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คํานํา
รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา 2559 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อสรุปผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งได
ดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการ
ประเมินคุณ ภาพการศึก ษาภายใน ระดับ สถาบัน โดยมีจุดประสงคสําคัญ คือ การไดรับ ทราบจุดแข็ ง
จุดออน ของมหาวิท ยาลัย และขอเสนอแนะจากผูท รงคุณวุฒิจากภายนอก เปนแนวทางในการสงเสริม
สนับสนุนภารกิจหรือกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยไดอยางเหมาะสม และเปนประโยชนตอการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องตอไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอขอบพระคุณกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในทุกทานที่กรุณาใหความอนุเคราะหในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ใน
ครั้งนี้ และขอขอบพระคุณในฐานะผูเปนแรงพลักดันสําคัญในการใหขอแนะนํา เพื่อนําไปปรับปรุงกิจการ
ของมหาวิทยาลัยใหพัฒนายิ่งขึ้นไป
ผูชวยศาสตราจารยไพศาล บุรินทรวัฒนา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พฤศจิกายน 2560

ข

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
บทสรุปผูบริหาร การประเมินตนเอง
บทที่ 1 สวนนํา
ความเปนมาของมหาวิทยาลัย
ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค
โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร
รายชื่อผูบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภาชุดปจจุบัน
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักศึกษา
จํานวนอาจารยและบุคลากร
ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของสถาบัน
ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา
บทที่ 2 ผลการดําเนินงาน
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องคประกอบที่ 2 การวิจัย
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

หนา
ก
ข
1
1
9
10
13
18
21
22
30
34
40
45
46
71
85
101
106

ค

สารบัญ (ตอ)
บทที่ 3 ผลการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วิเคราะหผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ปการศึกษา 2559
ภาคผนวก
1. เอกสารประกอบตัวบงชี้ที่ 2.3 : ตารางสรุปผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
2. คําสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559
3. คําสั่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน

หนา
156
156

บทสรุปผูบริหาร

บทสรุปผูบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนสวนราชการในสังกัด
สํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึก ษาธิก าร โดยเปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและ
เทคโนโลยี มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพ ที่เนนการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย
ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ มี พื้ น ที่ จั ด การศึ ก ษา 4 ศู น ย ประกอบด ว ย
ศู นย พระนครศรี อยุ ธยา หั นตรา ศู นย พระนครศรี อยุ ธยา วาสุ กรี ศู น ย น นทบุ รี และศู น ย สุ พ รรณบุ รี โดย
ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา เปนที่ตั้งของสํานักงานอธิการบดี มีคณะทีจ่ ัดการศึกษาทั้งสิ้น 6 คณะ ดังนี้
1) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
2) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5) คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
6) คณะศิลปศาสตร
ในปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดการศึกษาใน 2 กลุมสาขาวิชา ไดแก
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีจํานวนหลักสูตรที่เปด
สอน 42 หลั กสู ตร เป น หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี 39 หลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบัณฑิต
1 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร มีจํานวนนักศึกษา 10,517 คน จําแนกเปน ระดับปริญญาตรี
จํานวน 10,355 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 32 คน และระดับปริญญาโท จํานวน 130 คน
มีบุคลากรสายวิชาการ 649.5 คน (นับตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน) จําแนกตามตําแนงทาง
วิชาการไดดังนี้ อาจารย 490.5 คน ผูชวยศาสตราจารย 146 คน รองศาสตราจารย 13 คน คิดเปนสัดสวน
75.52 : 22.48 : 2.00 จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษาไดดังนี้ ปริญญาตรี 36.5 คน ปริญญาโท 505 คน และ
ปริญญาเอก 108 คน คิดเปนสัดสวน 36.5 : 77.75 : 16.63 และมีบุคลากรสายสนับสนุนทั้งสิ้น จํานวน 509 คน
ในปการศึกษา 2558 มีจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 2,399 คน ตอบแบบสอบถาม จํานวน
2,270 คน คิดเปนรอยละ 96.39 พบวา ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตจากบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม บัณฑิตมี
งานทํา จํานวน 1,650 คน คิดเปนรอยละ 72.69 จํานวน บัณฑิตยังไมไดงานทํา จํานวน 537 คน คิดเปน
รอยละ 23.66 กําลังศึกษาตอ 21 คน คิดเปนรอยละ 0.93 อุปสมบท จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.09 และ
เกณฑทหาร จํานวน 60 คน คิดเปนรอยลั 2.64 (ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา)
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2559 ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มีองคประกอบในการประกันคุณภาพระดับสถาบัน 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ ผลการประเมินตนเองอยูใน
ระดับดี ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 4.01 คะแนน โดยองคประกอบที่มีผลการประเมินระดับดีมาก 3 องคประกอบ
คือ องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ คาคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะ
แล ะ วั ฒ น ธร ร ม ค า คะ แน น เ ฉลี่ ย 5.00 คะ แน น แล ะ อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ที่ 5 ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก าร
คาคะแนนเฉลี่ย 4.12 คะแนน องคประกอบที่มีผลการประเมินระดับดี 1 องคประกอบ คือ องคประกอบที่ 2
การวิจัย คาคะแนนเฉลี่ย 3.57 คะแนน มีผลการประเมินระดับพอใช 1 องคประกอบ คือ องคประกอบที่ 1
การผลิตบัณฑิต คาคะแนนเฉลี่ย 3.45 คะแนน รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องคประกอบคุณภาพ จํานวน
คะแนน
I
P
O
ตัวบงชี้
เฉลี่ย
1 การผลิตบัณฑิต
5
2.07
5.00
3.10 3.45
2 การวิจัย
3
3.15
5.00
255
3.57
3 การบริการวิชาการ
1
5.00
5.00
4 การทํานุบํารุงศิลปะ
1
5.00
5.00
และวัฒนธรรม
5 การบริหารจัดการ
3
5.00
4.17 4.72
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
13
2.43
5.00
3.06 4.01
ของทุกองคประกอบ
ผลการประเมิน
ตอง
ดีมาก พอใช
ปรับปรุง
หมายเหตุ :
0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
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ผลการประเมิน
พอใช
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
-

สรุปผลการวิเคราะห จุดเดน และจุดที่ควรพัฒนา (ภาพรวม)
1) จุดเดน
1. มีสภามหาวิทยาลัยที่เขมแข็งและเขาใจบริบทของมหาวิทยาลัย จึงวางนโยบาย
และออกกฎระเบียบที่สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยไดอยางถูกทิศทางและเปนรูปธรรม
2. มหาวิ ท ยาลั ย มี ร ากฐานการจั ด การศึ ก ษาด า นวิ ช าชี พ และเทคโนโลยี ที่ เ นน
การปฏิ บั ติ มี ค รุ ภั ณ ฑ แ ละห อ งปฏิ บั ติ ก ารพื้ น ฐานในการจั ด การศึ ก ษาด า นวิ ช าชี พ และเทคโนโลยี
และกระบวนการการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา โดยมีสถานประกอบการในพื้นที่ซึ่งมีอยูเปนจํานวนมาก
เปนพันธมิตรหลัก
3. มีร ะบบการบริหารและพัฒนางานตามพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยดานการวิจัย
การบริการวิชาการและการบริหารงานบุคคลที่คลองตัวผานระบบกองทุน
4. มี ก ารบริ ก ารวิ ช าการที่ ส นองตอบได ต รงตามความต อ งการของชุ ม ชน
สังคม และประเทศที่สามารถนําไปใชประโยชนเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนได
5. การบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษามี ร ะบบที่ ชั ด เจน มี ก ารตรวจสอบ ติ ด ตาม
และประเมินผลดวยระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
2) จุดที่ควรพัฒนา
1. รูป แบบจัดการเรียนการสอนในบางหลักสูตรยัง ไมตอบโจทยการผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติที่มีคุณภาพอยางแทจริง และการพัฒนาหลักสูตรไมทันตอการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม
หลักสูตรสวนหนึ่งยังมุงเนนดานวิชาการ (Academic) ไมแตกตางจากหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
2. การเปนสถาบันการศึกษาที่มีหลายพื้นที่ (Multi campus) เปนขอจํากัดตอการ
จัดการศึกษาใหมคี ุณภาพมาตรฐานเทาเทียบกัน เนื่องจากทรัพยากรมีจํากัด
3. การใชเ ทคโนโลยีเ พื่ อการบริหารยังไมมีประสิทธิภาพ ไมคุม คา อีก ทั้ง ระบบ
สารสนเทศปจจุบันยังไมครบถวน (ไมมีระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผูบริหาร ระบบสารสนเทศสําหรับ
บุคลากร การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลตางๆ เชน ฐานขอมูลแหลงฝกวิชาชีพ ฐานขอมูลนักศึกษา ขอมูล
ทางวิชาการบริการแกสังคม/ชุมชน) สงผลใหขาดฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและ การตัดสินใจ ทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ
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บทที่ 1
สวนนํา

บทที่ 1
สวนนํา
1.1 ความเปนมาของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนหนึ่งในเกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548
โดยการรวม 4 วิ ท ยาเขตของสถาบั นเทคโนโลยี ร าชมงคล ประกอบด ว ย วิ ท ยาเขตนนทบุ รี วิ ท ยาเขต
พระนครศรีอยุธยา วาสุก รี วิท ยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา และวิท ยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนสวนราชการในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึก ษา กระทรวงศึก ษาธิก าร โดยปนสถาบันอุดมศึก ษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุป ระสงคให
การศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพ ที่เนนการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการทาง
วิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม มีพื้นที่
จัดการศึกษาทั้งสิ้น 4 ศูนย และมีคณะที่จัดการศึกษาทั้งสิ้น 6 คณะ ดังตอไปนี้
1.1.1 ศูนยพื้นที่
1) ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา
เปนที่ตั้งของสํานักงานอธิการบดี เลขที่ 60 หมู 3 ถ.สายเอเชีย (กรุงเทพฯ –นครสวรรค)
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท : 0 3570 9103 โทรสาร : 0 3570 9105
มีเนื้อทีร่ วม 639 ไร
2) ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
เลขที่ 19 ถ. อูทอง ต. ทาวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท : 0 3532 4179 – 80 โทรสาร : 0 3525 2393 มีเนื้อทีร่ วม 29 ไร
3) ศูนยนนทบุรี
เลขที่ 7/1 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท : 0 2969 1369–74
โทรสาร : 0 2525 2682 มีเนื้อที่รวม 37 ไร
4) ศูนยสุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ยานยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 โทรศัพท :
0 3554 4301 – 3 โทรสาร : 0 3554 4299 – 300 มีเนื้อที่รวม 505 ไร
1.1.2 คณะที่จัดการศึกษา
1) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
2) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5) คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
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6) คณะศิลปศาสตร
 แผนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รูปที่ 1 แผนทีม่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา
และศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
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รูปที่ 2 แผนทีม่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี
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รูปที่ 3 แผนทีม่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี
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1.1.3 ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย

รูปที่ 4 ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย
ตราสัญญลักษณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประกอบดวย ดวงตราพระราช
ลัญจกรประจําพระองคพระมหากษัตริย รัชกาลที่ 9 อยูภายในวงกลมมีรูปดอกบัว 8 กลีบ เหนือวงกลมมีเลข 9
และพระมหาพิชัยมงกุฎครอบ ใตวงกลมมีแถบโคงรองรับ ภายในบรรจุอักษรชื่อ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ดวงตราพระราชลัญ จกร เลข 9 และพระมหาพิชัยมงกุฎ หมายถึง พระมหากรุณาธิคุณที่
พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเชิญ เปนเครื่องหมาย
ราชการ รู ป วงกลมมี ดอกบัว 8 กลี บ หมายถึ ง ทางแห ง ความสําเร็จ มรรค 8 และความสดชื่ น เบิก บาน
อันกอใหเกิดปญญาแผขจรไปทั่วสารทิศ
1.1.4 ตนไมและสีประจํามหาวิทยาลัย

รูปที่ 5 ตนลีลาวดีสุวรรณภูมิ
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ตนลีลาวดีสุวรรณภูมิ เปนตนไมประจํามหาวิทยาลัย ซึ่งมีความทนทานตอทุกฤดูกาลยิ่งมีอายุ
ยืนยาวยิ่ง มีคุณคา ลีล าวดีสุวรรณภูมิ มีดอกสีเหลืองทองกลิ่นหอมจรุงใจ สื่อ ความหมายวา ชาวราชมงคล
สุวรรณภูมิทุกคน มีความอดทน มีความดีงาม มีคุณคา ประดุจตนลีลาวดีสุวรรณภูมิ นั่นเอง
“สีทอง” เปนสีประจํามหาวิทยาลัย ตามความหมายของสุวรรณภูมิ ซึ่งหมายถึงแผนดินทอง
หรือดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ มั่งคั่ง เจริญรุงเรืองมีคาประดุจทองคํา

1.2 ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค
1.2.1 ปรัชญา
ราชมงคลสุวรรณภูมิรวมพลังสรางสรรค รวมคิด รวมทํา รวมกิจกรรม เพื่อการพัฒนา
ชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติ
1.2.2 ปณิธาน
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่เปนคนดี มีความรู รักสูงาน
1.2.3 อัตลักษณ
บัณฑิตนักปฏิบัติ
1.2.4 เอกลักษณ
แหลงเรียนรูดานวิชาชีพและเทคโนโลยี
1.2.5 จุดเนนของมหาวิทยาลัย
อาหารปลอดภัย พลังงานทดแทน เทคโนโลยีแมพิมพ
1.2.6 วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยชั้นนําดานวิชาชีพและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติ
1.2.7 พันธกิจ
1) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2) การสรางงานวิจัยนวัตกรรม
3) การบริการวิชาการสูส ังคมชุมชน
4) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษธรรมชาติสิ่งแวดลอม
5) บริหารจัดการทีท่ ันสมัย และมีธรรมาภิบาล
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1.2.8 ประเด็นยุทธศาสตร
1) พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ
2) สรางและพัฒนางานวิจัย หรืองานสรางสรรค เพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ
3) ปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการวิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน สังคม และสราง
รายไดใหกับมหาวิทยาลัย
4) สืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษสิ่งแวดลอม
ใหเกิดความยั่งยืน
5) สนับสนุนและสงเสริมเพื่อใหนกั ศึกษามีพฒ
ั นาการครบทุกดาน
6) พัฒนาคุณภาพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
7) บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงบูรณาการดวยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยมีบุคลากรเปนศูนยกลางในการบริหารจัดการ
8) พัฒนามหาวิทยาลัยใหพรอมกาวเขาสูร ะดับอาเซียน
1.2.7 สมรรถนะของบุคลากร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
1) ใฝรู (Self learning) หมายถึง รักในความรู มุงมั่นแสวงหาความรู เพื่อแกปญหาและพัฒนาตนเอง
2) มีความคิดเชิงระบบ (Systematic thinking) หมายถึง การคิดพิจารณาสิ่งใดในลักษณะ
และสามารถวิเคราะหความสัมพันธเชื่อมโยงกับองคประกอบยอยไดอยางครอบคลุมครบวงจร
3) สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective communication) หมายถึง มีทักษะในการถายทอด
นําเสนอขอมูล ขาวสาร รวมถึง ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ และเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ
การสื่อสาร
4) เปนมืออาชีพ (Professional) หมายถึง มีความรูความเขาใจในศาสตรวิชาชีพเปนอยางดี
มีทักษะความชํานาญในการปฏิบัติ และประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด
5) จิตสาธารณะ(Public mind) หมายถึง การตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวมเปนจิตที่คิดสรางสรรค
เปนกุศล และมุงทํากรรมดี เพื่อประโยชนตอสวนรวม

1.3 โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึก ษา กระทรวงศึก ษาธิก าร โดยมีโ ครงสรางองคก ร (การแบง สวนราชการตาม
กฎกระทรวงและสวนราชการที่จัดตั้ง เปนการภายในโดยสภามหาวิท ยาลัย ) และมีโ ครงสรางการบริหาร
ดังตอไปนี้
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1.3.1 โครงสรางองคกร

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ

สภาวิชาการ

สภาคณาจารย์และข้ าราชการ

สํ านักงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการควบคุมภายใน

สํ านักงานอธิการบดี
กองกลาง

คณะ

สถาบัน

คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม

สถาบันวิจยั และพัฒนา

สํ านัก
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กองคลัง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
คณะบริหารธุ รกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กองบริหารทรัพยากร
นนทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

กองบริหารทรัพยากร
สุ พรรณบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

กองบริหารทรัพยากร
วาสุ กรี

คณะศิลปศาสตร์

สํานักคุณภาพการศึกษา

สํานักส่ งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

หมายเหตุ :

สวนราชการที่จัดตัง้ โดย
พรบ. / กฎกระทรวง / ประกาศกระทรวง
สวนราชการที่จัดตัง้ เปนการภายใน
โดยสภามหาวิทยาลัย
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1.3.2 โครงสรางการบริหาร

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
อธิการบดี
สภาคณาจารย์และข้ าราชการ

สภาวิชาการ
ผู้อํานวยการ

รองอธิ การบดี

สํ านักงานตรวจสอบภายใน

ผู้ช่วยอธิ การบดี
คณะกรรมการควบคุมภายใน

ผู้อาํ นวยการ
สํ านักงานอธิการบดี

คณบดี

ผู้อาํ นวยการ
สถาบัน

ผู้อํานวยการกอง

รองคณบดี

รองผู้อํานวยการ
สถาบัน
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ผู้อาํ นวยการ
สํ านัก
รองผู้อํานวยการ
สํานัก

1.4 ผูบ ริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และผูบ ริหารหนวยงาน
1.4.1 รายชื่อผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ปการศึกษา 2559)

ผูชวยศาสตราจารยไพศาล บุรินทรวฒ
ั นา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รองศาสตราจารย ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ
รองอธิการบดี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริกุล คลองคํานวณการ
รองอธิการบดี

รองศาสตราจารยสหายพล มีชูนึก
รองอธิการบดี

ผูชวยศาสตราจารายสุวิทย วงษยืน
รองอธิการบดี

อาจารยพงศวิทย วุฒิวิริยะ
รองอธิการบดี

รองศาสตราจารยระวีวรรณ สุวรรณศร
รองอธิการบดี

รองศาสตราจารยดวงฤดี ศุภติมัสโร
รองอธิการบดี
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รองศาสตราจารย ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร
ผูชวยอธิการบดี

ผูชวยศาสตราจารยกฤษฎี สุขฉายี
ผูชวยอธิการบดี

อาจารยชลอ หนูอินทร
ผูชวยอธิการบดี

ดร.อนุรักษ เมฆพะโยม
ผูชวยอธิการบดี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงวิทย เจริญกิจธนลาภ
ผูชวยอธิการบดี
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ดร.ศศิกานต สุวรรณประทีป
ผูชวยอธิการบดี

1.4.2 รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย
1. นายมีชัย
ฤชุพันธุ
นายกสภามหาวิทยาลัย
2. นายธีรยุทธ
หลอเลิศรัตน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
3. ผศ.ไพศาล
บุรินทรวัฒนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง (อธิการบดี)
4. ผศ.นิมิตร
ขจรไชยกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง (ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ)
5. ดร.กิจจา
ใจเย็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
6. นายธงชัย
ลาวรรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
7. รศ.ประชีพ
ชูพันธ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
8. นางประดิษฐา
จงวัฒนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
9. รศ.ดร.พินิติ
รตะนานุกลู
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
10. รศ.ดร.วรากร
ไมเรียง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
11. นางสาววลัยรัตน
ศรีอรุณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
12. นายวัลลภ
มานะธัญญา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
13. นายสมชาย
มีชูพร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
14. ผศ.ดร.สุราษฎร
พรมจันทร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
15. นายสุวรรณลภ
ภูวบัณฑิตสิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
16. นายเสถียร
เศรษฐสิทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
17. นายโอภาส
เขียววิชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
18. รศ.ดร.สุรชัย
มัจฉาชีพ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบ ริหาร
19. อาจารยพงศวิทย
วุฒิวิริยะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบ ริหาร
20. รศ.สหายพล
มีชูนึก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบ ริหาร
21. อาจารย ดร.สุวุฒิ
ตุมทอง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบ ริหาร
22. ผศ.ดร.ประมุข
อุณหเลขกะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบ ริหาร
23. ผศ.สมใจ
บุญสรรค
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบ ริหาร
24. อาจารยปติชน
เปยมบริบูรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
25. นายพัฒนพงศ
วรรณวิไล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
26. ผศ.สุรชัย
เอมอักษร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
27. ผศ.อติชาติ
ภูมิวณิชชา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
28. รศ.อํานวยพศ
ทองคํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
29. อาจารยอํานาจ
สุขแจม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
30. ผศ.ดร.ศิริกลุ
คลองคํานวณการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
31. อาจารย ดร.อนุรักษ เมฆพะโยม
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
32. ผศ.ชาญณรงค
ศรีทรงเมือง
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
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1.4.3 รายชื่อกรรมการสภาวิชาการ
1. ผศ.ไพศาล
บุรินทรวัฒนา
2. อาจารยพงศวิทย
วุฒิวิริยะ
3. ศ.ดร.ประยุทธ
อัครเอกฒาลิน
4. ศ.ดร.อุทัยรัตน
ณ นคร
5. ผศ.ดร.วิเชียร
อุนเรือน
6. รศ.ดร.ชลอ
รอดลอย
7. ผศ.ชุมเขต
แสวงเจริญ
8. พ.อ.ญ.ผศ.ดร.ภาวดี
ดีพึ่งตน
9. รศ.ดร.สมชาย
ปราการเจริญ
10. ดร.สมศักดิ์
ประถมศรีเมฆ
11. รศ.สถาพร
ดีบุญมี ณ ชุมแพ
12. ศ.ดร.ประยุทธ
อัครเอกฒาลิน
13. ผศ.เดชา
พลเสน
14. ผศ.ดร.อํานาจ
ศิลวัตร
15. ผศ.ดร.สาลินันท
บุญมี
16. อาจารย ดร.สุวุฒิ
ตุมทอง
17. ผศ.ดร.ประมุข
อุณหเลขกะ
18. ผศ.วาที่ ร.ท.ธนู
ทดแทนคุณ
19. รศ.นภัทร
วัจนเทพินทร
20. ผศ.เกษม
เจนวิไลศิลป
21. รศ.ดร.รวีวรรณ
เดือมขันมณี
22. ผศ.สุรชัย
เอมอักษร
23. อาจารย ดร.เอกชัย เนาวนิช
24. อาจารยณฐพงศ
จันทรเพ็ชร
25. ผศ.นันทวดี
วงษเสถียร
26. ผศ.สมใจ
บุญสรรค
27. อาจารยทิพยวัน
สุขสัน
28. อาจารยศุภณัฐ
แกนแกว
29. นางสโรชา
วันเตะ

