํา นวนนักวิชาการและการจัด สรรโครงการส่วนปั จจัยผลผลิตดังนีจํ านวนนักศึกษาที สํ าเร็ จ การศึกษาต่อ
นักวิชาการ จํานวนบัณฑิตศึกษาต่อนักวิชาการ จํานวนนักศึกษาปริ ญญาเอกต่อนักวิชาการ จํานวนของวารสารที
ได้ รับการตีพิมพ์และ จํานวนของการจ้ างงาน Nur Azlina AbdAziz และคณะ (2013) วัดประสิทธิภาพจํานวน 22
หน่วยงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย ใช้ จํานวนนักวิชาการ จํานวนพนักงานทีไม่ใช้ วิชาการ
และ ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานเป็ นปั จจัยนําเข้ า ส่วนปั จจัยผลผลิตดังนีจํานวนผู้จบการศึกษา จํานวนเงินทุนวิจัย
และจํานวนของวารสารทีได้ รับการตีพิมพ์
การศึกษาครั งนีได้ เล็งเห็นถึงความสําคัญในการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินการศึกษาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิโดยการใช้ การวิเคราะห์เชิงโอบล้ อมข้ อมูลและหาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน
วิธีการศึกษา
1. การกําหนดปั จจัยนําเข้ าและปั จจัยผลผลิตในการวัดประสิทธิภาพ
การวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานทีจะทําการศึกษาในครังนีใช้ ตัวแบบ CCR ของ Charnes Cooper and
Rhodes ในการวัดประสิทธิภาพจะทําการพิจารณาจากคะแนนประสิทธิภาพจากตัวแบบ โดยมีเป้ าหมายหมายเพือ
หาค่าสูงสุดของประสิทธิภาพภายใต้ ข้อสมมติฐานผลตอบแทนคงที ค่าคะแนนประสิทธิภาพจะมีค่าระหว่าง 0 ถึง 1
สิงสําคัญในการสร้ างตัวแบบการวิเคราะห์เชิงโอบล้ อมข้ อมูลสําหรับการประเมินประสิทธิภาพ คือการพิจารณาตัวแปร
ปั จจัยนําเข้ าและตัวแปรปั จจัยผลผลิต เนืองจากหลักการพืนฐานของการวัดประสิทธิภาพหาได้ จากอัตราส่วนของ
ปั จจัยผลผลิตต่อปั จจัยนําเข้ า สําหรับการศึกษาการดําเนินการศึกษาในสถาบันการศึกษาครังนีจะมุ่งเน้ นทีกิจกรรม
หลักของมหาวิทยาลัย 2 ด้ านได้ แก่ ทางด้ านการสอน ทางการวิจยั โดยข้ อมูลได้ นํามาจากรายงานการประเมินตนเอง
ปี พ.ศ.2555 ตังแต่ 1 มิถุนายน 2555 ถึง31 พฤษภาคม 2556 (Self Assessment Report: SAR) ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดังนี
ปั จจัยผลผลิต 1. จํานวนนักศึกษาทีจบการศึกษาในแต่ละคณะของมหาวิทยาลัยโดยมีนกั ศึกษาในระดับต่าง ๆ
เช่นระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง ปั จจัยนีจะสะท้ อนให้ เห็นถึงปริ มาณของการ
จัดการเรี ยนการสอนและปริ มาณทีเกียวข้ องกับพนักงานสายวิชาการและสายสนับสนุน 2. ทุนวิจยั ทีได้ รับสนับสนุน
ทังทุนจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยจะสะท้ อนให้ เห็นถึงปริ มาณทุนวิจยั ของคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยที
ได้ รับ 3. งานวิจยั หรื อนวัตกรรมทีได้ รับการเผยแพร่ จํานวนงานวิจัยหรื อนวัตกรรมทีได้ รับการตีพิมพ์ ซึงจะแสดงถึง
ปริ มาณงานวิจัยและคุณภาพของงานวิจัยทีได้ รับการยอมรับตามจํานวน โดยคะแนนจะใช้ เกณฑ์ การรายงานการ
ประเมินตนเองในการถ่วงนําหนักคือ งานสร้ างสรรค์ทีได้ รับการเผยแพร่ ในระดับสถาบันหรื อจังหวัด ระดับคะแนน
0.125 คะแนนในระดับชาติ ระดับคะแนน 0.25 คะแนน ระดับความรวมมื อระหว่างประเทศ ระดับคะแนน 0.50
คะแนน ระดับภูมิภาคอาเซียน ระดับคะแนน 0.75 คะแนนและในระดับนานาชาติ ระดับคะแนน 1.00 คะแนน
ปั จจัยนําเข้ าปั จจัยนําเข้ าหรื อตัวแปรนําเข้ าเป็ นปั จจัยทีทําให้ เกิดผลผลิต การศึกษาครังนีมุ่งเน้ นไปที งานสอน
และงานวิจัย ซึงกํ าลังหลักในการขับเคลื อนของงานสอนและงานวิจัยคือ 1. บุคลากรสายงานวิชาการ ซึงเป็ น