ประธานกรรมการสภาวิชาการ
รองประธานกรรมการสภาวิชาการ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
เลขานุการสภาวิชาการ
ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ
ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ
ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ
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1.4.4 รายชื่อผูบริหารหนวยงาน
1. ผศ.เดชา
พลเสน
2. ผศ.ดร.อํานาจ
ศิลวัตร
3. ผศ.ดร.สาลินันท บุญมี
4. อาจารย ดร.สุวุฒิ ตุมทอง
5. ผศ.ดร.ประมุข
อุณหเลขกะ
6. ผศ.วาที่ รท.ธนู
ทดแทนคุณ
7. ผศ.กฤษฎี
สุขฉายี
8. อาจารยเอกวิศว สงเคราะห
9. ผศ.สมใจ
บุญสรรค
10. รศ.นภัทร
วัจนเทพินทร
11. ผศ.ชาญณรงค ศรีทรงเมือง
12. อาจารยไสว
เทศพันธ
13. นายพัฒนพงศ วรรณวิไล
14. น.ส.พัชราภรณ จันทรฉาย
15. อาจารยอนนท บูชาพันธ
16. อาจารยจริ ะวัฒน ใจออนนอม
17. อาจารยปติชน เปยมบริบูรณ
19. ผศ.สุรพล
สังฆโสภณ
20. นางสาวมาลี
ทวนทอง
21. ผศ.ดร.เสนีย
พวงยาณี

คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะศิลปศาสตร
รักษาการในตําแหนงผูอ ํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูอํานวยการกองกลาง
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
ผูอํานวยการสํานักคุณภาพการศึกษา
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1.5 หลักสูตร
หลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2559 จํานวนทั้งสิ้น 42 หลักสูตร จําแนกเปน หลั ก สูตร
ระดับ ปริญ ญาตรี 39 หลัก สูตร หลัก สูตรระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลัก สูตร และหลัก สูตรระดั บ
ปริญญาโท 2 หลักสูตร รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 หลักสูตรทีเ่ ปดสอน
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1.6 จํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ณ ปจจุบันทัง้ หมดทุกระดับ
การศึกษา เปนขอมูลภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2559 มีจํานวนทั้งสิ้น 10,517 คน จําแนกระดับการศึกษา
รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จํานวนนักศึกษาจําแนกตามระดับการศึกษา
ที่
คณะ
ระดับ
ปริญญาตรี
1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
842
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
848
อุตสาหกรรมเกษตร
3 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
5,215
สารสนเทศ
4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
674
5 คณะวิศวกรรมศาสตรและ
2,009
สถาปตยกรรมศาสตร
6 คณะศิลปศาสตร
767
รวม
10,355
ที่มา : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ป.บัณฑิต

รวม

32
-

ระดับ
ปริญญโท
-

-

117

5,332

-

13

674
2,022

32

130

767
10,517

874
848

1.7 จํานวนบุคลากร
ปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีบุคลากรทั้งสิ้น 1,177 คน
จําแนกตามประเภทบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 659 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 518 คน โดยมี
สัดสวนบุคลากร สายวิชาการ : บุคลากรสายสนับสนุน = 55.99 : 44.01 รายละเอียดจํานวนบุคลากร แสดง
ดังตารางที่ 4 ถึงตารางที่ 8
ตารางที่ 4 จํานวนบุคลากรจําแนกตามหนวยงาน ปการศึกษา 2559
สายวิชาการ
คณะ/สํานัก/สถาบัน

นับ
นับตาม
รายคน เกณฑ สกอ.
ครุศาสตรอุตสาหกรรม
86
85
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
68
67
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
190
189.5
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
116
115
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
97
95
ศิลปศาสตร
102
98
สํานักงานอธิการบดี
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สํานักงานตรวจสอบภายใน
รวม
659
649.5
ที่มา : กองบริหารงานบุคคล ขอมูล ณ 31 กรกฎาคม 2560
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สายสนับสนุน

รวม

นับ
นับตาม
นับ
นับตาม
รายคน เกณฑ สกอ. รายคน เกณฑ สกอ.
18
18
104
103
33
30
101
97
35
34
225
223.5
17
17
133
132
18
18
115
113
16
16
118
114
287
283
50
50
26
25
13
13
5
5
518
509
1,177 1,158.5

ตารางที่ 5 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ ปการศึกษา 2557- 2559 จําแนกตามวุฒิการศึกษา

หนวยงาน/คณะ

2557

2558

ป.ตรี ป.โท ป.เอก
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 11 67.5 11.5
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3
53
13
และอุตสาหกรรมเกษตร
คณะบริหารธุรกิจและ
8 151.5 13
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตรและ
8
70
17.5
เทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตรและ
7
64.5 17
สถาปตยกรรมศาสตร
คณะศิลปศาสตร
6
63.5 12
รวม
43 470
84
รวมทั้งสิ้น
สัดสวนวุฒิการศึกษา
ป.ตรี : ป.โท : ป.เอก

2559

ป.ตรี
9
3

ป.โท
63
52.5

ป.เอก
13
13

ป.ตรี
8
4

ป.โท
64
48

ป.เอก
13
15

6

165

20

4

163.5

22

6

85.5

27

6

83

27

6

67.5

20

5

68

22

10
40

79.5
513

9
102

9.5
36.5

78.5
505

10
109

597

655

649.5

7.90 : 76.84 : 15.26

6.11 : 78.15 : 15.74

5.62 : 77.75 : 16.63
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ตารางที่ 6 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ ปการศึกษา 2557- 2559 จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
หนวยงาน/คณะ
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร
คณะศิลปศาสตร
รวม

2557

2558

2559

อ.

ผศ.

รศ.

อ.

ผศ.

รศ.

อ.

ผศ.

รศ.

71

17

2

65

18

2

66

17

2

27

33

9

28.5

33

7

30

31

6

135.5

35

2

151

38

2

147.5

41

1

76.5

18

1

101.5

16

1

96

18

1

64.5

22

2

68.5

22

3

68

24

3

67.5

14

0

84.5

14

0

83

15

0

442

139

16

499

141

15

490.5

146

13

รวมทั้งสิ้น

597

655

649.5

สัดสวนตําแหนงทางวิชาการ
อ. : ผศ. : รศ.

74.04 : 23.28 : 2.68

76.18 : 21.53 : 2.29

75.52 : 22.48 : 2.00
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ตารางที่ 7 บุคลากรสายวิชาการ ปการศึกษา 2559 จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา : ตําแหนงทางวิชาการ
คณะ/ประเภท

สัดสวนวุฒิการศึกษา
ป.เอก : ป.โท : ป.ตรี

วุฒิการศึกษา (คน)
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รวม ป.เอก ป.โท ป.ตรี
1.คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
ขาราชการ
42
6
33
3
พนักงาน
42
7
31
4
มหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
1
0
0
1
รวม
85
13
64
8
2.คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ขาราชการ
46
12
31
3
พนักงาน
20
3
17
0
มหาวิทยาลัย
ลูกจาง
1
0
0
1
รวม
67
15
48
4
3.คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขาราชการ
67
13
53
1
พนักงาน
122.5
9
110.5 3
มหาวิทยาลัย
รวม
189.5 22 163.5 4

ตําแหนงทางวิชาการ (คน)
รวม

อ.

ผศ.

รศ.

สัดสวนตําแหนงทางวิชาการ
อ. : ผศ. : รศ.

14.29 : 78.57 :

7.14

42

23

17

2

54.76

16.67 : 73.81 :

9.52

42

42

0

0

100.00 :

0
:
0
: 100.00
15.29 : 75.29 : 9.41

1
85

1
66

0
17

0
2

100.00 :
0
:
77.65 : 20.00 :

26.09 : 67.39 :

6.52

46

9

31

6

19.57

15.00 : 85.00 :

0

20

20

0

0

100.00 :

0
:
0
: 100.00
22.39 : 71.64 : 5.97

1
67

1
30

0
31

0
6

19.40 : 79.10 :

1.49

67

31

35

7.35

: 90.20 :

2.45

122.5 116.5

11.61 : 86.28 :

2.11

189.5 147.5
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: 40.48 :

ลาศึกษา
ตอ (คน)

4.76

0

0

4

0
2.35

0
4

: 67.39 : 13.04

1

0

0

:

0

1

100.00 :
0
:
44.78 : 46.27 :

0
8.96

0
2

1

46.27

: 52.24 :

1.49

0

6

0

95.10

:

0

3

41

1

77.84 : 21.64 :

0.53

3

4.90

:

:

ตารางที่ 7 บุคลากรสายวิชาการ ปการศึกษา 2559 จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา : ตําแหนงทางวิชาการ (ตอ)
คณะ/ประเภท

สัดสวนวุฒิการศึกษา
ป.เอก : ป.โท : ป.ตรี

วุฒิการศึกษา (คน)

รวม ป.เอก ป.โท ป.ตรี
4.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ขาราชการ
36
10
24
2
พนักงาน
78
17
58
3
มหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
1
0
0
1
รวม
115
27
82
6
5.คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
ขาราชการ
59
14
40
5
พนักงาน
36
8
28
0
มหาวิทยาลัย
รวม
95
22
68
5
6.คณะศิลปศาสตร
ขาราชการ
24
2
19
3
พนักงาน
67.5
8
58.5
1
มหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
1
0
0
1
ลูกจาง
5.5
0
1
4.5
รวม
98
10 78.5 9.5
รวมทั้งสิน
649.5 109.0 504.0 36.5

ตําแหนงทางวิชาการ (คน)
รวม

อ.

ผศ.

รศ.

สัดสวนตําแหนงทางวิชาการ
อ. : ผศ. : รศ.

27.78 : 66.67 :

5.56

36

20

15

1

55.56 : 41.67 :

21.79 : 74.36 :

3.85

78

75

3

0

96.15 :

0
:
0
: 100.00
23.48 : 71.30 : 5.22

1
115

1
96

0
18

0
1

23.73 : 67.80 :

8.47

59

33

24

22.22 : 77.78 :

0

36

35

23.16 : 71.58 :

5.26

95

: 79.17 : 12.50

8.33

11.85 : 86.67 :
10.20
16.78

1.48

ลาศึกษา
ตอ (คน)

2.78

1

0

6

100.00 :
0
:
83.48 : 15.65 :

0
0.87

0
7

2

55.93

: 40.68 :

3.39

3

0

1

97.22

:

:

2.78

3

68

24

3

71.58 : 25.26 :

3.16

6

24

11

13

0

45.83

: 54.17 :

-

0

67.5

65.5

2

0

97.04

:

-

2

3.85

0

2.96

:

:

:
: 100.00 1
1
0
0 100.00 :
:
: 18.18 : 81.82 5.5
5.5
0
0 100.00 :
:
: 80.10 : 9.69
98
83
15
0 84.69 : 15.31 :
: 77.60 : 5.62 649.5 490.5 146.0 13.0 75.52 : 22.48 : 2.00
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0
0
2
4

ตาราง 8 บุคลากรสายสนับสนุน ปการศึกษา 2559 จําแนกตามประเภท : คุณวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา (คน)
คณะ

สัดสวนวุฒิการศึกษา

รวม

ป.โท

ป.ตรี

ต่ํากวา
ป.ตรี

พนักงานมหาวิทยาลัย

13

0

10

3

0

:

พนักงานราชการ

4

0

4

0

0

: 100.00 :

ลูกจางเงินรายได

1

0

0

1

0

:

0

รวม

18

0

14

4

0

:

77.78

ลาศึกษา
ตอ
(คน)

ป.โท : ป.ตรี : ต่ํากวา ป.ตรี

1.คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
76.92

:

23.08
0

: 100.00
:

22.22

0

2.คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
พนักงานมหาวิทยาลัย

12

0

12

0

0

: 100.00 :

พนักงานราชการ

3

0

1

2

0

:

33.33

ลูกจางประจํา

6

0

0

6

0

:

0

: 100.00

ลูกจางเงินรายได

9

0

0

9

0

:

0

: 100.00

รวม

30

0

13

17

0

:

43.33

: 100.00 :

0
0

:

:

0
66.67

56.67

0

3.คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พนักงานมหาวิทยาลัย

26

0

26

0

0

พนักงานราชการ

5

1

4

0

0.00

:

80.00

ลูกจางเงินรายได

3

0

0

3

0

:

0

รวม

34

1

30

3

2.94

:

88.24

:

: 100.00
:

8.82

0

4.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พนักงานมหาวิทยาลัย

11

0

11

0

0

: 100.00 :

0

พนักงานราชการ

5

0

5

0

0

: 100.00 :

0

ลูกจางเงินรายได

1

0

0

1

0

:

0

รวม

17

0

16

1

0

:

94.12
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: 100.00
5.88

0

ตาราง 8 บุคลากรสายสนับสนุน ปการศึกษา 2559 จําแนกตามประเภท : คุณวุฒิการศึกษา (ตอ)
วุฒิการศึกษา (คน)
คณะ
รวม

ป.โท

สัดสวนวุฒิการศึกษา

ป.ตรี

ต่ํากวา
ป.ตรี

ลาศึกษา
ตอ
(คน)

ป.โท : ป.ตรี : ต่ํากวา ป.ตรี

5.คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
พนักงานมหาวิทยาลัย

17

0

17

0

0

: 100.00 :

0

พนักงานราชการ

1

0

1

0

0

: 100.00 :

0

รวม

18

0

18

0

0

: 100.00 :

0

พนักงานมหาวิทยาลัย

13

0

12

1

0

:

พนักงานราชการ

3

0

3

0

0

: 100.00 :

รวม

16

0

15

1

0

:

93.75

:

6.25

0

พนักงานมหาวิทยาลัย

12

2

10

0

16.67

:

83.33

:

0

2

พนักงานราชการ

1

0

1

0

0

: 100.00 :

0

รวม

13

2

11

0

15.38

:

100.00 :

0

6.คณะศิลปศาสตร
92.31

:

7.69
0

7.สถาบันวิจัยและพัฒนา

84.62

:

0

0

:

0

90.91

:

0
0

2

8.สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ขาราชการ

1

1

0

0

พนักงานมหาวิทยาลัย

22

2

20

0

9.09

พนักงานราชการ

1

0

1

0

0

: 100.00 :

ลูกจางประจํา

1

0

0

1

0

:

0

25

3

21

1

12.00

:

84.00

รวม

:

: 100.00
:

4.00

9.สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขาราชการ

1

0

0

1

0

:

0

พนักงานมหาวิทยาลัย

46

0

37

9

0

:

80.43

ลูกจางประจํา

2

0

0

2

0

:

0

: 100.00

ลูกจางเงินรายได

1

0

0

1

0

:

0

: 100.00

รวม

50

0

37

13

0

:

74.00
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: 100.00
:

:

19.57

26.00

0

ตาราง 8 บุคลากรสายสนับสนุน ปการศึกษา 2559 จําแนกตามประเภท : คุณวุฒิการศึกษา (ตอ)
วุฒิการศึกษา (คน)
คณะ

สัดสวนวุฒิการศึกษา

ลาศึกษา
ตอ
(คน)

รวม

ป.โท

ป.ตรี

ต่ํากวา
ป.ตรี

ขาราชการ

20

9

9

2

45.00

:

45.00

:

10.00

พนักงานมหาวิทยาลัย

182

0

174

8

0

:

95.60

:

4.40

พนักงานราชการ

17

0

15

2

0

:

88.24

:

11.76

ลูกจางประจํา

38

0

37

1

0

:

97.37

:

2.63

ลูกจางเงินรายได

26

0

0

26

0

:

0

รวม

283

9

235

39

3.18

:

83.04

:

13.78

ขาราชการ

1

1

0

0

0

:

0

พนักงานมหาวิทยาลัย

4

0

4

0

0

:

0

:

0

รวม

5

1

4

0

20.00

:

80.00

:

0

0

รวมทั้งสิ้น

509.0

16.0

414.0

79.0

3.14

:

81.34

:

0

0

ป.โท : ป.ตรี : ต่ํากวา ป.ตรี

10.สํานักงานอธิการบดี

: 100.00
0

11.สํานักงานตรวจสอบภายใน

ที่มา : กองบริหารงานบุคล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
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100.00 :

1.8 ขอมูลพื้นฐานดานงบประมาณ และอาคารสถานที่
1.8.1 งบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดรับจัดสรร
งบประมาณทั้ ง สิ้ น 1,097,096,200 บาท โดยเป น งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป 811,146,200 บาท
งบประมาณเงินรายได 285,950,000 บาท
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดรับจัดสรร
งบประมาณทั้ ง สิ้ น 1,083,197,300 บาท โดยเป น งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป 857,996,500 บาท
งบประมาณเงินรายได 225,200,800 บาท
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดรับจัดสรร
งบประมาณทั้ ง สิ้ น 1,186,944,300 บาท โดยเป น งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป 955,444,300 บาท
งบประมาณเงินรายได 231,500,000 บาท
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
แหลงงบประมาณ
งบประมาณแผนดิน
งบประมาณเงินรายได
รวมทั้งสิ้น

ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560
จํานวน
811,146,200
285,950,000
1,097,096,200

จํานวน
857,996,500
225,200,800
1,083,197,300

จํานวน
955,444,300
231,500,000
1,186,944,300

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
ปงบประมาณ
งบรายจาย
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน

พ.ศ. 2558
จํานวน
รอยละ
184,484,700 22.74
112,898,700 13.92
162,569,200 20.04

พ.ศ. 2559
จํานวน
รอยละ
183,692,200 21.41
113,817,700 13.27
222,713,600 25.96

งบอุดหนุน

302,371,600

303,134,600

รายจายอื่น
รวมทั้งสิ้น

48,822,000 6.02
811,146,200 100.00

37.28

35.33

พ.ศ. 2560
จํานวน
รอยละ
179,724,100 18.81
114,637,700 12.00
304,094,900 31.83
312,170,400 32.67

34,638,400 4.04 44,817,200
857,996,500 100.00 955,444,100
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4.69
100.00

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณรายจาย (งบรายจายจากเงินรายได)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

งบรายจาย
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
รายจายอื่น
งบกลาง
รวมทั้งสิ้น

พ.ศ. 2558
จํานวน
รอยละ

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2559
จํานวน
รอยละ

พ.ศ. 2560
จํานวน
รอยละ
5,184,000

2.24

47.69

126,734,000

54.74

20,685,820

9.19

18,985,500

8.20

10.26

54,756,790

24.31

50,637,600

21.87

32,079,630

11.22

42,356,630

18.81

21,614,100

9.34

25,264,820

8.84

-

-

8,344,800

3.60

30,776,200

10.76

-

-

96,095,480

33.61

107,401,560

72,388,200

25.31

29,345,670

285,950,000 100.00 225,200,800 100.00

231,500,000

ที่มา : กองนโยบายและแผน

1.8.2 อาคารสถานที่
ตารางที่ 12 แสดงชื่ออาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1. ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา

จํานวนอาคาร/ชื่ออาคาร
จํานวน 28 อาคาร ชื่อเรียกอาคาร ดังนี้
1. อาคาร 1
2. อาคาร 2
3. อาคาร 5
4. อาคาร 6 อาคารเทคโนโลยีอาหาร 1
5. อาคาร 7
6. อาคาร 9 อาคารเทคโนโลยีอาหาร 2
7. อาคาร 10
8. อาคาร 11 หอประชุม
9. อาคาร 12
10. อาคาร 14
11. อาคาร 15
12. อาคาร 16 โรงอาหาร
13. อาคาร 17 อาคารเทคโนโลยีอาหาร 3
14. อาคาร 18
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100.00

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

2. ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

3. ศูนยนนทบุรี

จํานวนอาคาร/ชื่ออาคาร
15. อาคาร 19 อาคารเทคโนโลยีอาหาร 4
16. อาคาร 20
17. อาคาร 21 อาคารวิทยบริการ
18. อาคาร 22
19. อาคาร 23 อาคารศรีพิทยาคาร
20. อาคาร 24 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
21. อาคาร 25
22. อาคาร 26 หอประชุมใหญ
23. อาคาร 27
24. อาคาร 28 อาคารกิจการนักศึกษา
25. อาคาร 29 อาคาร RUS 1
26. อาคาร 30 อาคาร RUS 2
27. อาคารตนแบบการผลิต
28. อาคารเพาะเลี้ยงพันปลา
ธ
จํานวน อาคาร ชื่อเรียกอาคาร ดังนี้
1. อาคาร 1 – 8 อาคารเรียน
2. อาคาร 9 อาคารสมาคมศิษยเกา
3. อาคาร 10 อาคารเจาพระยา
4. อาคาร 11 อาคารวิทยบริการ
5. อาคาร 12 ศูนยวัฒนธรรม (เรือนไทย)
จํานวน 16 อาคาร ชื่อเรียกอาคาร ดังนี้
1. อาคาร 4
2. อาคาร 5
3. อาคาร 6
4. อาคาร 7
5. อาคาร 8
6. อาคาร 9
7. อาคาร 10
8. อาคาร 12
9. อาคาร 13
10. อาคาร 14
11. อาคาร 15
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

4. ศูนยสุพรรณบุรี

จํานวนอาคาร/ชื่ออาคาร
12. อาคาร 16
13. อาคาร 17
14. อาคาร 18
15. อาคาร 19 อาคารสํานักวิทยบริการ
16. อาคาร 20
จํานวน 12 อาคาร ชื่อเรียกอาคาร ดังนี้
1. อาคาร 1 อาคารอํานวยการ
2. อาคาร 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. อาคาร 3 อาคารสาขาวิศวกรรมไฟฟา
4. อาคาร 4 อาคารสาขาวิศวกรรมโยธา
5. อาคาร 5 อาคารคณะศิลปศาสตร
6. อาคาร 6 อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7. อาคาร 7 อาคารกิจการนักศึกษา
8. อาคาร 8 อาคารสํานักวิทยบริการ
9. อาคาร 9 อาคารคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
10. อาคาร 10 อาคารคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
11. อาคาร 11 อาคารโรงฝกงาน
12. อาคารอัฒจรรย
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1.9 อัตลักษณ เอกลักษณ และวัฒนธรรมของสถาบัน
1.9.1 อัตลักษณของมหาวิทยาลัย

“บัณฑิตนักปฏิบตั ”ิ
“บัณฑิตนักปฏิบัติ” ในความหมายของราชมงคลที่ยึดเปนแนวคิดนั้น ไดนอมรับมาจากพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตของราชมงคล เมื่อป พ.ศ. 2525 ซึ่งมี
ใจความตอนหนึ่งวา
“…บัณฑิตทุกๆ สาขา ทุกๆ คน มีหนาที่ที่สําคัญทีจ่ ะตองเปนกําลังทําประโยชนสรางสรรค ความเจริญ
มั่นคงใหแกประเทศชาติ การที่จะใหประโยชนหรือการสรางสรรคใหเกิดขึ้นไดนั้น จะตองลงมือทํามันอยางจริงจัง…”
“การลงมือ” ที่จริงมีความหมายกวางขวาง คือ หมายถึง การปฏิบัติดวยวิธีตางๆ ทุกอยางแตเพราะ
ที่เห็นชัดเรามักปฏิบัติดวยมือจึงพูดเปนสํานวนวา “ลงมือ” การลงมือหรือการปฏิบัตินั้นขึ้นอยูกับการที่สมอง
หรือใจสั่ง คือ ใจมันสั่งเมื่อไร อยางไร ก็ทําเมื่อนั้น อยางนั้น ฉะนั้นถาใจไมสู คือ ออนแอ ลังเล เกียจครานหรือ
ไมสุจริต ไมเที่ยงตรง ก็จะไมลงมือทํา หรือทําใหมันคั่งคาง ทําใหชั่ว ใหเสียหาย เปนการเบียดเบียนตน เบียดเบียน
ผูอื่น ซึ่งไมเปนประโยชน ไมเปนการสรางสรรค หากแตเปนบอนทําลายใหเกิดความเสียหายและเกิดโทษสุจริต
นัก ปฏิบัติงานจึงตองรูจักฝกปฏิบัติใจตนเองเปนสําคัญและเปนเบื้องตน กอนอื่นตองหัดทําใจใหหนักแน น
กลาแข็ง และเปนระเบียบ ไมยอทอตออุปสรรค ไมมักงายเห็นแกความสะดวกสบาย และที่สําคัญที่สุด จะตองให
เที่ยงตรง เปนกลาง และสุจริตอยูเสมอ ไมหวั่นไหวตออารมณเครื่องหลอกลอใดๆ จึงจะชวยใหเปนนักปฏิบัติที่ดที ี่
สามารถสรางประโยชนไดอยางแทจริง…”
นักปฏิบัติ มีคุณลักษณะ คือ การเปนนักปฏิบัติที่ดี ประกอบดวย
- การปฏิบัติที่จะตองไดรับการฝกฝนทั้งใจและกาย และทั้งจะตองเปนนักปฏิบัติงาน
ที่มีหลักวิชาดีดวย
- มีการปรับปรุงตัวเองใหมีการพัฒนากาวหนาอยูตลอดเวลา ใฝใจศึกษาทั้งทางลึกและ
ทางกวาง
- ใชวิชาชีพความสามารถความบริสุทธิ์ใจความฉลาดรอบคอบ สามารถสรางสรรคประโยชน
สวนตน และประโยชนสวนรวมไดสัมฤทธิ์ผล
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1.9.2 เอกลักษณของมหาวิทยาลัย

“แหลงเรียนรูทางวิชาชีพและเทคโนโลยี”
จากจุดเริ่มตนของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ใน พ.ศ. 2518 ที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตจน
สร า งความเชื่ อ ถื อ ต อ เนื่ อ งมาเป น สถาบั น เทคโนโลยี ร าชมงคล ใน พ.ศ. 2531 และในป พ.ศ. 2548
ไดปรับเปลี่ยนบทบาทและภารกิจเปน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตามประกาศในกิจจานุเบกษา เมื่อ
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนหนึ่งในเกา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ซึ่งไดรวมกลุม วิทยาเขตในกลุมภาคกลาง 3 จังหวัด 4 วิทยาเขต ไดแก วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา
วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี วิทยาเขตนนทบุรี และวิทยาเขตสุพรรณบุรี มีฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาของ
รั ฐ ภายใต ก ารกํ า กั บ ดู แ ลของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษา โดยให เ ป นสถาบั นอุ ด มศึ ก ษา
ดานวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เนนการปฏิบัติ
ทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยใหผูสําเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาตอ
ดานวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเปนหลัก
มหาวิทยาลัยมีเปาหมายที่ชัดเจนในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู ความสามารถ และทักษะที่ได
มาตรฐาน และสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตใหเปนคนดี มีความรู รักสูงาน โดยเฉพาะการมุง
พัฒนาศักยภาพอยางเต็มที่ในดาน Soft Skills เพื่อเปนการเสริมสรางจุดแข็งใหแกบัณฑิต ใหเปนนักปฏิบัติที่มี
ความรู ทักษะ ประสบการณเพียงพอที่จะทํางานไดทันทีเมื่อสําเร็จการศึกษา
1.9.3 จุดเดนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1) ดานการจัดการศึกษา
1. ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพของบั ณ ฑิ ต อย า งเต็ ม ที่ ใ นด า น
Soft Skills รวมถึ ง การคิ ดอย างเป นระบบ ความสามารถที่ จ ะเรี ย นรู และพั ฒ นาตนเอง มี ทั ศนคติ แ ละ
ความประพฤติที่สนับสนุนแนวทางการดําเนินชีวิตที่ดี เปนพลเมืองดีของประเทศ โดยถือเปนจุดแข็งเพื่อ
การแขงขันกับผลผลิตบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยชั้นนําและมีชื่อเสียง
2. เนนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู ความสามารถ และทักษะที่ไดมาตรฐาน
เทียบเคียงไดกับมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศ และไดรับการยอมรับจากผูใชบัณฑิต ทั้งภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
และหนวยงานราชการ
3. ขยายเพิ่มการรับนักศึกษาในสาขาวิชาที่เขมแข็ง มีความพรอมและมีความตองการ
จากผูใชบัณฑิต รวมทั้งมีแผนพัฒนาระยะยาว สําหรับคณะ / สาขาวิชาที่จําเปน เพื่อเตรียมการเติบ โต
อยางตอเนื่องในอนาคต
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4. พัฒนาหลักสูตรใหมลวงหนาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และปรับปรุง
หลักสูตรใหทันสมัย เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเปดหลักสูตรใหม / สาขาใหม และกาวทันสังคมและเทคโนโลยี
5. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่ดี สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดตั้งศูนยภาษาตางประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรูดานภาษา สงเสริมการเรียนรูจากประสบการณจริง
และการเรียนการสอนที่เนนการวิจัยเปนฐาน (Research-based Approach) รวมถึงระบบการเทียบโอนความรู
จากประสบการณ (Recognition of Prior Learning : RPL)
6. เตรียมการเพื่ออนาคต โดยการใหทุนการศึกษาผูเรียนดี ความประพฤติดีและมีใจ
รักที่จะเปนอาจารย เพื่อสร างบุคลากรที่เปนคนดี มีความสามารถใหแกมหาวิท ยาลัย และเพื่อมั่นใจว า
มหาวิทยาลัยจะมี คนดี คนเกง ทํางานใหกับมหาวิทยาลัยในอนาคต
7. สานตอระบบการคัดเลือกผูเรียนที่มีศักยภาพเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยให โอกาส
และสนับสนุนคนดี คนเกง คนที่มีความสามารถพิเศษ นอกเหนือจากการรับนักศึกษาตามปกติ รวมทั้งสนับสนุน
การศึกษาแกเยาวชน ซึ่งมีภูมิลําเนาในจังหวัดที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
2) ดานการวิจัย
1. สงเสริมระบบการวิจัยอยางเขมขน เพื่อความคุมคาของงบประมาณและทรัพยากร
ตางๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหไดงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถนําไปใชหรือพัฒนาตอในเชิงวิชาการ หรือ
เชิงพาณิชย
2. ใหโอกาสและความสําคัญกับงานวิจัยที่สอดคลองกับจุดเนนความเปนเลิศของ
มหาวิทยาลัยการวิจัยตอยอดและหรือเชิงลึก การวิจัยเปนทีมและการวิจัยเชิงสหวิทยาการ รวมทั้งสรางแรงจูงใจ
ใหนักวิจัยโดยการกําหนดประเภท / สาขา และระดับงานวิจัย ใหเหมาะสมกับงบประมาณ
3. แสวงหาความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดที่ตั้งและเขตใหบริการการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยใหมากขึ้น เพื่อรวมกันพัฒนางานวิจัยไปสูเชิงพาณิชย
4. เพิ่ ม แหล ง ทุ น การวิ จั ย ด ว ยการเข าถึ ง องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จั ง หวั ด
ภาคเอกชนสถานประกอบการ ตลอดจนองคกรดานการวิจัยอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ
5. จัดตั้งศูนยความเปนเลิศเฉพาะทางในสาขาวิชาที่มีศักยภาพ เพื่อศึกษาคนควาวิจัย
และถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนและสังคม
6. พัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย และฐานขอมูลการสืบคนงานวิจัย / งานวิชาการ
ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อรองรับการเผยแพรผลงานวิจัยและการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย
3) ดานการบริการทางวิชาการและผสานประโยชนกับประชาคมภาครัฐ เอกชน และชุมชน
1. มหาวิทยาลัยเปนสถาบันการศึกษาที่มีพื้นที่ตั้งอยูใน 3 จังหวัด ในเขตภาคกลาง
ตอนบน จึงควรมีบทบาทดานการบริการวิชาการที่ตอบสนองความเปนไปและความตองการของชุมชน ตองรับรู
ปญหาทุกข – สุข ของชุมชน ชวยแกปญหาของชุมชน รวมทั้งมีสวนรวมกับจังหวัดและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการพัฒนาและการนําชุมชนไปสูสังคมอุดมปญญา (Knowledge-based Society)
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2. พัฒนาและหรือบูรณาการองคความรูดานวิชาการ ความรูและทักษะอาชีพของ
ชุมชนและหรือภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อประโยชนดานการพัฒนาทักษะอาชีพหรือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิ ตของ
สังคม / ชุมชน รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสินคา / บริการ ตลอดจนการเพิ่มพูนทักษะของพนักงานใน
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในรูปแบบการใหบริการโดยไมคิดมูลคา และการคิดคาใชจายที่
เหมาะสม
3. ส ง เสริ ม ให มี ก ารเที ย บโอนความรู จ ากประสบการณ อ าชี พ และการทํ า งาน
เพื่อการศึกษาตอหรือเพื่อยกระดับชั้นทักษะวิชาชีพ หรือเพื่อปรับคุณวุฒิ
4. รวมมือกับหนวยงานทั้งภายในและตางประเทศ เพื่อระดมทรัพยากร (ผูเชี่ยวชาญ
และเครื่องมืออุปกรณ) ในการเปนแหลงใหบริการวิชาการที่ไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับของสังคม
4) ดานการทํานุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
1. มุงสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สรางจิตสํานึก ความภาคภูมิใจ การธํารงรักษา
ซึ่งประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ภาษา และเอกลักษณของชาติและทองถิ่นเพื่อใหนักศึกษาเรียนรูและปฏิบัติ
อยางสม่ําเสมอจนเกิดการซึมซับ
2. สนับสนุน ใหนักศึกษา อาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดําเนินกิจกรรม
ดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอยางเปนรูปธรรมเพื่อสามารถนําขนบธรรมเนียม และประเพณีที่ดีงามไปปฏิบัติได
ในชีวิตจริง
5) ดานการพัฒนานักศึกษา
1. มุงสงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคในดาน Soft Skills
รวมถึงการคิดอยางเปนระบบ ความสามารถที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเอง และการเปนพลเมืองดี (เชน มีระเบียบ
วินัย ความรับผิดชอบ ใฝดี ซื่อสัตย อดทน เสียสละ เคารพกฎหมาย และสิทธิของผูอื่น เปนตน)
2. สรางความเขมแข็งในการดําเนินงานดานกิจการนักศึกษา ทั้งในระดับองคการ
นักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรมนักศึกษา และหนวยงานที่รับผิดชอบงานดานกิจการนักศึกษา สงเสริมสุขภาพ
พลานามัย การกีฬา และกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสม
3. สร า งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ใ ห กั บ นั ก ศึ ก ษา ทั้ ง ด า นการจั ด การสิ่ ง แวดล อ ม
ความปลอดภัยการจัดสถานที่ในการดําเนินกิจกรรม และการใชชีวิตประจําวัน เชน กิจการโรงอาหาร หอพัก
นักศึกษา รานคาตางๆ จุดบริการอินเตอรเน็ต เปนตน
4. แสวงหาแหลง ทุนเพื่อสนับ สนุนนัก ศึก ษาที่ดอยโอกาสหรือมีขอจํากัดในดาน
เศรษฐกิจ แตมีศักยภาพในการศึกษาตอในสาขาวิชาที่เหมาะสม
5. สนับสนุนและสงเสริมการทํางานของสมาคมศิษยเกา และการสรางความสัมพันธ
ที่ดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์อยางตอเนื่อง เพื่อรวมมือกันในการพัฒนางานดานกิจการนักศึกษาและการพั ฒนา
มหาวิทยาลัยในดานอื่นๆ
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6) ดานการพัฒนาและสงเสริมทรัพยากรมนุษย
1. พัฒนาระบบสิทธิประโยชนและสวัสดิการของบุคลากรใหดีขึ้น และดีพอที่จะดึงดูด
ใหบุคลากรที่ดีและเกง มาทํางานใหมหาวิทยาลัย
2. ทบทวนและพิจารณาปรับปรุงระบบเงินเดือน คาจาง คาตอบแทนพื้นฐานหรือ
สวนเพิ่มใหเหมาะกับสถานการณในกลุมบุคลากรที่มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการ โดยเฉพาะในสาขาวิ ชาที่
ขาดแคลน หรืองานที่ตองมีภาระรับผิดชอบสูงและหรือมีความยากลําบาก
3. ทบทวนและพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ดานการจาง การจาย
คาตอบแทน ในสวนที่เกี่ยวของกับบุคลากรแตละประเภทของมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคลากรผูเชี่ยวชาญจาก
ภายนอก
4. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล โดยนําหลักการบริหารจัดการที่อิงสมรรถนะ
(Competency-based Management) และหลักธรรมาภิบาล มาใชในกระบวนการคัดสรรบุคลากร และ
การสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาตามสายงาน ความรูและทักษะ
5. ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาองค ก ร สิ่ ง แวดล อ ม และบรรยากาศ
ใหเอื้ออํานวยตอการอยูรวมกันมีความสะดวกสบาย ปลอดภัย เอื้ออาทรตอกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในแบบฉบับ
ของสถานศึกษา
6. สานต อการพั ฒ นาและสร างนั ก บริ ห ารรุ นใหม ให กั บ มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อให มี
นักบริหารที่ดี มีความสามารถในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ทั้งในระยะปจจุบันอยางเพียงพอและสรางโอกาส
ใหแก นักบริหารรุนใหมในอนาคต
7. ในสาขาวิ ชาที่ มี ความจํ าเป นต อการพั ฒ นา และหรื อสาขาวิ ชาเฉพาะทางที่
ขาดแคลนจะจัดสรรงบประมาณเปนทุนการศึกษา ฝกอบรม แกบุคลากรอยางเต็มศักยภาพของมหาวิทยาลัยและ
ศักยภาพของบุคคล รวมถึงการคัดสรรบุคลากรภายนอกที่มีความสามารถเขารับทุนการศึกษาตอ
7) ดานบริหารและการจัดการ
 ดานการเงิน / การคลัง
1. เพิ่มรายได ใหมหาวิทยาลัยทั้งดานงบประมาณจากรัฐ การขอการสนับสนุนจาก
จังหวัด องคการปกครองสวนทองถิ่น และการสนับสนุนจากภาคธุรกิจ - อุตสาหกรรม รวมทั้งการบริหารจัดการ
หารายไดแบบพึ่งพาตนเองของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาและปรับปรุงระบบงานงบประมาณ ใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น มีขอมูลสนับสนุน
ที่ ล ะเอี ย ด – ครบถ ว น รวมทั้ ง แผนดํ า เนิ น งาน / แผนปฏิ บั ติ ก าร โดยมุ ง ความประหยั ด และคุ ม ค า
อยางเปนรูปธรรม
 ดานโครงสรางองคกร
มุงเนนการปรับปรุงองคกรใหมีความยืดหยุนสูง มีโครงสรางองคกรและการแบ ง
สวนงาน / ราชการที่เอื้ออํานวยตอพันธกิจตางๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งในปจจุบันและอนาคต การปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ เพื่อรองรับการปฏิบัติพันธกิจใหลุลวงไดอยางเหมาะสม
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 ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยในสวนอื่นๆ
1. พัฒนาระบบกายภาพของมหาวิทยาลัย ทั้งดานการใชประโยชนตามพั นธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยความสะดวกสบาย ความสวยงาม สภาวะแวดลอม ความปลอดภัย โดยมีเปาหมายสงเสริม การมี
คุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรผูเกี่ยวของทุกฝาย
2. สานตอนโยบาย แผนแมบทการพัฒนา และการใชประโยชนจ ากสินทรัพ ยที่
มหาวิทยาลัยครอบครอง ทั้งดานที่ดิน อาคาร ทรัพยสินทางปญญา และสิทธิประโยชนตางๆ
3. สานตอนโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศสูเปาหมาย
e - University
4. เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยยึดถือ
วาเปน พันธกิจของทั้งหนวยงานตนสังกัด ผูบริหาร และหนวยงานหลักดานการประชาสัมพันธ
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1.10 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได
นําขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในในปทผี่ านมา มาดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
หนวยงาน : กองนโยบายและแผน
การดําเนินงานปรับปรุงและพัฒนาตามขอเสนอแนะของผลการประเมินในปที่ผานมา
ขอเสนอแนะขอ 1
ควรกําหนดกลยุทธหลัก และกลยุทธรองที่มีความชัดเจน เพื่อใหการบริหารงานบรรลุผลตาม
อัตลักษณ เอกลักษณ และวิสัยทัศน ของสถาบัน
การดําเนินการ/โครงการ/ มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดโครงการประชุมทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
กิจกรรม
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผูกํากับ/ผูรับผิดชอบ
ผูก ํากับ :
(รศ.ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ)
ผูรับผิดชอบ :
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 17, 24 กุมภาพันธ 2560 และวันที่ 5 สิงหาคม 2560
หนวยงาน : สํานักคุณภาพการศึกษา
การดําเนินงานปรับปรุงและพัฒนาตามขอเสนอแนะของผลการประเมินในปที่ผานมา
ขอเสนอแนะขอ 2
วิเคราะหจุดออนของแตละหลักสูตร เพื่อการวางแผนการประกันคุณภาพ
การดําเนินการ/โครงการ/ มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะหจุดออนของแตละหลักสูตร เพื่อการวางแผนการ
กิจกรรม
ประกันคุณภาพ ดําเนินการโดยนําผลการดําเนินการบริหารหลักสูตรโดยรวม
มาเพื่อพิจารณากําหนดแนวทางการแกไขปญหาที่เ กิดขึ้น เพื่อการบริหาร
จัดการหลักสูตรทุกคณะ มีการกํากับติดตามใหทุกหลักสูตรนําขอเสนอแนะใน
การพัฒ นาจากผลการประเมินคุณภาพการศึก ษาของปที่ผานมา มาจัดทํา
แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของหลั ก สู ต ร โดยมี ก ารรายงานผลการ
ดําเนินการบริห ารหลัก สูตรโดยรวม ในการประชุม คณะกรรมการบริหาร
วิ ช าการ เพื่ อ พิ จ ารณากํ า หนดแนวทางแก ไ ขป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ได ภ ายใน
กําหนดเวลาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรนั้น เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2560
ผูกํากับ/ผูรับผิดชอบ
ผูก ํากับ : รองอธิการบดี (อาจารยพงศวิทย วุฒิวริ ิยะ)
ผูรับผิดชอบ : สํานักคุณภาพการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ
ปการศึกษา 2559
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หนวยงาน : กองบริหารงานบุคคล
การดําเนินงานปรับปรุงและพัฒนาตามขอเสนอแนะของผลการประเมินในปที่ผานมา
ขอเสนอแนะขอ 3
ควรทบทวนระบบและกลไก เพื่อใหอาจารยประจําไดมีโอกาสศึกษาตอไดงายขึ้น
การดําเนินการ/โครงการ/ มหาวิทยาลัยมีนโยบายสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการมีคุณ วุฒิ
กิจกรรม
สูง ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการเรียนการสอนโดยตองมีคุณสมบัติเรื่อง
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และไปศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงกับคุณวุฒิเดิม
หากเปนกรณีที่ไปศึกษาไมตรงกับคุณวุฒิเดิม แตหนวยงานมีการชี้แจงเหตุผล
ความจําเปนทางวิช าการที่ชัดเจน เมื่อมหาวิท ยาลัยอนุญ าตสามารถเพิ่ม
คุณวุฒิที่สูงขึ้นได แตไมสามารถปรับคุณวุฒิเพื่อใหไดรับเงินเดือนในระดับที่
สูงขึ้นได โดยจัดทําเปนรางประกาศ นโยบายการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ ดานการเพิ่ม คุณวุฒิใหสูงขึ้น ทั้ง นี้ อยูร ะหวางการ
ดําเนินการจัดทํารางประกาศดังกลาว (จากมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรดานศึกษาตอ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560)
ผูกํากับ/ผูรับผิดชอบ
ผูก ํากับ :
รองอธิการบดี (รศ.ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ)
ผูรับผิดชอบ :
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
ระยะเวลาดําเนินการ
ระหวางเดือนเมษายน - กันยายน 2560
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หนวยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา
การดําเนินงานปรับปรุงและพัฒนาตามขอเสนอแนะของผลการประเมินในปที่ผานมา
ขอเสนอแนะขอที่ 4
ควรมีมาตรการสนับสนุนการทําผลงานวิชาการ เชน ระบบพีเ่ ลี้ยงสําหรับการวิจัย สนับสนุนการ
พัฒนาตํารา การใหรางวัลและตอบแทน การใหทุนวิจัย การจัดสัดสวนภาระงานสอนและวิจัยใหเหมาะสม
และนโยบายกําหนดชวงเวลาการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ เปนตน
การดําเนินการ/โครงการ/ 1. สงเสริมและสนับสนุนงบประมาณใหบคุ ลากรนําผลงานวิจัยหรืองาน
กิจกรรม
สรางสรรคไปตีพมิ พเผยแพรหรือเขารวมประชุมวิชาการ
2. มีขอมูลสารสนเทศพื้นฐานเพื่อสนับสนุนบริการงานวิจัยและงานบริการ
วิชาการ
3. โครงการอบรมสัมมนา เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุนใหม
5. โครงการศาสตราจารยอาคันตุกะ (Visiting Professor)
6. โครงการพัฒนาโจทยวิจัยเชิงบูรณาการโดยเนนผูใชประโยชนเปนสําคัญ
7. โครงการพัฒนาผลงานสูการตีพิมพเผยแพรระดับชาติและนานาชาติ
8. โครงการนําเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการเพือ่ เผยแพรผลงานของ
มหาวิทยาลัย
9. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.สุวรรณภูมิ
10.โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย/นักบริการวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิครัง้ ที่ 2
11.โครงการ “สรางนักวิจัย รุนใหม”(ลูกไก)
12.โครงการจัดทําวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ
13. โครงการอบรมใหความรูแนวทางการใหบริการวิชาการและการวิจัยเพือ่
สังคมนําไปสูการเสนอขอผลงานทางวิชาการ
ผูกํากับ/ผูรับผิดชอบ
ผูก ํากับ :
รองอธิการบดี (รศ.ระวีวรรณ สุวรรณศร)
ผูชวยอธิการบดี (รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร)
ผูรับผิดชอบ :
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2560
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หนวยงาน : กองพัฒนานักศึกษา
การดําเนินงานปรับปรุงและพัฒนาตามขอเสนอแนะของผลการประเมินในปที่ผานมา
ขอเสนอแนะขอ 5
ควรกําหนดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีใหมีผลการดําเนินการอยางครบถวนทั้งการจัดทํา
แผน การทํากิจกรรม การประเมินผลกิจกรรม และการปรับปรุงแผนและกิจกรรมใหชัดเจนและครบถวน
การดําเนินการ/โครงการ/ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยกองพัฒนานักศึกษาไดมี
กิจกรรม
การจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒ นานักศึก ษาประจําปก ารศึก ษา 2559
ในสวนของกองพัฒ นานัก ศึก ษา และองคก ารนัก ศึก ษา โดยมีก ารแตง ตั้ง
คณะกรรมการจั ด ทํ า แผนและการจั ด กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา ประจํ า ป
การศึ ก ษา 2559 (คํ า สั่ ง คณะกรรมการจัด ทํ า แผนและการจั ด กิจ กรรม
นัก ศึก ษา ประจําปก ารศึก ษา 2559) ซึ่ง ประกอบไปดวย รองอธิก ารบดี
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากร 3 ศูนย
รองคณบดี 6 คณะ กองพัฒนานักศึกษา ที่ปรึกษาองคการนักศึกษา และ
สโมสรนักศึกษา ทั้ง 6 คณะ 4 ศูนยพื้นที่ เปนกรรมการ รวมประชุมการ
จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ซึ่งได กําหนดใหมีการจัดทําปฏิทิน
กิ จ กรรม เพื่ อ ใช เ ป น แนวทางในการเข า ร ว มกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาอย า งมี
สวนร วม รวมทั้ง ใหตัวแทนนัก ศึก ษา เปนผูกําหนดกิจ กรรม ที่ส นับ สนุน
กิจ กรรมตางๆ ของนัก ศึก ษา ทั้ง 4 ศูนยพื้นที่ ที่ตอบสนองตอการสงเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
- ทุกโครงการมีการประเมินผลการดําเนินกิจกรรม
- มีการประชุมสรุปผลการดําเนินงานขององคการนักศึกษา และ
ปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมที่ครบถวน
ผูกํากับ/ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูก ํากับ :
รองอธิการบดี (รศ.สหายพล มีชูนกึ )
ผูรับผิดชอบ :
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ปการศึกษา 2559
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หนวยงาน : สํานักคุณภาพการศึกษา
การดําเนินงานปรับปรุงและพัฒนาตามขอเสนอแนะของผลการประเมินในปที่ผานมา
ขอเสนอแนะขอ 6
ควรทบทวนบทบาทและหนาที่ของผูร ับผิดชอบในการกํากับและติดตามตัวบงชี้การประกัน
คุณภาพ
การดําเนินการ/โครงการ/ สํานักคุณภาพการศึกษาไดจัดโครงสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนระบบและ
กิจกรรม
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทาง สกอ. ปการศึกษา
2559 เพื่ อ ทบทวนระบบและกลไกการประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
มหาวิ ท ยาลัยทุก ระดับ โดยจั ด ขึ้ นทุ ก ปก ารศึก ษา ในรู ป แบบการประชุม
คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน โดยมี ก ารทบทวน
รายละเอียดในแผนการประกันคุณภาพการศึก ษา ทบทวนผูกํากับตัวบงชี้
และผูรับ ผิดชอบตัวบง ชี้คุณ ภาพ ทุก ปก ารศึก ษา โดยปก ารศึก ษา 2559
ดําเนินการในวันที่ 2 กุมภาพันธ 2560 มีการรายงานผลการกํากับติดตามตอ
ที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึก ษา รอบ 9 เดือน ในวันที่ 12
มิถุนายน 2560 และรายงานรอบ 12 เดือน ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้
ไดท บทวนบทบาทและหน าที่ในปการศึกษา 2560 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน
2560 ที่ผานมา
ผูกํากับ/ผูรับผิดชอบ
ผูก ํากับ :
รองอธิการบดี (อาจารยพงศวิทย วุฒิวิรยิ ะ)
ผูรับผิดชอบ :
สํานักคุณภาพการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ
ปการศึกษา 2559
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บทที่ 2
ผลการดําเนินงาน