ทรัพยากรหลักของการดําเนินงานในมหาวิยาลัยทีขับเคลือนในด้ านการเรี ยนการสอน 2. บุคลากรสายงานสนับสนุน
ทรั พยากรทางด้ า นมนุษ ย์ สํ าหรับ การดํ าเนินการศึก ษานอกจากบุคคลากรในสายวิ ชาการแล้ ว ยังประกอบด้ วย
บุค ลากรสายสนับ สนุน ในคณะต่ า ง ๆ มี ห น้ า ที สนับ สนุ น การปฏิบ ัติ ง านของครู อ าจารย์ แ ละยัง มี หน้ า ที ในการ
ประสานงาน/ดําเนินงานของนักศึกษาด้ วย
จํานวนปั จจัยผลผลิตและปั จจัยนําเข้ าของคณะต่างแสดงในตารางดังนี
ตาราง 1 ปริมาณปั จจัยนําเข้ าและปริมาณปั จจัยผลผิต
คณะที
ปริมาณปั จจัยผลผลิต
ปั จจัยนําเข้ า
บุคคลากรสาย
สนับสนุน

นักศึกษา
ทีจบ
การศึกษา

ทุนงานวิจยั
ทีได้ รับ

การเผยแพร่
ผลงาน

(คน)

(คน)

(คน)

(บาท)

(คะแนน)

1

83

16

260

5,370,420

1.75

2

70

28

166

11,223,318

4.75

3

156.5

36.5

1947

4,366,000

5.5

4

97

13.5

154

4,863,000

10

5

84

17

297

4,989,983

9

6

73

12

155

922,500

3

บุคลากร
สายวิชาการ

2. การสร้ างตัวแบบ DEA สําหรั บการประเมินประสิทธิภาพ
ตัวแบบ CCR ของ Charnes Cooper and Rhodes (1978) เป็ นการวัดประสิทธิภาพของคณะที j โดยการใช้
ปั จจัยนําเข้ าจํานวน m ชนิด เพือให้ ได้ ปัจจัยผลผลิตจํานวน s ชนิด ได้ ตวั แบบดังนี
ฟั งก์ชนั วัตถุประสงค์ Max uk ykj
ภายใต้ ข้อจํากัด

s

m

 uk ykj   vi xij  0
k 1

i 1

m

v x

i ij

1

i 1

uk , vi  0

โดยที

xij
ykj

vi
uk

แทนปริมาณปั จจัยนําเข้ าชนิดที i สําหรับคณะที j
แทนปริมาณผลผลิตชนิดที k สําหรับคณะที j
แทนนําหนักของปั จจัยนําเข้ าชนิดที i
แทนนําหนักของผลผลิตชนิดที k สําหรับคณะที o

m
s

แทนจํานวนปั จจัยนําเข้ า
แทนจํานวนปั จจัยผลผลิต

3. การวิเคราะห์ ประสิทธิภาพ
1. กําหนดตัวแปรทีใช้ แทนปั จจัยผลผลิตและปั จจัยนําเข้ า สําหรับการประเมินประสิทธิภาพโดย
การวิเคราะห์เชิงโอบล้ อมข้ อมูล
2. นําข้ อมูลทีเก็บรวบรวมได้ มาเขียนตัวแบบแล้ วมาทําการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ โดยการวิเคราะห์เชิงโอบ
ล้ อมข้ อมูล การศึกษาครังนีใช้ ปัจจัยผลผลิตทัง 3 ตัวคือ นักศึกษาทีจบการศึกษา การเผยแพร่ ผลงานวิจัยและงาน
สร้ างสรรค์และทุนวิจยั ทีได้ รับ
3. วิเคราะห์ผลลัพธ์การวัดประสิทธิภาพจากตัวแบบ ผลลัพธ์ ทีได้ จะแสดงถึงประสิทธิภาพเชิงเปรี ยบเทียบของ
แต่ละคณะในภาพรวม
4. นําเสนอแนวทางในการเพิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
เกณฑ์ ในการประเมินประสิทธิภาพ
ค่าคะแนนประสิทธิภาพจะมีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 ซึงถ้ าคณะใดมีค่าประสิทธิภาพเป็ น 1 แสดงว่าคณะดังกล่าวมี
ประสิทธิ ภาพเชิงเปรี ยบเทียบ หากคณะใดไม่เป็ นดังกล่ าวหรื อน้ อยกว่า 1 แสดงว่าคณะไม่มีประสิ ทธิ ภาพโดย
เปรียบเทียบตัวแบบ CCR

ผลการศึกษาและอภิปรายผล
จากการประเมินประสิทธิภาพเชิงเปรี ยบเทียบในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิโดยใช้ การวิเคราะห์เชิงโอบล้ อมข้ อมูลได้ ผลคะแนนประสิทธิภาพดังนี
ตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของคณะต่างๆ
คณะที

ประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบ

1
2
3
4
5
6

0.9909
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
0.6791

จากตารางที 2 แสดงผลการวิเคราะห์การหาค่าประสิทธิภาพเชิงเปรี ยบเทียบของคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึงใช้ ปัจจัยผลผลิต 3 ปั จจัย คือ จํานวนนักศึกษาทีจบการศึกษา ปริ มาณทุนวิจัยที

ได้ รับและจํานวนงานวิจยั ทีทําการถ่วงนําหนักตามการวัดของค่าคะแนนของการตรวจรายงานการประเมินตนเอง และ
ใช้ ปัจจัยนําเข้ า 2 ปั จจัยคือ จํานวนบุคคลากรสายวิชาการและงานวิจัยและจํานวนบุคคลากรสายสนับสนุน พบว่ามี
คณะทีมีคะแนนประสิทธิภาพเชิงเปรี ยบเทียบเท่ากับ 1 มี 4 คณะเมือเทียบกับคณะทังหมด คือ คณะที2, คณะที3,
คณะที4 และ คณะที5 นันคือประสิทธิภาพการทํางานของทัง 4 คณะมีปัจจัยผลผลิตทีเหมาะสมเมือเทียบกับปั จจัย
นําเข้ า/ปั จจัย การผลิ ต และคณะที มี ประสิ ทธิภาพด้ อ ยกว่ าคื อ คณะที 1 มี คะแนนประสิ ท ธิ ภาพเชิงเปรี ย บเที ย บ
0.9909 และคณะที 6 โดยมี ค ะแนนประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง เปรี ย บเที ย บ 0.6791 นั นคื อ ทั ง 2 คณะควรมี ก ารเพิ ม
ประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบโดยการลดปั จจัยนําเข้ าหรื อการเพิมปั จจัยผลผลิตเพือให้ มีประสิทธิภาพเชิงเปรี ยบเทียบ
กับคณะทัง 4 คณะ
แนวทางในการปรับปรุงค่าประสิทธิภาพ จากการศึกษาได้ ทําการหาวิธีในการปรับค่าของปั จจัยผลผลิตเพือให้ ได้
ประสิทธิภาพดีขึน กล่าวคือการเพิมคะแนนประสิทธิภาพให้ เป็ น 1 หรื อใกล้ เคียงให้ มากทีสุด จากการปรับค่าปั จจัย
ผลผลิตจากราคาเงา (Shadow Price) ทีได้ จากการประมวลผลโดยใช้ ผลรายงานการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity
Analysis Report) ทีได้ จากการประมวลผลตัวแบบ สําหรับคณะทีด้ อยประสิทธิภาพและเพือหาคณะเปรี ยบเทียบเชิง
สมมติฐาน (Hypothetical Comparison Unit, HCU) เพือหาแนวทางในการเพิมประสิทธิภาพ ในการศึกษาครังนีมี
คณะมีทีด้ อยประสิทธิภาพ 2 คณะจากตัวแบบที 1 จึงหาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพโดยคํานวณหา HCU
ดังนี
ตาราง 3 แสดงค่า HCU ของคณะที 1 และคณะที 6
คณะที

นักศึกษา
ทีจบการศึกษา

ทุนงานวิจยั
ทีได้ รับ

การเผยแพร่
ผลงาน

1

260.00

5,370,420.00

2.62

6

155.00

1,560,462.54

3.00

จากการหาค่า HCU เพือปรับปรุงประสิทธิภาพโดยเปรี ยบเทียบกับปั จจัยผลผลลิตในตางรางที 1 พบว่า คณะที
1 ควรเพิมปั จจัยผลผลิตโดยเน้ นไปทางด้ านการเผยแพร่ ผ ลงานวิจัยหรื อนวัตกรรม โดยควรเพิมคะแนนจาก 1.75
คะแนนเป็ น 2.62 คะแนนในส่วนของคณะที 6 ควรเพิมปั จจัยผลผลิตโดยเน้ นทางด้ านทุนงานวิจัยทีได้ รับโดยเพิมจาก
922,500 บาท เป็ น 1,560,462.54 บาท
สรุ ป
การศึกษาครังนีเป็ นการประเมินประสิทธิภาพของคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ โดยใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงโอบล้ อมข้ อมูล โดยมี 6 คณะในการประเมินประสิทธิภาพ โดยใช้ ข้อมูลจากการ
รายงานประเมินตนเอง ปี การศึกษา 2555 โดยมีปัจจัยผลผลิต 3 ปั จจัยและปั จจัยนําเข้ า 2 ปั จจัย จากการประมวลผล
ได้ คณะทีมีประสิทธิภาพ 4 คณะและคระทีด้ อยประสิทธิภาพเชิงเปรี ยบเทียบ 2 คณะ โดย 2 คณะทีด้ อยประสิทธิภาพ
ควรเพิมปั จจัยผลผลิตโดยเน้ นไปในด้ านการเผยแพร่ผลงานวิจยั หรื อนวัตกรรมและจํานวนทุนงานวิจยั ทีได้ รับ
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