บทที่ 2 ผลการดําเนินงาน
คําอธิบาย: เกณฑการประเมินระดับสถาบัน ประกอบดวยผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร
ระดับคณะ และเพิ่มเติมตัวบงชี้ที่ดําเนินการในระดับสถาบัน จํานวนรวม 13 ตัวบงชี้ ดังนี้
ผลการประเมินตนเอง
องคประกอบในการ
ประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้
คา
ระดับคุณภาพ
สถาบัน
คะแนน
1.การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
3.10
พอใช
1.2 อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 2.10 ตองปรับปรุง
1.3 อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทาง
2.04 ตองปรับปรุง
วิชาการ
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
5.00
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
5.00
ดีมาก
2. การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย 5.00
ดีมาก
หรืองานสรางสรรค
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
3.15
พอใช
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 2.55
พอใช
3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม
5.00
ดีมาก
4. การทํานุบํารุงศิลปะ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
5.00
ดีมาก
และวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการ กํากับติดตาม 5.00
ดีมาก
ผลลัพธตามพันธกิจกลุม สถาบัน และเอกลักษณ
ของสถาบัน
5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
4.17
ดี
5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและ 5.00
ดี
คณะ
คาคะแนนเฉลี่ย
4.01
ดี
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องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 1.1
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
: ผลลัพธ
: สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. นางสาวเสาวลักษณ คีรีวงศ โทร. 035-709-086
คําอธิบายตัวบงชี้ :
ผลการดําเนินการของแตละหลักสูตรในสถาบัน ซึ่งสามารถสะทอนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตร
ที่สถาบันรับผิดชอบ
เกณฑการประเมิน :
คาเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ
สูตรการคํานวณ
ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
คะแนนที่ได =
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ
หมายเหตุ : หลัก สูตรที่ไดรับ การรับ รองโดยระบบอื่นๆ ตามที่ คณะกรรมการประกันคุณ ภาพภายใน
ระดับอุดมศึก ษาเห็นชอบ ไมตองนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบงชี้นี้ แตตอง
รายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบงชี้นี้ใหครบถวน
แทนคา
1. ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร (1)
2. จํานวนหลักสูตรทั้งหมดทีส่ ถาบันรับผิดชอบ (2)
คะแนนที่ได (1) ÷ (2)
ผลการประเมินตนเองครัง้ นี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: 3.10 คะแนน
: 3.51 คะแนน
: 3.51 คะแนน

~ 46 ~

130.21
42
3.10

ผลการดําเนินงาน : X ไมบรรลุเปาหมาย

ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง :
ปก ารศึก ษา 2559 มหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภูมิ มีก ารจั ดการเรียนการสอน
หลักสูตร 42 หลักสูตร จําแนกเปน ระดับปริญญาตรี 39 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร และระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร
มหาวิท ยาลัย มี ผ ลการบริห ารจั ดการหลัก สู ตรโดยรวมของมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล
สุวรรณภูมิ จาก 42 หลักสูตร มีคาเฉลี่ย 3.10 คะแนน อยูในระดับพอใช โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้
คะแนนที่ได =

130.21
=3.10
42

ตารางที่ 1.1-1 แสดงคะแนนของการประเมินตัวบงชี้พัฒนาของแตละหลักสูตรในมหาวิทยาลัย ที่สถาบัน
รับผิดชอบ
ผลปการศึกษา 57
ที่

หลักสูตร

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

ผลปการศึกษา 58
คะแนน

ผลปการศึกษา 59

ระดับ
ระดับ
คะแนน
คุณภาพ
คุณภาพ

1.คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

(อส.บ.) เทคโนโลยีโทรคมนาคม (ตอเนื่อง)
(อส.บ.) เทคโนโลยีเครือ่ งกล (ตอเนื่อง)
(อส.บ.) เทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)
(อส.บ.) เทคโนโลยีอุตสาหการ (ตอเนื่อง)
(ค.อ.บ.) วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 5
ป)
(ค.อ.บ.) วิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตร 5 ป)
(ค.อ.บ.) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม (หลักสูตร 5 ป)
(ค.อ.บ.) วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 5
ป)
(ค.อ.บ.) คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
(ป.บัณฑิต) วิชาชีพครู
(ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับคณะ) คาเฉลี่ย

2.51

1.51

นอย
นอย
นอย
นอย

2.48

ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง

2.89
2.83
3.04
3.03

ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ดี

1.67

นอย

3.06

ดี

3.14

ดี

1.60

นอย

2.10

ปานกลาง

2.70

ปานกลาง

1.50

นอย

2.43

ปานกลาง

2.86

ปานกลาง

1.82

นอย

2.41

ปานกลาง

3.06

ดี

-

-

-

-

-

-

-

-

2.61
2.84

ปานกลาง
ปานกลาง

1.62

ตอง
ปรับปรุง

2.59

พอใช

2.90

พอใช

1.53
1.65
1.68
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3.10
2.61

ผลปการศึกษา 57
ที่

หลักสูตร

ผลปการศึกษา 58

ผลปการศึกษา 59

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน

ระดับ
ระดับ
คะแนน
คุณภาพ
คุณภาพ

1.62

นอย

2.92

ปานกลาง

2.91

ปานกลาง

2.83

3.23

2.69

ดี
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง

3.17

2.47

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.39

ดี
ดี
ดี
ดี

1.81

นอย

3.08

ดี

2.26

ปานกลาง

2.37

ตอง
ปรับปรุง

3.05

พอใช

3.09

พอใช

3.41

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช

3.39
3.39
3.63

ดี
ดี
ดี

-

-

3.25
3.17
3.51
3.39

ดี
ดี
ดี
พอใช

3.15

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช

2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

11
12
13
14
15
16

(วท.บ.) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร
(วท.บ.) สัตวศาสตร
(วท.บ.) พืชศาสตร
(วท.บ.) เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
(วท.บ.) วิทยาศาสตรการประมง
(ทล.บ.) เทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตร
ตอเนื่อง)
(ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับคณะ) คาเฉลี่ย

2.76
2.75

3.53
2.84

3.65
3.13

3.คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

17
18
19
20
21
22
23

(วท.บ.) การบริหารธุรกิจการเกษตร
(บธ.บ.) การจัดการ
(บธ.บ.) การตลาด
(บธ.บ.) การบัญชี
(บช.บ.) บัญชีบัณฑิต
(บธ.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
(บธ.ม.) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับคณะ) คาเฉลี่ย
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
24 (วท.บ.) เคมี
25 (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร
26 (วท.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศ
27 (วท.บ.) จุลชีววิทยา
28 (วท.บ.) ฟสิกสประยุกต
29 (ทล.บ.) เทคโนโลยีมลั ติมีเดีย
(ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับคณะ) คาเฉลี่ย

2.55
2.44
2.72
2.90
2.67
2.95

2.71
2.99
2.34
2.56
2.38
2.22
2.21
2.45

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
พอใช
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
พอใช
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3.19
3.52
3.05
3.11
3.08
3.34
3.24
3.28
3.23
2.93
2.61
2.90
3.06
3.00

ดี
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
พอใช

3.51
3.18
3.22
3.10
3.21
3.23

ผลปการศึกษา 57
ที่

หลักสูตร

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

ผลปการศึกษา 58
คะแนน

ผลปการศึกษา 59

ระดับ
ระดับ
คะแนน
คุณภาพ
คุณภาพ

5. คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

(วศ.บ.) วิศวกรรมอุตสาหการ
(วศ.บ.) วิศวกรรมโทรคมนาคม
(วศ.บ.) วิศวกรรมเครื่องกล
(วศ.บ.) วิศวกรรมไฟฟา
(วศ.บ.) วิศวกรรมโยธา
(วศ.บ.) วิศวกรรมเครื่องมือและแมพิมพ
(วศ.บ.) วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
(สถ.บ.) สถาปตยกรรม
(สถ.บ.) ภูมิสถาปตยกรรม
(วศ.ม.) วิศวกรรมไฟฟา
(ภ.สถ.บ.) ภูมิสถาบัตยกรรม
(ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับคณะ) คาเฉลี่ย

1.86
2.54
1.85
2.05
2.25
1.61
1.54
2.03
1.73
2.21

1.97

นอย
ปานกลาง
นอย
ปานกลาง
ปานกลาง
นอย
นอย
ปานกลาง
นอย
ปานกลาง
ตอง
ปรับปรุง

-

ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
-

3.16
3.22
2.51
3.05
2.79
3.69
2.52
2.58
3.40
3.38
3.05

ดี
ดี
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ดี
ดี

2.68

พอใช

3.03

พอใช

3.07
3.22

ดี
ดี
ดี

2.97
3.02
2.27
3.25
2.78
2.94
2.42
2.47
2.26
2.45

6. คณะศิลปศาสตร

41 (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
42 (ศศ.บ.) การทองเที่ยว
43 (ศศ.บ.) การโรงแรม
(ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับคณะ) คาเฉลี่ย

2.11

ปานกลาง

3.05

0

-

2.92

0

-

2.82

ดี
ปานกลาง
ปานกลาง

0.70

ตอง
ปรับปรุง
เรงดวน

2.93

พอใช

3.21

พอใช

-

-

-

-

-

-

-

-

2.88

พอใช

3.10

พอใช

3.35

7. วิทยาลัยการจัดการ

44 (บธ.ม.) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

2.33

(ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับคณะ) คาเฉลี่ย

2.33

(ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับสถาบัน) คาเฉลี่ยทุก
หลักสูตร

2.06

ปานกลาง
ตอง
ปรับปรุง
ตอง
ปรับปรุง
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เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U-1.1-1.1
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559
ระดับหลักสูตร
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ตัวบงชี้ที่ 1.2
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
: ปจจัยนําเขา
: กองบริหารงานบุคคล
1. ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
2. นางสาวภาวิณี ชูนุย โทร.083-596-4620
คําอธิบายตัวบงชี้ :
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
และความลุม ลึก ทางวิชาการ เพื่ อปฏิ บัติพั นธกิ จ สําคัญ ของสถาบั นในการผลิตบั ณ ฑิต ศึก ษาวิจั ยเพื่ อ
การติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารยที่มีระดับ
คุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่เปดสอนในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนน
ของหลักสูตร
เกณฑการประเมิน :
โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําสถาบันทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค 2
คารอยละของอาจารยประจําสถาบันทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอกทีก่ ําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ
40 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีวุฒปิ ริญญาเอกตามสูตร
จํานวนอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
จํานวนอาจารยประจําสถาบันทัง้ หมด

X 100

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได=

รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

X5

หมายเหตุ :
1.คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายใน
รอบปการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใชคุณวุฒิอื่นเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมี
คุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกวา ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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2.การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
ในกรณีที่มีอาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําที่ระบุในคําชี้แจงเกี่ยวกับการนับจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัย
แทนคา
ขอมูลพื้นฐาน (CDS)
จํานวนอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
1.จํานวนอาจารยประจําคณะ คอ. ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2.จํานวนอาจารยประจําคณะ ทอ. ที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
3.จํานวนอาจารยประจําคณะ บท. ทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก
4.จํานวนอาจารยประจําคณะ วท. ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
5.จํานวนอาจารยประจําคณะ วส. ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
6.จํานวนอาจารยประจําคณะ ศศ. ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จํานวนอาจารยประจําสถาบันทัง้ หมด
1.คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

จํานวน
109
13
15
22
27
22
10
649.5
109
X100= 16.78
649.5

2.แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
16.78
40

ผลการประเมินตนเองครัง้ นี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: รอยละ 16.78
: รอยละ 16.00
: รอยละ 16.00
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X 5= 2.10

เกณฑประเมิน
: 2.10 คะแนน
ผลการดําเนินงาน : / บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน
: 2.00 คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิ ปริญ ญาเอก = 14.05 เมื่อเทียบคารอยละของ
อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญ ญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป ดังนั้น
คะแนนที่ไดเทากับ 1.76 คะแนน
เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U-1.2-1 แบบรายงานอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปการศึกษา 2559
U-1.2-2 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา 2559
U-1.2-3 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประจําปการศึกษา 2559
U-1.2-4 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปการศึกษา 2559
U-1.2-5 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2559
U-1.2-6 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
ประจําปการศึกษา 2559
U-1.2-7 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะศิลปศาสตร ประจําปการศึกษา 2559
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ตัวบงชี้ที่ 1.3
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
: ปจจัยนําเขา
: กองบริหารงานบุคคล
1. ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
2. นางสาวภาวิณี ชูนุย โทร.083-596-4620
คําอธิบายตัวบงชี้ :
สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริมใหอาจารย
ในสถาบันทําการศึก ษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒ นาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่อง
เพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ
เกณฑการประเมิน :
โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนน
ระหวาง 0 – 5
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค 2
คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ
ศาสตราจารย รวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตามสูตร
จํานวนอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
จํานวนอาจารยประจําสถาบันทัง้ หมด

X 100

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได

คะแนนที่ได=

รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
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X5

แทนคา
ขอมูลพื้นฐาน (CDS)
1.คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
2.คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3.คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5.คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
6.คณะศิลปศาสตร
จํานวนอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการทั้งหมด
จํานวนอาจารยประจําสถาบันทั้งหมด
1. คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับ
คะแนนเต็ม 5
ผลการประเมินตนเองครัง้ นี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

จํานวน (คน)
ผศ. รศ. ศ.
17
2
31
6
41
1
18
1
24
3
15
0
-

รวม
19
37
42
19
27
15

146

159

13

2.93
5.70
6.47
2.93
4.16
2.31
24.48

649.5
159
649.5
คะแนนที่
ได=

: รอยละ 24.48
: รอยละ 28.00
: รอยละ 28.00

-

รอยละ

X100 = 24.48
24.48
60

X 5 = 2.04

เกณฑประเมิน
: 2.04 คะแนน
ผลการดําเนินงาน : X บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน
: 2.33 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ = 26.07 เมื่อเทียบคารอยละ
ของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป
ดังนั้น คะแนนที่ไดเทากับ 2.17
เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U-1.3-1 แบบรายงานอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปการศึกษา 2559
U-1.3-2 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา 2559
U-1.3-3 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประจําปการศึกษา 2559
U-1.3-4 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปการศึกษา 2559
U-1.3-5 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2559
U-1.3-6 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
ประจําปการศึกษา 2559
U-1.3-7 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะศิลปศาสตร ประจําปการศึกษา 2559
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ตัวบงชี้ที่ 1.4
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
: กระบวนการ
: กองพัฒนานักศึกษา
1. ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
2. นางสาวสุภาพ โสมนัสสา
โทร. 08-9800-7839
คําอธิบายตัวบงชี้ :
สถาบันอุดมศึก ษาควรจัดบริก ารดานตางๆ ให นัก ศึก ษาอยางครบถวนตั้งแตก ารใหคําปรึก ษา
ทั้ ง ด า นวิ ช าการและการใช ชี วิ ต จั ด บริ ก ารข อ มู ล หน ว ยงานที่ ใ ห บ ริ ก าร เช น ทุ น กู ยื ม การศึ ก ษา
แหลงทุนการศึกษาตอการบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมความพรอม
เพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จําเปนแกนักศึกษา
และศิษยเกา
เกณฑการประเมิน: 6 ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการดําเนินงาน:
มีการ
ขอ
การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน
ดําเนินการ
1. จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแก

นักศึกษาในสถาบัน
2. มีการใหขอ มูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทัง้

เต็มเวลาและนอกเวลาแกนกั ศึกษา
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมือ่ สําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา

3.51 จากคะแนนเต็ม 5
5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล

เพื่อสงใหผลการประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
6. ใหขอมูลและความรูท เี่ ปนประโยชนแกศิษยเกา
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ผลการประเมินตนเองครัง้ นี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: 6 ขอ
: 6 ขอ
: 6 ขอ

เกณฑประเมิน
: 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน : / บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน
: 5 คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1. จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาใน
สถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยกองพัฒนานักศึกษาไดมีการจัดประชุมเพื่อ
วางแผนการปฏิบัติงานการใหบริการแกนักศึกษาและการจัดการกิจกรรมใหกับนักศึกษา ดังนี้
1. จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน
กองพัฒนานักศึกษาไดมีการดําเนินการจัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และ
การเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยมีผลการดําเนินงานในการศึกษา ดังนี้
1.1 จัดบริการใหคําปรึกษา
กองพัฒนานักศึกษามีการจัดบริการใหคําปรึกษา ใหความชวยเหลือ แนะนําแกนักศึกษา
ที่มาขอรับคําปรึกษา เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตระหวางกําลังศึกษาไดอยางมีความสุข สามารถปองกันและ
แกไขปญหาของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพโดยกองพัฒ นานักศึกษาไดสนับ สนุนจัดกิจกรรมและการ
ใหบริการ ดังนี้
1.1.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2559
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา เพื่อใหนักศึกษา
ได ท ราบแนวทางการปฏิ บั ติง าน กฎ ระเบี ย บ หลั ก สู ตร ระบบการเรียนการสอนและบริก ารตางๆ
ที่มหาวิทยาลัย จัดใหกับนักศึกษา โดยมีจํานวนนักศึกษาเขารวมการปฐมนิเทศนักศึกษา จํานวน 911 คน
คิดเปนรอยละ 91.19 จากจํานวนนักศึกษาใหมทั้งหมด 999 คน (U1.4 – 1.1 )
1.2 การจัดทําคูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2559 (U1.4 – 1.2) เพื่อใหนักศึกษาใชเปน
ขอมูลในการปฏิบัติตนในรั้วมหาวิทยาลัย สิทธิประโยชนตางๆ ที่นักศึกษาควรทราบ และสามารถกําหนด
แนวทางหรือแผนการเรียนไดถูก ตอ งเหมาะสมกับ ความสามารถของตนเอง และในสวนของระเบีย บ
ขอบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัยและ ขอปฏิบัติ ที่เกี่ยวของกับนักศึกษา ทั้งทางดานวิชาการและดาน
กิจกรรมนักศึกษา
1.3 การบริการใหขอมูล ชี้แนะ ในดานตางๆ ที่เกี่ยวของ และเปนประโยชนกับนักศึกษา
ผ า นทาง Facebook กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา อาทิ ข อ มู ล ทุ น ให กู ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา การจั ด กิ จ กรรม
/ โครงการตางๆ ของกองพัฒนานักศึกษา การประชาสัมพันธขาวสารที่เปนประโยชนกับนักศึกษา กิจกรรม
ใหความรูแกนักศึกษา รวมถึงการตอบคําถามผานชองทางออนไลน โดยผูใหบริการที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้นๆ
เปนผูใหขอมูลที่ชัดเจนและถูกตอง ( U1.4 – 1.3)
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1.2 แนะแนวดานการใชชีวิต
1.2.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2559
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา เพื่อใหนักศึกษา
ได ท ราบแนวทางการปฏิ บั ติง าน กฎ ระเบี ย บ หลั ก สู ตร ระบบการเรียนการสอนและบริก ารตางๆ
ที่มหาวิทยาลัย จัดใหนักศึก ษา รวมถึงเปนการแนะแนวดานการใชชีวิต การปรับ ตัวเขากับ หมูคณะ และ
สิ่ง แวดลอม สังคมใหมในมหาวิท ยาลัยไดดวยดี โดยมีจํานวนนัก ศึกษาเขารวมการปฐมนิเทศนัก ศึกษา
จํานวน 911 คน คิดเปนรอยละ 91.19 จากจํานวนนักศึกษาใหมทั้งหมด 999 คน (U1.4 – 1.1 )
1.2.2 การบริการใหขอมูล ชี้แนะ ในดานตางๆ ที่เกี่ยวของ และเปนประโยชนกับนักศึกษา
ผ านทาง Facebook กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา อาทิ การจั ด กิ จ กรรม / โครงการต า งๆ ของกองพั ฒ นา
นักศึกษา การประชาสัมพันธขาวสารที่เปนประโยชนกับนักศึกษา กิจกรรมใหความรูแกนักศึกษา รวมถึง
การตอบคําถามผานชองทางออนไลน โดยผูใหบริการที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้นๆ เปนผูใหขอมูลที่ชัดเจนและ
ถูกตอง ( U1.4 – 1.3)
1.2.3 การจัดหองพยาบาลเพื่อใหบริการดานสุขภาพดานอนามัยโดยพยาบาลวิชาชีพ เปน
การใหบริการยารักษาอาการเจ็บป วยเบื้องตน เชน ปวดศีรษะ เปนไข มีน้ํามูก ไอ เปนตน การใหบริการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตน เชน ทําแผล เปนลม เปนตน การใหบริการพักในกรณีที่มีความเจ็บปวย ไมส ามารถ
เรียนหนังสือได บริการจัดเตรียมยาและเวชภัณฑปฐมพยาบาล เมื่อมีกิจกรรมนอกสถานที่ตามทีร่ องขอ และ
ในกรณีที่นักศึกษาเจ็บปวยหรือประสบอุบัติเหตุรายแรง จะนําสงโรงพยาบาลและแจงใหผูปกครองทราบ
(U1.4 – 1.4 )
1.2.4 บริ ก ารตรวจสุ ข ภาพของนั ก ศึก ษาใหม ประจํ าป ก ารศึ ก ษา 2559 เมื่ อ วัน ที่
27 สิ ง หาคม 2559 ณ มหาวิ ท ยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภู มิ ศู นย พระนครศรีอยุ ธยา หั นตรา
โดย ศูนยอาชีวเวชศาสตร โรงพยาบาลศาลายา เพื่อจัดทําฐานขอมูล ดานสุขภาพของนักศึกษาใหม การให
คําปรึกษาดานสุขภาพตางๆ โดยแพทยผูเชี่ยวชาญ (U1.4 – 1.5)
1.2.5 บริการหองใหคําปรึกษาที่เปนสวนตัวโดยการดําเนินการใหคําปรึกษาจะเก็บเปน
ความลับ ระหวางผูใหคําปรึกษาและนักศึกษา (U1.4 – 1.6)
1.2.6 การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาดานการปองกันเอดส และสารเสพติด เมื่อวันที่
22 มีนาคม 2560 ณ หองประชุมเอนกประสงค ชั้น 1 อาคาร 27 เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ
ถึงความรายแรง และผลกระทบของโรคเอดส และพิ ษภั ยของสารเสพติด รวมถึง การมีทั ก ษะชีวิตที่ ดี
ฝกวิเคราะหเพื่อหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาโรคเอดสและสารเสพติด สามารถนําความรูที่ไดไปใชใน
ชี วิต ประจํ า วั น โดยเป น การบรรยายให ค วามรู เ รื่อ งโรคเอดส แ ละสารเสพติ ด การจั ด ทํ า กิ จ กรรม
Work Shop แลกเปลี่ยนประสบการณ การระดมสมอง หาแนวทางการปองกันและแกไขปญหาโรคเอดส
และสารเสพติด (U1.4 – 1.7)
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1.3 การเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
1.3.1 จัดบริการหองสมุดอาชีพ โดยมีวารสารตางๆ อาทิ Job Request งานการศึกษา
และอาชีพ สรรพสารสมัครดวน งานวันนี้ เปนตน เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาเกี่ยวกับ การพัฒ นา
ตนเอง และเปนแหลง เรียนรูก ารรับ สมัค รงาน การเขียนใบสมัคร การเตรียมตั วก อนเขาสูโ ลกอาชีพ
(U1.4 – 1.8)
1.3.2 จัดบอรดประชาสัมพันธขาวสารการรับสมัครงานตามอาคารเรียนภายในศูนยพื้นที่
หอพัก นักศึกษา ศูนยอาหาร อาคารกิจ การนัก ศึก ษา (U1.4 –1.9) รวมถึง การประชาสัม พันธผานทาง
Facebook ก อ งพั ฒ น านั ก ศึ ก ษ า (U1.4 – 1 .3) แล ะ เว็ บ ไซ ต ขอ งก อ งพั ฒ น านั ก ศึ ก ษ า
(U1.4– 1.10) นอกจากนี้ยังจัดทําหนังสือประชาสัมพันธไปยังคณะและศูนยพื้นที่ เพื่อใหนักศึกษาไดทราบ
ขอมูลอยางทั่วถึง ซึ่งนักศึกษาที่สนใจสามารถติดตอสอบถามไปยังหนวยงานที่รบั สมัครงาน หรือหนวยงานที่
รับผิดชอบได
2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแกนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
แหลงงานทั้ง เต็ม เวลา และนอกเวลาแกนัก ศึกษาโดยมีการจัดกิจ กรรม / โครงการฝก อบรมตางๆ เพื่อ
เสริมสรางทักษะพัฒนาความรู บุคลิกภาพ การแตงกาย การพูด และการแสดงออก การปรับตัวในการเขา
สังคมในหมู คณะ รวมทั้ง แหลง ขอมู ล ขาวสารการรับ สมัครงาน และขาวสารอื่นๆ ที่เป นประโยชนแ ก
นักศึกษาสถานที่ตั้ง : อาคารกิจการนักศึกษา (อาคาร 28) กองพัฒนานักศึกษา เบอรโทร : 035-709089
http://student.rmutsb.ac.th/ มีหนวยงานใหบริการ ดังนี้
1. งานดานสวัสดิการนักศึกษา ใหบ ริการดานทุนการศึกษา ทุนกูยืมเพื่อการศึกษา การจัดหอง
พยาบาล เพื่อใหบริการดานสุขภาพดานอนามัย การใหบริการยา รักษา อาการเจ็บปวยเบื้องตน และใน
กรณีที่นักศึกษาเจ็บ ปวยหรือประสบอุบัติเหตุร ายแรง จะนําสงโรงพยาบาลและแจงใหผูปกครองทราบ
รวมถึงการจัดกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับนักศึกษา
2.. งานกิจ กรรมนักศึกษาใหบริก ารดานการจัดกิจกรรมของนัก ศึกษา ชมรม องคการ / สโมสร
นักศึกษา และกิจกรรมตางๆ ที่กองพัฒนานักศึกษาจัดใหกับนักศึกษา
3. งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ใหบริการนักศึกษาดานการจัดหาแหลงงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแกนัก ศึก ษา โดยการบริก ารขอมูล สนเทศที่ เกี่ยวกับ การศึก ษา อาชีพ สวนตัวและสังคมเพื่ อ
นํ า ไปใช ป ระโยชน ต อ การดํ า รงชี วิ ต การศึ ก ษา การพั ฒ นาตนเอง การประกอบอาชี พ โดยผ า น
ทาง Facebook กองพัฒ นานั ก ศึ ก ษา (U1.4 – 2.1) เว็บ ไชต ก องพั ฒ นานัก ศึก ษา (U1.4 – 2.2) บอรด
ประชาสัมพันธ /ไวนิลประชาสัมพันธ (U1.4 – 2.3) และเว็บไชตมหาวิทยาลัย (U1.4 – 2.4)
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3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา
มหาวิท ยาลัยไดมีก ารจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จ การศึก ษาแก
นักศึกษา โดยการจัดกิจกรรมโครงการปจฉิม นิเทศนักศึกษา ปก ารศึกษา 2559 (U1.4 –3.1 ) เมื่อวันที่
23 มกราคม 2560 ณ หอประชุมใหญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยพระนครศรีอยุธยา
หันตรา มีจํานวนนักศึกษาชั้นปสุดทายเขารวมโครงการ 717 คน คิดเปนรอยละ 97.16 จากนักศึกษาชั้นป
สุดทายทั้ง หมด 738 คน มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับ นักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จ
การศึกษาใหมีความพรอมในดานตางๆ การพัฒนาบุคลิกภาพ การแตงกาย การพูด และการแสดงออก
รวมถึงปลูกฝงใหนักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษาเปนผูมีความพรอมดวยคุณธรรม มีจิตสํานึกที่ดีตอสังคม
มีความซื่อสัตยตอตนเอง และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และเพื่อฝกใหนักศึกษาไดคิด ไดทํา กลาแสดงออก
เปนผูนําที่ดีมีความกาวหนาในหนาที่การทํางาน ซึ่งเนื้อหาการบรรยายใหความรูเกี่ยวกับแนวคิดการใชชีวิต
หลังจบการศึกษา การเตรียมตัวเมื่อสําเร็จการศึกษาและการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร และโลกอาชีพ
กับ AEC โดยไดรับเกียรติจากทานคณบดี 6 คณะ เปนวิทยากรถายทอดความรูประสบการณเกี่ยวกับเรื่อง
แนวคิดการใชชีวิตหลัง จบการศึก ษา และวิทยากรบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับ ชีวิตการทํางานและหลัก การ
ทํ างานเมื่ อสํ า เร็จ การศึ ก ษาแล ว (U1.4– 3.2 ) และการให ความรูเ กี่ ยวกับ การเตรี ยมตั วการเข ารั บ
พระราชทานปริญญาบัตร โดย ผูชวยอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบี ยน และ
ผูอํานวยการสํานัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (U1.4-3.3) รวมทั้งการจัดทําเลมปจ ฉิมนิเทศ
นักศึกษา ปการศึกษา 2559 ( U1.4 – 3.4 ) เพื่อใชเปนแนวทางในการสมัครงาน การเขียนใบสมัครงาน
การสอบสัมภาษณ ชองทางการประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงสถานศึกษาเพื่อการศึกษาตอ
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยกองพัฒนานักศึกษา ไดทําการประเมินคุณภาพ
การจัดกิจ กรรมและการจัดบริการใหนัก ศึก ษา ประจําปก ารศึก ษา 2559 โดยมีวัตถุป ระสงคเพื่อศึก ษา
ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู รับ บริก าร และนํ าข อ มู ล ที่ ได ม าเป น แนวทางในการปรับ ปรุ ง และพั ฒ นา
กระบวนการดานการใหบริการใหสอดคลองกับบทบาทและหนาที่ของกองพัฒนานักศึกษา โดยกองพัฒนา
นักศึกษาไดดําเนินการสอบถามความพึงพอใจตอคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการใหนักศึกษาใน
ดานตางๆ โดยชวงเวลาในการจัดเก็บ ขอมูล ระหวางเปดภาคเรียนปก ารศึก ษา 2559 (สิงหาคม 2559 กรกฎาคม 2560) ครอบคลุมทั้งคณะภายในแตละศูนยพื้นที่ และระดับชั้นการศึกษา (U1.4 - 4.1)
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5. นํา ผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อสงใหผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา ดังนี้
กองพัฒนานักศึกษาไดมีการจัดประชุมการวางแผนการปฏิบัติงาน โดยนําผลการประเมินคุณภาพ
การใหบริการและการจัดกิจกรรมตางๆ มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อสงผล
ใหก ารประเมินสูง ขึ้น หรือเป นไปตามความคาดหวัง ของนั กศึก ษา ซึ่ง ที่ป ระชุม พิจ ารณามอบหมายให
ผูรับผิดชอบแตละงานดําเนินการและหาวิธีการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
5.1 รายงานการจัดประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดปฐมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2559 (U1.4 - 5.1)
5.2 รายงานการประชุมเตรียมการจัดปจฉิมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2559 (U1.4 - 5.2)
5.3 รายงานการประชุมการวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของกอง
พัฒนานักศึกษา (U1.4 - 5.3)
6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนแกศิษยเกา
มหาวิทยาลัยมีชองทางการเผยแพรใหขอมูลขาวสารและความรูที่เปนประโยชนกับศิษยเกา อาทิ
วารสารวิชาการ การจัดกิจกรรมตางๆ และโครงการพัฒนาอาชีพ (การเพาะเห็ด การทําเทียนหอม การ
เพาะเลี้ ยงสัตวน้ํา ฯลฯ)โดยผานทางเว็บ ไซตของมหาวิท ยาลั ย (U1.4 – 6.1) เว็บ ไซตของศิ ษยเก าฯ
(U1.4 – 6.2) เชน ขอมูลแหลงทุนการศึกษาตอ ทุนวิจัย (U1.4- 6.3) ขาวการรับสมัครงาน (U1.4 - 6.4)
และจุลสารจดหมายขาวของมหาวิทยาลัย (U1.4 – 6.5)
เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U1.4-1.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2559
U1.4-1.2 คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2559
U1.4-1.3 Facebook กองพัฒนานักศึกษา
U1.4-1.4 หองพยาบาล
U1.4-1.5 รายงานผลการตรวจสุขภาพนักศึกษา
U1.4-1.6 หองใหคําปรึกษา
U1.4-1.7 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานการปองกันเอดสและสารเสพติด
U1.4-1.8 หองสมุดอาชีพ
U1.4-1.9 บอรดประชาสัมพันธขาวสารการรับสมัครงาน
U1.4-1.10 เว็บไซตกองพัฒนานักศึกษา
U1.4-1.11 บอรดประชาสัมพันธ/ไวนิลประชาสัมพันธ
U1.4 – 2.1 Facebook กองพัฒนานักศึกษา
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หมายเลข
U1.4 – 2.2
U1.4 – 2.3
U1.4 – 2.4
U1.4 - 3.1
U1.4 - 3.2
U1.4 - 3.3
U1.4 - 3.4
U1.4 - 4.1
U1.4 - 5.1
U1.4 - 5.2
U1.4 - 5.3

รายการเอกสารหลักฐาน
เว็บไชตกองพัฒนานักศึกษา
บอรดประชาสัมพันธ /ไวนิลประชาสัมพันธ
เว็บไชตมหาวิทยาลัย
โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2559
หลักการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา
ความรูเกี่ยวกับการเตรียมตัวเมื่อสําเร็จการศึกษา
เลมปจฉิมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2559
รายงานผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการใหกับนักศึกษา
รายงานการจัดประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดปฐมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2559
รายงานการประชุมเตรียมการจัดปจฉิมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2559
รายงานการประชุมการวางแผนการปฏิบัตงิ านเพือ่ พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัตงิ านของ
กองพัฒนานักศึกษา
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ตัวบงชี้ที่ 1.5
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
: กระบวนการ
: กองพัฒนานักศึกษา
1. ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
2. นางสาวชวนพิศ เปรมกมล โทร. 08-6003-4136
คําอธิบายตัวบงชี้ :
สถาบันอุดมศึก ษาตองสงเสริมใหมีการจัดกิจ กรรมนัก ศึกษาตางๆ อยางเหมาะสมและครบถวน
กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองคกรนักศึกษา เปน
กิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม
สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
เกณฑการประเมิน: 6 ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการดําเนินงาน:
มีการ
ขอ
การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน
ดําเนินการ
1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษา

มีสวนรวมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ใหครบถวน
- กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน
- กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิง่ แวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา

4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและ
นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป

5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
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ผลการประเมินตนเองครัง้ นี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: 6 ขอ
: 6 ขอ
: 6 ขอ

เกณฑประเมิน
: 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน : / บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน
: 5 คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
จัดทําแผนและการจัดกิจกรรม
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยกองพัฒ นานัก ศึก ษาไดมีการจัดทําแผนการ
จัดกิจ กรรมพั ฒ นานัก ศึ ก ษาประจําป ก ารศึ ก ษา 2560 ในสวนของกองพั ฒ นานัก ศึ ก ษา และองค ก าร
นั ก ศึ ก ษา โดยมี ก ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ทํ า แผนและการจั ด กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา ประจํ า ป
การศึกษา 2559 (U 1.5-1.1.1 คําสั่งคณะกรรมการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรมนัก ศึก ษา ประจําป
การศึก ษา 2559) ซึ่งประกอบไปดวย รองอธิก ารบดี ผูอํานวยการกองพัฒ นานัก ศึก ษา ผูอํานวยการ
กองบริห ารทรัพ ยากร 3 ศูน ย รองคณบดี 6 คณะ กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ที่ ป รึก ษาองคก ารนัก ศึก ษา
และสโมสรนักศึกษา ทั้ง 6 คณะ 4 ศูนยพื้นที่ เปนกรรมการ รวมประชุมการจัดทําแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ซึ่งได กําหนดใหมีการจัดทําปฏิทินกิจกรรมในคูมือนักศึกษาเพื่อใชเปนแนวทางในการเขา
รวมกิจ กรรมนัก ศึก ษาอยางมีสวนรวม รวมทั้ง ใหตัวแทนนักศึก ษา เปนผูกําหนดกิจกรรม ที่ส นับ สนุน
กิจกรรมตางๆ ของนักศึกษา ทั้ง 4 ศูนยพื้นที่ ที่ตอบสนองตอ การสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ใหครบถวน
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภูมิ โดยกองพัฒ นานัก ศึก ษา และองคก ารนัก ศึก ษา
ไดมีก ารจัดกิจ กรรมพัฒ นานักศึก ษา ใหครบถวนในทุก ๆ ดาน โดยเปนกิจ กรรมที่จัดขึ้นโดยกองพัฒ นา
นัก ศึก ษา องค ก ารนั ก ศึ ก ษา และชมรม ตลอดจนการไดรับ งบประมาณในการจั ดสรรกิจ กรรมต างๆ
จากหนวยงานภายนอก โดยแบงออกเปน 5 ประเภท ประกอบไปดวย
2.1 กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน (U1.5 - 2.1)
มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยกองพัฒ นานักศึกษาไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ทั้ง 5 ดาน ประกอบไป
ดวย ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรั บ ผิ ด ชอบ ด า นทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้ง ไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ที่กําหนดโดยสถาบันตาม
ลักษณบัณฑิต มทร.สุวรรณภูมิ คือ
- ใฝรู (Self learning) หมายถึง รักในความรู มุงมั่นแสวงหาความรู เพื่ อแกปญ หา และ
พัฒนาตนเอง
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- มีความคิดเชิงระบบ (Systematic thinking) หมายถึง การคิดพิจารณาสิ่งใดในลักษณะ
และสามารถวิเคราะหความสัมพันธเชื่อมโยงกับองคประกอบยอยไดอยางครอบคลุมครบวงจร
- สื่ อ สารอย า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Effective Communication) หมายถึ ง มี ทั ก ษะใน
การถายทอดนําเสนอขอมูล ขาวสาร รวมถึงความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
- เปนมืออาชีพ (Professional) หมายถึง มีความรู ความเขาใจในศาสตรวิชาชีพเปนอยาง
ดี ทักษะความชํานาญในการปฏิบัติ และประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด
- มีจิตสาธารณะ (Public mind) หมายถึง ตระหนัก รูและคํานึงถึงสวนรวมเปนจิตที่คิด
สรางสรรคเปนกุศล และมุง ทํากรรมดี เพื่อ เปนประโยชนตอสวนรวมโดยไดมีการจัดกิจ กรรมสงเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ดังนี้
- โครงการคุณธรรมนําชีวิต (U1.5-2.1.1 รายงานผลโครงการคุณธรรมนําชีวิต)
- โครงการปรับ แนวคิดชีวิตเปลี่ยน (U1.5-2.1.2 รายงานผลโครงการปรับ แนวคิดชีวิต
เปลี่ยน)
- โครงการนั ก ศึก ษาปลอดภั ย มหาวิท ยาลั ยปลอดอบายมุ ข (U1.5-2.1.3 รายงานผล
โครงการนักศึกษาปลอดภัยมหาวิทยาลัยปลอดอบายมุข)
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยกองพัฒนานักศึกษา
ยังมีการสงเสริมกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคดานตางๆ ใหนักศึกษามีกิจกรรม ที่สงเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ผานการทํากิจกรรมองคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา กิจกรรมชมรม
ให นั ก ศึ ก ษา ได แ สวงหาความรู มี ค วามคิ ด เชิ ง ระบบในการดํา เนิ น กิ จ กรรม มี ก ารใช ก ารสื่ อ สารที่ มี
ประสิทธิภาพในการถายทอดความรู และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินโครงการกิจกรรม
เพิ่ม ทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงาน มีจิตสาธารณะ ทําประโยชน เพื่อสวนรวม ซึ่งกิจ กรรมตางๆ
นักศึกษาทุกชั้นป จะมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมและเขารวมกิจกรรม โครงการ เชน
- โครงการพิธีไหวครู (U1.5-2.1.3 รายงานผลโครงการพิธีไหวครู)
- โครงการคายอาสาพัฒนา (U1.6-2.1.3 รายงานผลโครงการคายอาสาพัฒนา)
2.2 กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ (U1.5 – 2.2)
มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษาไดมีการจัดกิจกรรมดานการกีฬาและกิจกรรม
สงเสริมสุขภาพนักศึกษา เปนประจําทุกป เพื่อใหนักศึกษาหันมาเลนกิจกรรมกีฬา และสงเสริมสุขภาพ โดย
มีการจัดกิจกรรมกีฬา นอกเหนือจากที่ทางคณะดําเนินการ และสนับสนุนสงสงเสริมใหนักศึกษาได มีการ
แขงขันกีฬาในระดับมหาวิทยาลัย เชน
- โครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ “สุวรรณภูมิ
เกมส” ครั้งที่ 12 ที่จัดขึ้นเปนการแขงขันกันภายใน 6 คณะ และ 4 ศูนยพื้นที่ (U1.5-2.2.1 รายงานผล
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โครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ “สุวรรณภูมิเกมส” ครั้งที่ 12 วันที่ 30 –
31 มกราคม 2560)
2.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม (U1.5 – 2.3)
มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒ นานักศึกษา องคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรม
ภายในมหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยี ร าชมงคลสุ วรรณภู มิ มีก ารจั ดกิ จ กรรมบํ าเพ็ ญ ประโยชน หรือ รัก ษา
สิ่ง แวดลอม ในรูป แบบของชมรม ที่ ออกคายอาสา หรือจัดกิจ กรรมจิตอาสา เปนประจําตอเนื่องทุก ป
โดยเนน การจัดกิจกรรมภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ไดแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดนนทบุรี เปนหลัก และจังหวัดอื่นๆ ที่เหมาะสมของแตละโครงการโดยที่การจัดกิจกรรมตางจังหวัด
แตละชมรมจะตองมีการจัดกิจกรรม ภายในจังหวัดที่มหาวิทยาลัยกําหนดกอน เชน
- โครงการบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม (U1.5-2.3.1 รายงานผลโครงการบําเพ็ญ
ประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม)
2.4 กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม (U1.5 – 2.4)
มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษาไดมีการจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
ใหกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เชน
- โครงการคุณธรรมนําชีวิตที่จัดขึ้นเปนประจําทุกป เพื่อใหนักศึกษาไดตระหนักถึง
ในความสําคัญ ของคุ ณ ธรรม จริยธรรม และเป น ตัวอยางที่ดี แก ชุม ชน ตลอดจนมี ภู มิคุ ม กั นในตั วเอง
เรี ย นรู ก ารใช ชี วิ ต ตามหลั ก พระพุ ท ธศาสนา สามารถนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช ในชี วิ ต ประจํ า วั น โดยได
มีการหมุนเวียนพระวัดตางๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อบรมใหความรู และมีการจัดกิจกรรมพัฒนาวัด
หรือ ศาสนาตางๆ เปนประจํา (U1.5 -2.4.1 รายงานผลโครงการคุณธรรมนําชีวิต)
- โครงการปรับแนวคิดชีวิตเปลี่ยน มีการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใชในการดําเนินชีวิต การเสริม สรางคุณ ธรรม จริยธรรม เจริญ รอยตามพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหั ว
(U1.5 -2.4.2 รายงานผลโครงการปรับแนวคิดชีวิตเปลี่ยน)
- โครงการนักศึก ษาปลอดภัย มหาวิท ยาลัยปลอดอบายมุข ป 3 มหาวิท ยาลัยมี
การจัดกิจกรรมเปนประจําทุกปรวมกับ กองปราบปราม การสอนใหนักศึกษาหางไกลยาเสพติด เห็นโทษ
ของยาเสพติด และการใชชีวิตให ถูก ครรลอง ครองธรรม (U1.5 -2.4.3 รายงานผลโครงการนัก ศึก ษา
ปลอดภัย มหาวิทยาลัยปลอดอบายมุข ป 3)
2.5 กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (U1.5 -2.5)
มหาวิท ยาลัย โดยกองพัฒ นานักศึกษา องคการนัก ศึก ษา สโมสรนัก ศึก ษา ชมรม และ
นัก ศึก ษามหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภูมิ มี การจัดกิจกรรมสงเสริมศิล ปะและวัฒ นธรรม
ใหนักศึกษา เขารวมกิจกรรม เชน
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- โครงการพิธีไหวครู (U1.5 -2.5.1 รายงานผลโครงการพิธีไหวครู)
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่ การพัฒนาเครือขายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา
และกิจกรรม 9 ราชมงคลรวมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 8
3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษาสนับสนุนใหนักศึกษา สรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัย ระหวาง 6 คณะ 4 ศูนยพื้นที่ และ มีการจัดโครงการใหความรูและทัก ษะดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ใหแกนักศึกษา ทั้ง 6 คณะ 4 ศูนยเปนประจําทุกปการศึกษา
- โครงการสงเสริม ใหนักศึกษามีความรูและทัก ษะดานการประกันคุณภาพ ประจํา ปก ารศึก ษา
2559 ซึ่ งในโครงการนี้ จ ะมี ก ารจัด ให นัก ศึก ษา ไดรับ ความรูเกี่ย วกับ การประกัน คุณ ภาพวา คืออะไร
มีความสําคัญ อยางไร ไดรูจัก ขั้นตอน PDCA การทํางานรวมกั นเปนที ม เพื่อฝก ทั ก ษะในการประกั น
คุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา (U1.5 -3.1 รายงานผลโครงการสง เสริม ให นักศึกษามีความรูและทัก ษะ
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559)
4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยกองพัฒนานักศึกษา องคการนักศึกษา และชมรม
มีการประเมินผลความสําเร็จ ของการดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงคของกิจกรรมแตละโครงการโดยมี
รูปแบบในการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม คือ การจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ
ตอกระบวนการจัดกิจกรรมของนักศึกษา การประเมินประโยชนในการเขารวมโครงการและการนําไปใช
ความรูที่ไดรับ โดยใชแบบสอบถามเพื่อใชเปนตัววัดผลความสําเร็จตัวชี้วัด เชน รอยละความพึงพอใจตอ
ประโยชนในการเขารวมกิจกรรม และมีการนําผลการประเมินนําเขาที่ประชุม
หลังจากมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมแลว ไดนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป ในการประชุม การประเมินผลสรุป การปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒ นานัก ศึก ษา การจัด กิจ กรรมนัก ศึ ก ษา ปก ารศึก ษา 2558 และการจัดทําแผนการดําเนิน งานในป
การศึกษา 2559 เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแผนและปรับ ปรุงการดําเนินงานกิจ กรรมนัก ศึกษา
โดยมีการรายงานผลการดําเนินกิจกรรมตอที่ประชุม
5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา องคการนักศึกษา และชมรม มีการประเมินความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยมีตัวชี้วัดความสําเร็จของวัตถุประสงค ของแผน
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6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
การนําผลการประเมินไปปรับ ปรุง แผนหรือปรับ ปรุงกิจ กรรมเพื่อพัฒ นานักศึก ษา กองพัฒ นา
นักศึกษา ในการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการองคการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะเปนประจํา
ทุกป ซึ่งจะมีการรายงานผลการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาและแนวทางในการปรับปรุง
แผนและปรับปรุงการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา รวมทั้งการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
โดยมีการนําผลการประเมินการจัดกิจกรรมและขอเสนอแสนะแตละกิจกรรมที่ดําเนินการ และจากเลม
รายงานผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มาวิเคราะห
และสรุปผล เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนากิจกรรมนักศึกษาในปถัดไป
ซึ่ ง จากการประชุ ม การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาการ
จั ด กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา ในป ก ารศึ ก ษา 2559 การเตรี ย มแผนการดํ า เนิ น งานในป ก ารศึ ก ษา 2560
และแนวทางในการปรับ ปรุง แผนและปรับ ปรุง การดําเนินงานกิจ กรรมนั ก ศึก ษา วันที่ 15 กรกฎาคม
2560 ณ ภู เ ขางาม รี ส อร ท จั ง หวั ด นครนายก มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ
โดยกองพัฒ นานักศึก ษา องคการนักศึกษา และชมรม มีการนําผลการประเมินมาปรับ ปรุงกระบวนการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษา เพื่อใหผลการประเมินสําเร็จตามตัวชี้วัดที่กําหนด หรือตามวัตถุประสงค
ของแผนการจั ด กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา ซึ่ ง ผล จากมติ ที่ ป ระชุม ประธานในที่ ป ระชุ ม มี ข อ เสนอแนะว า
การจัดกิจกรรมของ องคการนักศึกษาและชมรม มีการจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมทุกศูนยพื้นที่ ควรมีการเพิ่ม
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ดังนี้
1. มีกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคครบทุกดาน
2. มีการจัดกิจรรมดานกิจกรรมสงเสริมสุขภาพและกีฬา อยางนอย 3 โครงการ
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชน และสังคมของนักศึกษา อยางนอย 5 โครงการ
4. มีกิจกรรมดานคุณธรรมและจริยธรรมของมหาวิทยาลัย อยางนอย 3 โครงการ
5. จํานวนโครงการที่ใหความรูด านการประกันคุณภาพ อยางนอย 2 โครงการ หรือ 2 กิจกรรม
และประธานในที่ประชุม มอบหมายใหท างงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒ นานักศึกษา รวมกับ
รองคณบดีดานกิจการนัก ศึก ษา 6 คณะ ผูอํานวยการกองบริห ารทรัพยากร 3 ศูนย องคก ารนัก ศึก ษา
จาก 6 คณ ะ และ 4 ศู น ย รี บ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ าแผน ป 2560 และเข า ที่ ประชุ ม สมั ย สามั ญ
องคการนักศึกษา ตอไป รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการตางๆ ใหสอดคลองกับ การประเมินของ
สํานักคุณภาพการศึกษา
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เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U-1.5-1.1.1 คําสั่งคณะกรรมการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2559
U-1.5-1.1.2 แผนการปฏิบัติงานขององคการนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2559
U-1.5-1.1.3 ปฏิทินกิจกรรม (เอกสารประกอบการปฐมนิเทศ ปการศึกษา 2559)
U-1.5-2.1.1 รายงานผลโครงการคุณธรรมนําชีวิต
U-1.5-2.1.2 รายงานผลโครงการปรับแนวคิดชีวิตเปลี่ยน
U-1.5-2.1.3 รายงานผลโครงการนักศึกษาปลอดภัยมหาวิทยาลัยปลอดอบายมุข
U-1.5-3.1 รายงานผลโครงการสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจําปการศึกษา 2559
U-1.5-4.1 รายงายผลการประเมินผลความสําเร็จ ของการดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงคของ
กิจกรรม
U-1.5-5.1 สรุปผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา
U-1.5-6.1 รายงานการประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนานักศึกษา
การจัดกิจกรรมนักศึกษา ในปการศึกษา 2559 การเตรียมแผนการดําเนินงานในป
การศึกษา 2560 และแนวทางในการปรับปรุงแผนและปรับปรุงการดําเนินงานกิจกรรม
นักศึกษา วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม ภูเขางาม รีสอรท จังหวัดนครนายก
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 2.1
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
: กระบวนการ
: สถาบันวิจัยและพัฒนา
1. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. นางสาวสมพร วงศศักดิ์
โทร. 089-730-9400
คําอธิบายตัวบงชี้ :
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต อ งมี ก ารบริห ารจั ด การงานวิ จั ย และงานสร างสรรค ที่ มี คุ ณ ภาพโดยมี
แนวทางการดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตาม
แผนที่กําหนดไว ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของ
สถาบันใหกับบุคลากร สงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปน
ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณที่เกี่ยวของตางๆ ตลอดจนจัดระบบสราง
ขวัญและกําลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสม มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
เกณฑการประเมิน: 6 ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการดําเนินงาน:
มีการ
ขอ
การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน
ดําเนินการ
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหาร

งานวิจัยและงานสรางสรรค

2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปนี้
- หองปฏิบัติการวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือหนวยวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือ
ศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการวิจัย
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มีการ
ขอ
ดําเนินการ




3.
4.



5.



6.

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน
- กิจกรรมวิชาการที่สง เสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ
การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับ
เชิญ (visiting professor)
จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพมิ พในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ
มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยก
ยองอาจารยและนักวิจัยทีม่ ีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน
มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุม ครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด

ผลการประเมินตนเองครัง้ นี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอ ไป

: 6 ขอ
: 6 ขอ
: 6 ขอ

เกณฑประเมิน
: 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน : / บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน
: 5 คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหาร
งานวิจัยและงานสรางสรรค
มหาวิท ยาลัยมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยผานระบบบริห ารงานวิจัยที่จัดทําขึ้น
(U-2.1-1.1) สามารถประมวลผลและใหสารสนเทศที่เปนประโยชนเพื่อใชในการวางแผนการพัฒนางานวิจัย
มหาวิทยาลัยซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้
1.1 รายงานงบประมาณและจํานวนโครงการวิจัยจําแนกตามคณะและปงบประมาณ
1.2 รายงานสารสนเทศงบประมาณการวิจัย
1.3 รายงานสารสนเทศจํานวนโครงการวิจัย
1.4 รายงานสารสนเทศจํานวนนักวิจัย
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2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปนี้
มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปนี้
2.1 มหาวิทยาลัยจัดใหมีหองปฏิบัติการวิจัยเพื่ออํานวยความสะดวกและเปนแหลงคนควา
ขอมูลของคณะดังนี้
- คณะครุศ าสตร อุ ต สาหกรรม มี ห อ งปฏิ บั ติ ก ารและห อ งทํ า งานวิ จั ย ของทุ ก สาขา
เชน หองปฏิบั ติก ารคอมพิวเตอร หองปฏิบัติก ารไฮดรอลิก สและนิวแมติก ส หองปฏิบัติก ารงานเชื่อม
ไฟฟา หองปฏิบัติการไฟฟา หองปฏิบัติการดานอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหองปฏิบัติการงานวิจัยเพื่อเปนการสืบคน
ขอมูลงานวิจัยซึ่งเปนผลงานวิจัยไดดําเนินการแลวเสร็จในปที่ผานมา
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีหองปฏิบัติการที่มีมาตรฐานรองรับการทํางานวิจัย
และการเรียนการสอน มีก ารจัดตั้ง ศูนยเครื่องมือวิจัยทางดานเทอรโมอิเล็ก ทริก และนาโนเทคโนโลยี
จัดพื้น ที่ให บ ริก าร/รวบรวมวารสารของอาจารยที่ ไดรับ การตีพิ ม พ ในระดับ ชาติ นานาชาติในรูป แบบ
hard copy ใหแกนักวิจัยและผูสนใจ ใหความรูเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการผานทาง
เว็บไซต
- คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มีหองปฏิบัติการดังนี้ Laboratory of
Power Converters and Drives Technology (LPDT) , Laboratory of Photovoltaic Energy
System , RF Device and System Research Center (RFRC) แล ะ Tool AND DIE TECHNOLGY
CENTER (TDTC)
2.2 มีหองสมุดทุกศูนยพื้นที่ซึ่งมีรูปเลมงานวิจัยฉบับสมบูรณเพื่อประกอบการคนควาของนักวิจัย
2.3 มีฐานขอมูลดานการวิจัยเพื่อเปนแหลงสืบคนขอมูลที่เชื่อมโยงไปยังแหลงทุนวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอก ไดแก
- สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) http://www.nrct.go.th/
- สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) http://www.trf.or.th/
- สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองคการมหาชน (สวก.) http://www.arda.or.th/
- สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
https://www.nstda.or.th/index.php
- สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ
(สวทน.) http://www.sti.or.th/th/
- สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) http://www.mua.go.th/
2.4 จัดสิ่งอํานวยความสะดวกระบบอินเตอรเน็ตและระบบสารสนเทศเพื่อใหบริการกับ
นัก วิจัย อาจารยที่ตองการคนควาหาขอมูล ไดอยางทั่วถึ งทุก คนและในสวนของสถาบันวิจัยและพัฒ นา
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มีก ารจัดทําหองสืบ คนขอมูลงานวิจัย โดยจัดเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใหบ ริการกับ นัก วิจัยและอาจารย
ในมหาวิทยาลัยไดใชในการสืบคนขอมูลงานวิจัย พิมพงาน ฯลฯ
2.5 มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนี้
- งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 และประชุม
วิช าการระดั บ นานาชาติ ม หาวิท ายลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล ครั้ง ที่ 7 ร วมกั บ 8 มทร. ระหวา งวั น ที่
24-26 สิงหาคม 2559 (U-2.1-2.1)
- งานประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ
ครั้งที่ 2 ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 (U-2.1-2.2)
- โครงการศาสตราจารย อาคั นตุ กะ( visiting professor) ระหว างวั นที่ 1-6 กุ มภาพั นธ 2560
(U-2.1-2.3) เพื่ อให นั ก วิจัยของมหาวิท ยาลัยไดเ ขารวมนําเสนอผลงานวิชาการทั้ง ระดับ ชาติ และระดั บ
นานาชาติเปนประจําทุกป
3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัยจาก 3 แหลงทุน เพือ่ สนับสนุนการ
ดําเนินการวิจัย ในปงบประมาณ 2560 ดังนี้
3.1 แหลงทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดินไดจดั สรรอยูในเอกสารจัดสรร
งบประมาณรายจายและงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (U-2.1-3.1)
3.2 แหลงทุนงบประมาณภายนอก เชน สกอ.,สกว., วท. (U-2.1-3.2)
3.3 แหลงทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินกองทุนสงเสริมงานวิจัย ไดจัดทําบันทึกขอสงผล
การพิ จ ารณาข อ เสนอโครงการวิ จั ย ที่ ข อรั บ ทุ น อุ ด หนุ น จากงบกองทุ น ส ง เสริ ม งานวิ จั ย ประจํ า ป
งบประมาณ 2560 (U-2.1-3.3) และมีก ารประชาสัมพันธใหขอมูล รายละเอียดของแหลงทุนวิจัยตางๆ
ทั้งแหลงทุนภายในประเทศและนอกประเทศบนเว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิช าการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานในการสงเสริมสนับสนุน
การเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค การจายเงินรางวัล และสนับ สนุนการตีพิมพบ ทความวิจัย
(U-2.1-4.1) โดยมีกองทุนสงเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณนักวิจัยไปนําเสนอผลงาน
ณ ตางประเทศ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุน
เพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติจากเงินกองทุนสงเสริม งานวิจัย พ.ศ.2559 (U-2.1-4.2)
และสนับสนุนเงินรางวัลใหแกนักวิจัยที่ไปเผยแพรผ ลงานวิจัย ซึ่งดําเนินการตามประกาศมหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการจายเงินรางวัลและสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย
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พ.ศ.2557 (U-2.1-4.3) ในปการศึกษา 2559 มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการใน
ระดับนานาชาติ จํานวน 67 ผลงาน งบประมาณทั้งสิ้น 2,945,369.34 บาท (U-2.1.4.4) รายละเอียดดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

หนวยงาน
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
คณะศิลปศาสตร
รวม

จํานวนเรื่อง
10
3
12
18
17
7
67

เงินสนับสนุน
442,880.00
93,572.00
715,569.68
625,752.40
733,045.26
334,550.00
2,945,369.34

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยแ ละนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยอง
อาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน
มหาวิท ยาลัยไดจัดใหมีการพัฒ นาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒ นามี
การพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคแกอาจารยประจําและนักวิจัย โดยจัดโครงการดังนี้
1. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
(U-2.1-5.1)
2. โครงการพัฒนานักวิจัยสายสนับสนุน (R2R) วันที่ 15 กุมภาพันธ 2560 (U-2.1-5.2)
3. โครงการพัฒ นาศัก ยภาพนักวิ จัยรุนใหม วันที่ 24 มกราคม 2560 และ16 กุม ภาพันธ 2560
(U-2.1.5.3)
และจัดโครงการเชิดชูเกียรตินัก วิจัย/นัก บริก ารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ เปนการยกยองเชิดชู
เกียรตินักวิจัย/นักบริการวิชาการและหนวยงานบริหารงานวิจัยเพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหกับนักวิจัยและ
หน วยงานสนั บ สนุ น การวิจั ย (U-2.1-5.4) อีก ทั้ ง ไดจั ด ทํ า ประกาศมหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
สุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการจายเงินรางวัลและสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย พ.ศ.2554 (U-2.14.3) ใหรางวัลแกอาจารยและนัก วิจัยที่มีผ ลงานวิจัยเปนไปตามประกาศนี้ ในปการศึกษา 2559 มีการ
สนับ สนุน เงินรางวัล และสนับ สนุน การตีพิ ม พบ ทความวิจัย จํานวน 44 บทความ งบประมาณทั้ง สิ้ น
290,593 บาท (U-2.1-5.5) รายละเอียดดังนี้

~ 75 ~

หนวยงาน
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร
คณะศิลปศาสตร
รวม

จํานวน
บทความ

วารสารระดับชาติ
คาตีพิมพ เงินรางวัล

วารสารระดับ
นานาชาติ
คาตีพิมพ

รวมเปนเงิน

เงินรางวัล

3
4

5,500

10,000
20,000

15,500
20,000

8

11,000

40,000

51,000

14
13

9,200

55,000
45,000

2
44

10,000
25,700 180,000 29,893

29,893

10,000
45,000

74,200
119,893

55,000

10,000
290,593

6. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ข องงานวิจัย หรืองานสรา งสรรคที่นํา ไปใช
ประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มหาวิท ยาลัย มีก ารสนับ สนุ นและการประชาสั ม พั นธให ความรู เกี่ย วกั บ การขอจดสิ ท ธิบั ตร/
อนุ สิ ท ธิ บั ต ร โดยสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ได จั ด ทํ า ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านงานทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา
(U-2.1-6.1) ไวสําหรับใหนักวิจัยที่จะยื่นจดสามารถศึกษาขั้นตอนการยื่นจดรวมถึงรายละเอียดแบบฟอรมที่
ตองใชสําหรับ การยื่นจด ผานทางเว็บ ไซตของสถาบันวิจัยและพัฒ นา (U-2.1-6.2) ซึ่ง สถาบันวิจัยและ
พัฒนาเปนผูดําเนินการภายหลังนักวิจัยไดกรอกรายละเอียดเรียบรอยแลว โดยประสานงานกับหนวยจัดการ
ทรัพยสินทางปญญา/พาณิชยจังหวัด จนกระทั้งดําเนินการแลวเสร็จ เพื่ออํานวยความสะดวกกับนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัย โดยในปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดําเนินการประสานงาน
การจดอนุสิทธิบัตร จํานวน 3 ผลงาน ดังนี้
1. รศ.นภัทร วัจนเทพินทร ผลงาน เรื่อง ชุดกําเนิดแสงอาทิตยเทียมจากไดโอดเปลงแสง
6 สเปกตรัม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (U2.1-6.3)
2. ด ร.สม พ ร ศรี วั ฒ น พ ล เรื่ อ งมั ลติ เซน เซอ ร อ าร เ อ ฟ ไอดี แบ บ ฝ ง ตั ว สั ง กั ด
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (U2.1-6.4)
3.รศ.อํานวยพศ ทองคํา ผลงานเรื่อง เครื่องผลิตหมูทุบ สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งอยูระหวางการพิจารณา (U2.1-6.5)
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เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U-2.1-1.1 เว็บไซตระบบฐานขอมูลบริหารงานวิจัย(http://research.rmutsb.ac.th/)
U-2.1-2.1 รายงานการเขารวมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8
และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7
U-2.1-2.2 รายงานสรุปผลโครงการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครัง้ ที่ 2
U-2.1-2.3 รายงานสรุปผลโครงการศาสตราจารยอาคันตุกะ (Visiting Professor)
U-2.1-3.1 เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจายและงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
U-2.1-3.2 ทะเบียนสรุปรายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบภายนอก
ประจําป 2560
U-2.1-3.3 สําเนาหนังสือขออนุมัตงิ บประมาณอุดหนุนจากเงินจากงบกองทุนสงเสริมงานวิจัย
ประจําปงบประมาณ 2560 ลงวันที่ 11 พ.ย.59 ลงวันที่ 1 พ.ค.60 และลงวันที่
4 ก.ค.60
U-2.1-4.1 คูมือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน การไปนําเสนอผลงานวิชาการ
และการเสนอขอรับเงินรางวัล (SOP 200-2-01)
U-2.1-4.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรือ่ ง หลักเกณฑการสนับสนุน
บุคลากรเพือ่ ไปนําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติจากกองทุนสงเสริม
งานวิจัย พ.ศ.2559
U-2.1-4.3 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรือ่ ง หลักเกณฑการจายเงิน
รางวัลและสนับสนุนการตีพมิ พบทความวิจัย พ.ศ.2557
U-2.1-4.4 สรุปการไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป 2560
U-2.1-5.1 รายงานสรุปผลโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่ พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
U-2.1-5.2 รายงานสรุปผลโครงการพัฒนานักวิจัยสายสนับสนุน (R2R)
U-2.1-5.3 รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุนใหม
U-2.1-5.4 รายงานสรุปผลโครงการเชิดชูเกียรตินกั วิจัย/นักบริการวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ
U-2.1-5.5 สรุปการสนับสนุนเงินตีพิมพและเงินรางวัล ประจําป 2560
U-2.1-6.1 คูมือการปฏิบัติงานตามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานงานทรัพยสินทางปญญา
(SOP 200-03)
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หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U-2.1-6.2 เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา(สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)
U-2.1-6.3 สําเนาหนังสือขอรับอนุสิทธิบัตรเรื่อง ชุดกําเนิดแสงอาทิตยเทียมจากไดโอดเปลงแสง 6
สเปกตรัม ราย รศ.นภัทร วัจนเทพินทร
U-2.1-6.4 สําเนาหนังสือขอรับอนุสิทธิบัตร เรื่องมัลติเซนเซอรอารเอฟไอดีแบบฝงตัว ราย ดร.
สมพร ศรีวัฒนพล
U-2.1-6.5 สําเนาหนังสือขอรับอนุสิทธิบัตรเรื่อง เครื่องผลิตหมูทบุ ราย รศ.อํานวยพศ ทองคํา
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ตัวบงชี้ที่ 2.2
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
: ปจจัยนําเขา
: สถาบันวิจัยและพัฒนา
1. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. นางสาวสมพร วงศศักดิ์
โทร. 089-730-9400
คําอธิบายตัวบงชี้ :
ปจจัยสําคัญที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในสถาบันอุดมศึกษา คือ
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและ
ที่ ไ ด รั บ จากภายนอกสถาบั น เพื่ อ สนั บ สนุ น การทํ า วิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตามสภาพแวดลอมและจุดเนนของสถาบัน
นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคที่สถาบันไดรับจากแหลงทุนภายนอกยังเปนตัวบงชี้ที่
สําคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยูในกลุมที่เนนการวิจัย
เกณฑการประเมิน :
คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน เปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหนวยงานวิจัยในสถาบัน
สูตรการคํานวณ
คะแนนที่ได =

ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหนวยงานวิจัย
จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน

ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง:
ตารางที่ 2.2-1 แสดงคาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน
คะแนนผลการประเมิน
คณะ
- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
1.23
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
5.00
- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.97
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2.70
- คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
5.00
- คณะศิลปศาสตร
4.15
-สถาบันวิจัยและพัฒนา
0.00
คาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (1)
22.05
จํานวนคณะและหนวยงานงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน (2)
7
คะแนนที่ได (1) ÷ (2)
3.15

~ 79 ~

ผลการประเมินตนเองครัง้ นี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: 3.15 คะแนน
: 5.00 คะแนน
: 5.00 คะแนน

ผลการดําเนินงาน : / บรรลุเปาหมาย

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
ในปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยฯ ไดจําแนกเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน
และภายนอกสถาบัน ตามสาขาวิชาเปน 2 กลุม ดังนี้คือ
1. กลุ ม สาขาวิช าวิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี ได เงิ น สนั บ สนุ น งานวิจั ยและงานสร างสรรค
จากภายในและภายนอกมหาวิท ยาลัย ฯ จํานวน 43,284,261 บาท โดยมีจํานวนอาจารยป ระจําและ
นั ก วิ จั ย ประจํ า (ไม ร วมอาจารย ล าศึ ก ษาต อ ) จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 386 คน เงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย และ
งานสรางสรรคตออาจารยประจําและนักวิจัย เทากับ 112,135.39 บาทตอคน
2. กลุม สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดเงิน สนับ สนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 5,572,450 บาท โดยมีจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา(ไมรวมอาจารยล าศึกษาตอ) จํานวนทั้งสิ้น 238.5 คน เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
ตออาจารยประจําและนักวิจัย เทากับ 23,364.57 บาทตอคน
ตารางที่ 2.2-1 แสดงคาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน
คณะ
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คณะศิลปศาสตร
หนวยงานวิจัยของสถาบัน
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
คาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (1)
จํานวนคณะและหนวยงานงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน (2)
คะแนนที่ได (1) ÷ (2)
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คะแนนผลการประเมิน
2.46
5.00
2.93
2.70
5.00
0.00
5.00
4.15
0.00
22.05
7
3.15
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ตารางที่ 2.2-3 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ปงบประมาณ 2560 จําแนกตามคณะวิชา
จํานวน
จํานวนเงินสนับสนุนภายใน
อาจารยและ
จํานวนเงิน
นักวิจัยที่
สนับสนุน
งบกองทุน
คณะวิชา/หนวยงาน
ปฏิบัติงาน
งบประมาณ
เงิน
ภายนอก
สงเสริม
จริง
แผนดิน
รายได
สถาบัน
งานวิจัย
(ปการศึกษา
2559)
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปตอคน
- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
72
999,400
674,480
450,000
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
65
6,188,700
580,100
3,695,000
การเกษตร
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
108
1,741,900
871,025
880,000
- คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
89
4,940,300
789,496
19,643,260
- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
52
1,514,600
316,000
รวม
386
15,384,900
3,231,101 24,668,260
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร : คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตอคน
- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
9
0
0
0
- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
133.5
1,849,300
1,150,200
580,000
- คณะศิลปศาสตร
96
1,322,950
670,000
รวม
238.5
1,849,300
2,473,150 1,250,000
หนวยงานวิจัยของสถาบัน
-สถาบันวิจัยและพัฒนา
0
0
0
0

ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนา
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รวม

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคภายในและภายนอกสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจํา
ปงบประมาณ 2559

คะแนนตาม
เกณฑ สกอ.

2,123,880
10,463,800

29,498.33
160,981.54

2.46
5

3,492,925
25,373,056
1,830,600
43,284,261

32,341.90
285,090.52
1,830,600
112,135.39

2.70
5
2.93

0
3,579,500
1,992,950
5,572,450

0
26,812.73
20,759.90
23,364.57

0
5
4.15

0

0

0

เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U-2.2-1 รายชื่อขอเสนอโครงการวิจัยที่ไดรบั ทุนอุดหนุนการวิจัยประจําป 2560
คณะครุศาสตรและอุตสาหกรรม
U-2.2-2 รายชื่อขอเสนอโครงการวิจัยที่ไดรบั ทุนอุดหนุนการวิจัยประจําป 2560
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
U-2.2-3 รายชื่อขอเสนอโครงการวิจัยที่ไดรบั ทุนอุดหนุนการวิจัยประจําป 2560
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
U-2.2-4 รายชื่อขอเสนอโครงการวิจัยที่ไดรบั ทุนอุดหนุนการวิจัยประจําป 2560
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
U-2.2-5 รายชื่อขอเสนอโครงการวิจัยที่ไดรบั ทุนอุดหนุนการวิจัยประจําป 2560
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
U-2.2-6 รายชื่อขอเสนอโครงการวิจัยที่ไดรบั ทุนอุดหนุนการวิจัยประจําป 2560
คณะศิลปศาสตร
U-2.2-7 สรุปจํานวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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ตัวบงชี้ที่ 2.3
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
: ผลผลิต
: สถาบันวิจัยและพัฒนา
1. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. นางสาวสมพร วงศศักดิ์
โทร. 089-730-9400
คําอธิบายตัวบงชี้ :
ผลงานวิชาการเปนขอมูลทีส่ ําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําและนักวิจัยไดสรางสรรค
ขึ้นเพื่อแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานที่มี
คุณคา สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนทั้งเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ
ผลงานวิชาการอยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิช าการระดับ ชาติ หรือ ระดับ นานาชาติ ตีพิ ม พ ในวารสารวิชาการที่ ป รากฏในฐานข อมูล TCI หรือ
Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึก ษาวาดวย หลัก เกณฑก าร
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานไดรับการจดอนุ
สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเปนผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว
ผลงานที่ทํารวมกับอุตสาหกรรมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว ตําราหรือหนังสือที่ใชในการ
ขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว โดยมีวิธีการคิด
ดังนี้
เกณฑการประเมิน :
คะแนนที่ไดในระดับสถาบันเปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานวิชาการของอาจารย
ประจํา และนักวิจัยของทุกคณะวิชาและหนวยงานวิจัยในสถาบัน
สูตรการคํานวณ
คะแนนที่ได =

ผลรวมของผลการประเมินผลงานวิชาการของทุกคณะและหนวยงานวิจัย
จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน

ผลการประเมินตนเองครัง้ นี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: 2.55 คะแนน
: 2.50 คะแนน
: 2.50 คะแนน
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ผลการดําเนินงาน : / บรรลุเปาหมาย

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ประจําป พ.ศ.2559 (1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559)
จํานวน
รวมถวง
คะแนนผลการ
คณะ
ผลงาน
น้ําหนัก
ประเมิน
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (สายวิทย)
26
7
1.56
2.78
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (สายสังคม)
4
1.6
4.00
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
41
13
3.23
3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สายวิทย)
28
8.2
2.53
3.77
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สายสังคม)
71
30
5
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
53
20.8
3.01
5. คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
74
24.6
4.32
6. คณะศิลปศาสตร
14
3
0.77
7. สถาบันวิจัยและพัฒนา
0
0
0
ผลรวมคาคะแนน (1)
17.88
จํานวนคณะและหนวยงานงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน (2)
7
คะแนนที่ได (1) ÷ (2)
2.55
ตารางสรุปผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจยั รายละเอียดตามภาคผนวก 1
เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U-2.3-1
สรุปผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
U-2.3-2
สรุปผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร
U-2.3-3
สรุปผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
U-2.3-4
สรุปผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
U-2.3-5
สรุปผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร
U-2.3-6
สรุปผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย คณะศิลปศาสตร
U-2.3-7
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
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องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 3.1
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: การบริการวิชาการแกสังคม
: กระบวนการ
: สถาบันวิจัยและพัฒนา
1. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. นางสาวพนิดา เฟองขจร
โทร. 086-804-9525
คําอธิบายตัวบงชี้ :
การบริการวิชาการเปนภารกิจหลักอีกอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรคํานึงถึง
กระบวนการในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยการศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายนํามา
จัดทําแผนบริการวิชาการ ทั้งการบริการวิชาการที่ทําใหเกิดรายไดและการบริก ารวิชาการที่สถาบัน
จัดทําเพื่อสรางประโยชนแกชุมชนหรือสังคม โดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ
และนํามาจัดทําเปนแผนการใชประโยชนจนเกิดผลลัพธที่สรางความพึงพอใจตอชุมชนและสังคมอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน
เกณฑการประเมิน: 6 ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการดําเนินงาน:
มีการ
ขอ
การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน
ดําเนินการ

1. กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแกสงั คมโดยมี
ความรวมมือระหวางคณะหรือหนวยงานเทียบเทา

2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมายที่กําหนด
ในขอ 1

3. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งทีม่ ีหลักฐานที่ปรากฏ
ชัดเจน

4. ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

5. สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ
องคการเปาหมาย
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มีการ
ขอ
การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน
ดําเนินการ

6. ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแกสงั คมของ
สถาบันตามขอ 2 โดยมีจํานวนอาจารยเขารวมไมนอ ยกวารอยละ 5 ของ
อาจารยทงั้ หมดของสถาบัน ทั้งนี้
ตองมีอาจารยมาจากทุกคณะ
ผลการประเมินตนเองครัง้ นี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: 6 ขอ
: 6 ขอ
: 6 ขอ

เกณฑประเมิน
: 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน : / บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน
: 5 คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1.กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยมีความรวมมือ
ระหวางคณะหรือหนวยงานเทียบเทา
1.1 มหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยี ร าชมงคลสุว รรณภู มิ กํ าหนดแนวทางการดํ าเนิ น งานการให
การบริการวิชาการแกสังคม ดวยหลักพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนด
ประเด็นยุท ธศาสตรการบริการวิชาการแกสังคมไว ในประเด็นยุท ธศาสตรที่ 3 ปรับ ปรุงและพัฒ นา
การใหบริการวิชาการเพือ่ สรางความเขมแข็งใหชุมชน สังคม และสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย ในแผน
ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ พ.ศ. 2557- พ.ศ. 2560
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) โดยกําหนดใหคณะดําเนินโครงการ ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนามหาวิทยาลัย ภายใตโครงการสําคัญ ไดแก โครงการสรางเครือขายความรวมมือ เพื่อจัดบริการ
ทางวิชาการ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน สังคม ดวยวิชาชีพและเทคโนโลยี โครงการจัดตั้ง
ศูนยการเรียนรูและปฏิบัติการภาคสนามและตลาดราชมงคล โครงการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมวิชาชีพ
เพื่อสรางรายได กําหนดพื้นที่การใหบริการวิชาการโดยเนนพื้นที่เปาหมายที่เปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
3 จั งห วั ด อั น ได แก จั งห วั ด พ ร ะ น ค รศ รี อ ยุ ธย า จั งห วั ด น น ท บุ รี จั งห วั ด สุ พ รรณ บุ รี
(U3.1-1.1) มหาวิทยาลัยไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการทางวิชาการ (U3.1-1.2) และ
แตงตั้งคณะกรรมการโครงการยกระดับ คุณภาพชี วิต สังคม ชุม ชน ดวยวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี
โดยมีการประชุมตัวแทนคณะเพื่อกําหนดพื้นที่ชุมชนและองคการเปาหมายการใหบริการทางวิชาการ
รวมกําหนดพื้ นที่เ ปาหมาย โดยกําหนดใหคณะเปน เจาภาพหลั ก ในการบริก ารวิชาการอยางนอ ย
1 ชุ ม ชน ตามพื้น ที่ ตั้ง และความเชี่ย วชาญของคณะ (U3.1-1.3) เพื่ อให ทุ ก คณะมี สวนรวมในการ
ขับเคลื่อนงานบริการทางวิชาการใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสราง
กลไกการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เนนการบูรณาการการวิจัยหรือบูรณาการการเรียนการสอน
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เพื่อใหนัก ศึกษาไดมีประสบการณ ในการทํางานจริง โดยมหาวิทยาลัยไดออกประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง ระบบและกลไก การใหบริการทางวิชาการแกสังคม พ.ศ. 2556
และฉบับ ปรับ ปรุง พ.ศ. 2560 (U3.1-1.4) และไดทํ าความรวมมือระหวางหนวยงานปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อสรางพันธกิจสัมพันธการบริการทางวิชาการ การวิจัย และการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม ในพื้นที่เปาหมาย มหาวิทยาลัย คณะ หนวยงานปกครองสวนทองถิ่น ไดกําหนดพื้นที่การ
ใหบริการวิชาการ ดังนี้ (3.1-1.5)
พื้นที่ดําเนินการ
เจาภาพหลักดําเนินการ
1.ชุมชนบานเกาะดอน ตําบลละหาร อําเภอ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
บางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
2.ชุมชนตําบลยานยาว อําเภอสามชุก จังหวัด คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
สุพรรณบุรี
3.เทศบาลตําบลไทรนอย อําเภอไทรนอย
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
จังหวัดนนทบุรี
4.ชุมชนตําบลพระขาว อําเภอบางบาล
คณะบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5.ชุมชนตําบลบานเกาะ อําเภอ
คณะศิลปศาสตรรวมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร
พระนครศรีอยุธยา
และอุตสาหกรรมเกษตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6.ชุมชนตําบลบานแค อําเภอผักไห
สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมกับคณะบริหารธุรกิจ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.ชุมชนเทศบาลตําบลอรัญญิก
สถาบันวิจัยและพัฒนารวมกับคณะ
อําเภอนครหลวง
เทคโนโลยีการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรและ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.ชุมชนตําบลวิเศษไชยชาญ
สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมกับคณะ
อําเภอวิเศษชัยชาญ
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
จังหวัดอางทอง
1.2 มหาวิทยาลัย จัดตั้งหนวยวิจัยนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสังคม โดยกําหนดพื้นที่เปาหมาย
การวิจัย ในพื้นที่หลัก 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
และพื้นที่อื่นๆ ที่มีโจทยดําเนินการรวมกับนักวิจัยทองถิ่น ซึ่งไดรับการสนับสนุนทุนลักษณะสมทบจาก
สํานัก งานกองทุนสนั บ สนุนงานวิจัย (สกว.) (U3.1-1.6) โดยมหาวิท ยาลัย คณะ หนวยงานทองถิ่น
ลงพื้นที่สํารวจบริบทและสภาพปญหา กําหนดเปนโจทยวิจัยรวมกับชุมชน ตามความเชี่ยวชาญของคณะ
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ซึ่งมหาวิทยาลัยไดมีระบบการจัดการงานวิจัย โดยการแตงตั้งตัวแทนของแตละคณะ เปนผูประสานใน
โครงการพั ฒ นาระบบการจั ด การงานวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่ จั ง หวั ด นนทบุ รี สุ พ รรณบุ รี และ
พระนครศรีอยุธยา (U3.1-1.7) มหาวิทยาลัยกําหนดพื้นที่ใหการใหบริการทางวิชาการและวิจัยเชิงพื้นที่
จํานวน 3 ชุมชน ดังนี้
พื้นที่ดําเนินการ
หนวยงานดําเนินการ
1.ชุมชนตําบลวังยาง
หนวยวิจัยนวัตกรรมเพือ่ สังคมสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมกับคณะ
อําเภอศรี
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจและ
ประจันต จังหวัด
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมคณะศิลปศาสตร และ
สุพรรณบุรี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2.ชุมชนตําบลทับน้ํา- หนวยวิจัยนวัตกรรมเพือ่ สังคมสถาบันวิจัยและพัฒนารวมกับคณะ
บานมา
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจและ
อําเภอบางปะหัน จังหวัด เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร
พระนครศรีอยุธยา
และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.ชุมชนตําบลสามเรือน หนวยวิจัยนวัตกรรมเพือ่ สังคมสถาบันวิจัยและพัฒนารวมกับ คณะ
อําเภอบางปะอิน
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และคณะศิลปศาสตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.3 มหาวิทยาลัย จัดตั้งศูนยคลินิก เทคโนโลยีม หาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเปนการนําองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ของมหาวิทยาลัยบริการใหคําปรึกษาและถายทอดเทคโนโลยีแกสังคม ชุมชน โดยผาน 2 งาน ไดแก
งานคลินิกเทคโนโลยี งานหมูบานวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยใหบริการในพื้นที่ 8 จังหวัด คือ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดอางทอง จังหวัดสิงหบุรี จังหวัด
ชั ย นาท จั ง หวั ด ลพบุ รี จั ง หวั ด สระบุ รี ซึ่ ง เป น พื้ น ที่ ภ ายใต ก ารดู แ ลของศู น ย ป ระสานงาน
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําภูมิภาคภาคกลาง (ศวภ.5) โดยมหาวิทยาลัย คณะลงพื้นที่
สํารวจบริบ ทชุม ชน สภาพปญ หาและความตองการดานวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยคณะเขียน
แผนงานโครงการที่สอดคลองตามนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกับชุมชน อัน
ไดแก นโยบายดานการเกษตร ดานเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ดานพลังงานทดแทน
และดานสิ่งทอ โดยเสนอผานศูนยคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย (U3.1-1.8) ซึ่งจากบันทึกความรวมมือใน
การใหบริการทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกชุมชน สังคม ระหวางมหาวิทยาลัย กับ
กระท รวงวิ ท ย าศาส ต ร แ ละ เท คโน โล ยี ม ห าวิ ท ยาลั ย ได รั บ การสนั บ ส นุ น งบ ป ระม าณ
จากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนี้ (U3.1–1.9)
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งานคลินิกเทคโนโลยีปงบประมาณ 2559 สนับสนุน จํานวน 5 ชุมชน คือ
พื้นที่ดําเนินการ
หนวยงานดําเนินการ
1.ชุมชนตําบลหนองขนาก อําเภอ โครงการการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑน้ําผัก น้ําผลไม พรอม
ทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดื่มใหไดมาตรฐาน อย. ซึง่ มีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรเปนผูร ับผิดชอบ
2.ชุมชนตําบลทาเสา อําเภอ
โครงการ การเพิม่ มูลคาและพัฒนาผลิตภัณฑ กลุมวิสาหกิจ
ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
แกวสมใจ ซึ่งมีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมเปนผูร ับผิดชอบ
3.ชุมชนตําบลบานแค อําเภอ
โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑทองมวนกลวย
ผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมุนไพรและขาวเกรียบกลวยสมุนไพรเชิงพาณิชย ซึ่งมีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเปนผูรบั ผิดชอบ
4.ชุมชนตําบลดอนทอง อําเภอ
โครงการ การพัฒนาการผลิตไขเค็มของกลุมวิสาหกิจชุมชนบานดอนทอง
เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเปนผูรบั ผิดชอบ
5.ชุมชนตําบลบางนางรา อําเภอ โครงการ การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑจากมันเทศ ซึ่งมี
บางปะหัน จังหวัด
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเปน
พระนครศรีอยุธยา
ผูรบั ผิดชอบ
งานคลินิกเทคโนโลยี ปงบประมาณ 2560 สนับสนุน จํานวน 5 ชุมชน คือ
พื้นที่ดําเนินการ
หนวยงานดําเนินการ
1.ชุมชนตําบลกบเจา อําเภอ
โครงการการเพิ่มมูลคาใหกับปลาราและกะปโดยการแปรรูปเปน
บางบาล จังหวัด
ผลิตภัณฑน้ําพริกและน้ําปลาราบรรจุขวด ซึ่งมีคณะ
พระนครศรีอยุธยา
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเปนผูรบั ผิดชอบ
2.ชุมชน มัสยิดดารุลนาอีม
โครงการการถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปน้ํานมแพะ ซึ่งมีคณะ
ตําบลชะแมบ อําเภอวังนอย
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเปนผูรบั ผิดชอบ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3.ชุมชนตําบลทับน้ํา อําเภอบางปะหัน โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคามันเทศ ซึ่งมีคณะ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเปนผูรบั ผิดชอบ
4.ชุมชนตําบลบางรักใหญ อําเภอ โครงการการเพิ่มผลิตภาพการผลิตขาวตูเสวยของกลุมแปรรูป
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ผลผลิตการเกษตรบางรักใหญ ซึ่งมีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
เปนผูรบั ผิดชอบ
5.ชุ ม ชนตํ า บลบ า นแค อํ า เภอ โครงการการพัฒนาชาดอกแคผสมสมุนไพรและบรรจุภัณฑซึ่งมี
ผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและอุ ต สาหกรรมเกษตรเป น
ผูรับผิดชอบ
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งานหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปงบประมาณ 2560 สนับสนุน จํานวน 1 ชุมชน คือ
พื้นที่ดําเนินการ
หนวยงานดําเนินการ
ชุมชนตําบลสามเรือน
โครงการหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหมูบานเห็ดตับเตา
อําเภอบางปะอิน
สาม ปที่ 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เปนผูรบั ผิดชอบ
2.จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมายที่กาํ หนดในขอ 1
2.1 มหาวิท ยาลัยและคณะหนวยงานใหบ ริก ารวิชาการ ชุม ชนผูรับ บริก ารวิชาการรวมกัน
สํารวจบริบท โดยชุมชนและหนวยงานองคการปกครองสวนทองถิ่น สะทอนสภาพปญหาและใหขอมูล
สําคัญแกมหาวิทยาลัย อาทิเชน ขอมูลพื้นฐานครัวเรือน โดยมหาวิทยาลัย คณะและหนวยงานปกครอง
สวนท องถิ่ นผู ให บ ริก าร จั ดทํ าแผนการให บ ริ ก ารวิช าการร วมกั น กับ ชุม ชน จั ดทํ าแผน/แผนงาน
แผนโครงการบริการวิชาการที่สอดคลองกับแผนใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยคณะและหนวยงาน
โดยเนนใหมีการบูรณาการงานบริการวิชาการขามศาสตรวิชา การบูรณาการการเรียนการสอนหรือ
การบูรณาการกับงานวิจัย มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนงานโครงการรวมกับชุมชนและภาคีเครือขาย ดังนี้
(U3.1-2.1)
1. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต หมูบาน ชุมชน สังคม ดวยวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
พืน้ ที่บริการ
สภาพปญหา/และความ
แผนการบริการวิชาการ
ตองการ
ชุมชนบานเกาะดอน
ประชาชนในชุมชนประกอบ
โครงการการถายทอดการ
ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง อาชีพการเกษตรเปนสวนใหญ แปรรูปน้ํานมแพะ
จังหวัดนนทบุรี
เลี้ยงแพะนม ตองการหาอาชีพ
เสริมเพื่อเพิ่มรายไดในครัวเรือน
ชุมชนตําบลยานยาว
ประชาชนในชุมชนประกอบ
โครงการซอมบํารุงอุปกรณ
อําเภอสามชุก
อาชีพการเกษตรเปนสวนใหญ การเกษตร และองคความรู
จังหวัดสุพรรณบุรี
และรับจางเปนอาชีพรอง มี
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความตองการกิจกรรมที่ลด
คาใชจายภายในครัวเรือน และ
ความรูดานกฎหมายเบื้องตน
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พืน้ ที่บริการ

สภาพปญหา/และความ
ตองการ
เทศบาลตําบลไทรนอย อําเภอ คนในชุมชนตองการองคความรู
ไทรนอย จังหวัดนนทบุรี
ที่แตกตางกันโดยชุมชนไทรนอย
ประสบปญญาดานความ
ปลอดภัยในชุมชน พรอมทั้ง
ประสบปญหาดานสิง่ แวดลอม
ภายในชุมชน
ชุมชนตําบลพระขาว อําเภอ
พื้ นที่ โดยรอบ มี ป ญ ห าเรื่ อ ง
บางบาล จังหวัด
สิ่งแวดลอมในชุม ชนพรอมทั้ง มี
พระนครศรีอยุธยา
ปญหามลพิษทางอากาศจาก
การเผาอิฐ
ชุมชนตําบลบานเกาะ
ประชาชนในชุมชนมีวิถีชีวิตและ
อําเภอพระนครศรีอยุธยา
มีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เหมาะแกการเปนแหลงเรียนรู
ชุมชนตําบลบานแค
ชุมชนมีความตองการพัฒนาการ
อําเภอผักไห
ผลิตน้ําสมุนไพร เพื่อใหสามารถ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วางจําหนายไดกวางขวางขึ้น
ชุมชนตําบลวิเศษไชยชาญ
ป ร ะ ช า ช น ร วม ก ลุ ม อ า ชี พ
อํ า เภอวิ เ ศษชั ย ชาญ จั ง หวั ด ผลิ ต ภั ณ ฑ ข นม และมี ค วาม
อางทอง
ตองการพัฒ นาผลิตภัณฑใหมๆ
เพื่อตอบสนองความตองการของ
ตลาด
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แผนการบริการวิชาการ
โครงการเพือ่ เสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนเทศบาล
ตําบลไทรนอย

โครงการตนแบบผลิตชุมชนเพื่อ
เป นแหลง เรียนรูในการจัดการ
ป ญ หาด า นสิ่ ง แวดล อ มแบบมี
สวนรวม
โครงการห มู บ านท องเที่ ยว
อนุ รั ก ษ ธ รรมชาติ สิ่ ง แวดล อ ม
ทางน้ําบานเกาะ-หันตรา
โครงการฝกอบรมการทํา
น้ําสมุนไพร
โครงการฝก อบรมการทําขนม
ไท ย เช น ท อ งม วน สด แล ะ
ทองมวนกรอบ พรอมทั้งการทํา
สเปรยไลยุงจากสมุนไพร

2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มหาวิท ยาลัย คณะ และหนวยงานปกครองสวนทองถิ่นลงพื้นที่สํารวจบริบ ทสภาพปญ หา
รวมกับ ชุม ชน โดยชุม ชนไดมีค วามตองการนอมนํ าหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพี ยงในการยกระดั บ
คุณภาพชีวิตใหดีขึ้น โดยกําหนดแผนงานโครงการบริการวิชาการรวมกับมหาวิทยาลัยตอเนื่อง 3 ป โดย
ป 2560 มหาวิทยาลัย หนวยงานปกครองสวนทองถิ่น จัดทําแผนรวมกับชุมชน ดังนี้
พื้นที่บริการ
แผนการบริการวิชาการ
ชุมชนเทศบาลตําบลอรัญญิก
1.โครงการการถายทอดองคความรูก ารใชชีวิตตามหลักปรัชญา
อําเภอนครหลวง จังหวัด
เศรษฐกิจพอเพียง
พระนครศรีอยุธยา
2.โครงการการสงเสริมอาชีพการทําผลิตภัณฑซักผา
3.โครงการสงเสริมการปลูกผักกางมุง
4.โครงการการสงเสริมอาชีพการผลิตน้ําสมุนไพร
5.โครงการการสงเสริมอาชีพการทําขนมมงคล
6.โครงการการสงเสริมอาชีพการทําขนมไทยโบราณ
2.2 การจัด ทํ าแผนงานภายใตก ารสนั บ สนุ น สํานั ก งานกองทุ น สนั บ สนุน งานวิจั ย (สกว.)
มหาวิทยาลัย หนวยงานปกครองสวนทองถิ่น และชุมชนผูรับบริการ ลงพื้นที่สํารวจบริบทและสภาพ
ปญหาความตองการชุมชนกลุมเปาหมายรวมกัน ซึ่งชุมชนจะสะทอนสภาพปญหาและใหขอมูลสําคัญแก
มหาวิทยาลัย ผลลัพธกระทบทีเ่ กิดขึ้น และกําหนดเปนโจทยวิจัยเพื่อชุมชน และนําผลงานวิจัย ถายทอด
สูชุมชนตอไป ซึ่งจากการสํารวจบริบทและสภาพปญ หาความตองการรวมกับชุมชน มหาวิทยาลัยได
จัดทําแผนงานวิจัยรวมกับชุมชนและภาคีเครือขาย ภายใตความรวมมือกับสํานักงานกองทุนสนับสนุน
งานวิจัย (สกว.) จํานวน 3 ชุมชน ดังนี้
พื้นที่บริการ
โครงการวิจัย
1.ชุมชนตําบลทับน้ํา1.โครงการการพัฒนาเครื่องลางหัวมันเทศโดยใชแรงดันน้ํา
บานมา อําเภอบางปะหัน
โดยการมีสวนรวมของชุมชน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.โครงการการจัดการองคความรูเ พื่อพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑ
อาหารจากมันเทศ สูมาตรฐานผลิตภัณฑ ชองชุมชนทับน้ํา
อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3.โครงการสายโซอปุ ทานและการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สําหรับพืชเพื่อความมั่นคง ในการผลิตมันเทศ ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
4.โครงการการพัฒนาองคความรูภูมิปญ
 ญาทองถิ่นตําบลทับน้ํา
เพื่อเปนหลักสูตรทองถิ่นและแหลงเรียนรูผานระบบอินเตอรเน็ต
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พื้นที่บริการ

โครงการวิจัย
5.โครงการการพัฒนาการวางแผนชุมชนเพื่อบูรณาการสู
แผนพัฒนาสามปขององคการปกครองสวนทองถิ่น พื้นที่
ตําบลทับน้ํา อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6.โครงการการสรางการยอมรับระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําทางการเกษตรสําหรับ
เกษตรกร ตําบลทับน้ํา อําเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
2.ชุมชนตําบลสามเรือน
1.โครงการกระบวนการมีสวนรวมในการฟนฟูอนุรักษและสืบทอด
อําเภอบางปะอิน
ประเพณีอาบน้ําคืนเพ็ญของชุมชนสามเรือน จังหวัด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
2.โครงการการจั ด การที่ พั ก แรมในแหล ง ท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ
(Ecolodge) ตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3.โครงการการมีสวนรวมในการอนุรักษคลองโพธิ์ ของประชาชน
ตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4.โครงการการยกระดับผลิตภัณฑแปรรูปเห็ดตับเตาเชิงการคา
สูมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม
5.โครงการแนวทางการพัฒ นาเสนทางการทองเที่ยวนิเวศเกษตร
อยางมีสวนรวม ของชุมชนสามเรือน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3.ชุมชนตําบลวังยาง อําเภอ
1.โครงการการพัฒนาแผนเพื่อการสรางแรงจูงใจตอการลดการใช
ศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี สารเคมี ของชาวนาแหว: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
2.เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตหัวพันธุแหวปลอดภัย
3.โครงการศึกษาสารจากธรรมชาติเพื่อทดแทนสารฟอกขาวในแหว
4.การวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนระหวางการปลูกขาว
กับการปลูกแหว ในเขตพื้นที่ อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี
5.การศึกษาวิธีการลดการเกิดจุดดําในแหวตมและการใชประโยชน
จากน้ําตมแหวและเปลือกแหวหลังกระบวนการตัดแตง
6.การตรวจสอบขอ มู ล สํ าคั ญ ของแห วสุ พ รรณ สําหรั บ การขึ้ น
ทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรของ จังหวัดสุพรรณบุรี
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2.3 การจัดทําแผนงานภายใตการสนับสนุนกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยคณะ
ดํา เนิ น การสํ ารวจสภาพป ญ หา ความต อ งการของกลุ ม เป า หมาย และจั ด ทํ า แผนงานโครงการ
ใหส อดคลองความตองการรวมกันกับ ชุม ชนและสอดคลองกับ นโยบายกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และสงมายังศูนยคลินิกเพื่อขอการสนับสนุนงบจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จากการสํารวจบริบทและสภาพปญหาความตองการรวมกับชุมชน มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนงานวิจัย
รวมกับชุมชนและไดรับการสนับสนุน ดังนี้ (U3.1-2.1)
พื้นที่ดําเนินการ
โครงการ
1.ชุมชนตําบลหนองขนาก
โครงการการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑน้ําผัก น้ําผลไม พรอม
อําเภอทาเรือ
ดื่มใหไดมาตรฐาน อย.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.ชุมชนตําบลทาเสา
โครงการการเพิ่มมูลคาและพัฒนาผลิตภัณฑ กลุมวิสาหกิจ
อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี แกวสมใจ
3.ชุมชนตําบลบานแค อําเภอ
โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑทองมวน
ผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลวย สมุนไพร และขาวเกรียบกลวย สมุนไพรเชิงพาณิชย
4.ชุมชนตําบลดอนทอง อําเภอ
โครงการ การพัฒนาการผลิตไขเค็มของกลุมวิสาหกิจชุมชนบาน
เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดอนทอง
5.ชุมชนตําบลบางนางรา อําเภอ โครงการ การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑจากมันเทศ
บางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
6.ชุมชนตําบลกบเจา อําเภอ
โครงการการเพิ่มมูลคาใหกับปลาราและกะปโดยการแปรรูปเปน
บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลิตภัณฑน้ําพริกและน้ําปลาราบรรจุขวด
7.ชุมชน มัสยิดดารุลนาอีม
โครงการการถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปน้ํานมแพะ
ตําบลชะแมบ อําเภอวังนอย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8.ชุมชนตําบลทับน้ํา
โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคามันเทศ
อําเภอบางปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9.ชุมชนตําบลบางรักใหญ
โครงการการเพิ่มผลิตภาพการผลิตขาวตูเสวยของกลุมแปรรูป
อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ผลผลิตการเกษตรบางรักใหญ
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พื้นที่ดําเนินการ
10. ชุมชนตําบลบานแค อําเภอ
ผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11.ชุมชนตําบลสามเรือน
อําเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการ
โครงการการพัฒนาชาดอกแคผสมสมุนไพรและบรรจุภัณฑ
โครงการหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หมูบานเห็ดตับเตา
สามเรือน ปที่ 2

3.ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน
จากการจั ด ทํ าแผนงานดํ าเนิ น งานรว มกับ ชุม ชนและลงบริก ารวิช าการในพื้ น ที่ เ ป าหมาย
มหาวิท ยาลัย ได ล งพื้ นที่ ติด ตามโครงการ โดยมี แบบติดตามผลการดําเนิ นโครงการความเปน อยู
ของประชาชนภายในชุมชน พบวาชุมชนมีการพัฒนามีความเปนอยูที่ดีขึ้น ประชาชนชาวบานสามารถ
นําองคความรูจาการบริการวิชาการไปใชในการลดคาใชจายภายในครัวเรือน และสามารถนําองคความรู
ที่ ไ ด จ ากการบริ ก ารวิ ช าการ พั ฒ นาจนเกิ ด อาชี พ เสริ ม เพิ่ ม รายได ภ ายในครอบครั ว หรื อ ชุ ม ชน
โดยหน วยงานปกครองสว นท อ งถิ่ น ประสานด านการตลาดหาพื้ น ที่ ก ารจัด จํ าหน า ยให กั บ ชุ ม ชน
และมหาวิทยาลัยนําขอเสนอแนะที่ไดจากการติดตามประเมินผลโครงการนํามาพัฒ นาปรับปรุง และ
แกไขในการให บ ริก ารวิช าการต อไป โดยมหาวิท ยาลัยไดมี ก ารติ ดตามประเมิน ผลโครงการต างๆ
ที่ดําเนินงานตามขอ 1 และ 2 อันไดแก (U3.1 – 3.1)
- ชุมชนเทศบาลตําบลอรัญญิก จากการที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการลงพื้นที่ใหบริการวิชาการ
โดยผลการดําเนินงานบริการวิชาการพบวาประชาชนไดพัฒ นาทัก ษะและนําเอาองคความรูไปใชใน
การดํารงชีวิต โดยนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน โดยวางแผนการบัญชี
ครัวเรือนและไดพัฒนาทักษะความรูที่ไดรับบริการวิชาการ ในการทําน้ําสมุนไพรและการทําขนมไทย
ที่ ม หาวิท ยาลั ย และคณะลงไปบริก ารวิ ช าการ เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ จํา หน า ยภายในชุ ม ชน เพิ่ ม รายได
ในครัวเรือนได
- ชุ ม ชนบ านแค จากการที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได ดํ าเนิ น การลงพื้ น ที่ บ ริก ารวิชาการ โดยผลการ
ดําเนินงานบริการวิชาการพบวาประชาชนไดรับความรู และนําเอาองคความรูไปใชเพิ่มพูนทักษะในการ
สรางอาชีพ โดยนํ าเอาทรัพ ยากรที่ มี อ ยูม าเพิ่ ม มูล คา โดยการทํ าน้ํ าสมุ นไพร สบู ส มุ นไพรพื้น บ าน
การพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑทองมวน กลวยสมุนไพร และขาวเกรียบกลวยสมุนไพรเชิงพาณิชย
ซึ่งเปนการพัฒนาอาชีพในชุมชนเพิ่มรายไดภายในครัวเรือนได
- ชุมชนตําบลทับน้ํา ไดรับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชนจาก
สํานักงานกองทุนสนับ สนุนการวิจัย (สกว.) และกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
คณะ ไดล งพื้นที่ ใหบ ริก ารวิชาการ โดยผลการดําเนินงานพบวา ชุม ชนไดนําเทคโนโลยีง านวิจัยไป
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พัฒ นาการลางมันเทศ และไดมีการรวมกลุมการแปรรูปมันเทศเปนผลิตภัณฑตางๆ ไดแก ขาวเกรียบ
จากมันเทศ ทองมวนจากมันเทศ สาโทจากมันเทศ จําหนา ยในชุม ชน เพิ่ม รายไดภายในครัวเรือน
(U3.1 – 3.2)
- ชุมชนตําบลหนองขนาก ผลการดําเนินงานพบวากลุมมีการพัฒนาโดยกลุมมีการจดทะเบียน
เปนกลุม วิสาหกิจ ชุม ชนกกขนากพลัส เพื่อสรางความเขมแข็งของกลุม โดยมหาวิท ยาลัยไดบ ริก าร
วิชาการองคความรู การผลิตน้ําผักผลไม ซึ่งกลุมสามารถนําองคความรูด านการผลิตผลิตภัณฑน้ําผักและ
ผลไมไปพัฒนา กระบวนการผลิตของกลุม ใหเปนไปตามมาตรฐานประยุกตพัฒนาจนเกิดเปนผลิตภัณฑ
น้ําผักและผลไม ตรากุหรี่ จัดจําหนายในชุมชน ศูนยราชการ และตลาดโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
- ชุมชนตําบลทาเสา ผลการดําเนินงานพบวากลุม มีการพัฒนาโดยกลุมมีการจดทะเบียนเปนกลุม
วิสาหกิจชุมชนแกวสมใจ โดยมหาวิท ยาลัยไดบ ริการวิชาการองคความรูการผลิตมะขามปอมแชอิ่ม
และการพัฒนาบรรจุภัณฑ โดยกลุมไดนําองคความรูไปพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑมะขามปอมแชอิ่ม
ให ได ม าตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ ชุ ม ชน (OTOP) ซึ่ ง เป น การสร า งรายได ให กั บ กลุ ม วิ ส าหกิ จ แก ว สมใจ
ซึ่งผลิตภัณฑ มะขามปอมแชอิ่ม ตรานางสนม จัดจําหนายภายใน ตลาดชุมชนเพิ่มรายไดในครัวเรือน
- ชุมชนตําบลดอนทอง ผลการดําเนินงานพบวากลุมมีการพัฒนาโดยกลุมมีการจดทะเบียนกลุม
วิสาหกิจชุมชนบานดอนทอง โดยมหาวิทยาลัยไดบริการวิชาการองคความรูการพัฒนาการผลิตไขเค็ม
สมุนไพร ซึ่งไดนําองคความรูพัฒ นากระบวนการผลิตไขเค็ม เพิ่ม มูล คาไขเปดสมุนไพร ตรา TADA
สร างรายได ให กั บ กลุ ม แม บ า นและสตรี ตํ าบลดอนทอง อํ า เภอเสนา จั ง หวัด พระนครศรีอ ยุ ธ ยา
จัดจําหนายใน ชุมชน และรานประชารัฐในพื้นที่
- ชุมชนตําบลบางนางรา ผลการดําเนินงานพบวากลุม มีการพัฒนาโดยกลุม มีการจดทะเบียนกลุม
ชุม ชน บางนางรา โดยมหาวิทยาลัยไดบริการวิชาการองคความรูการพัฒนากระบวนการผลิตมันเทศ
มันอีกาเปนมันเสนทอดกรอบ โดยกลุมไดพัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับผลิตภัณฑจากมันเทศ
สรางรายไดเสริมใหกับกลุมวิสาหกิจชมชุน ซึ่งจัดจําหนายใน ชุมชน และรานประชารัฐในพื้นที่
- ตําบลสามเรือน ไดรับ การสนับ สนุนดานการวิจัยเชิงพื้นที่ จากสํานักงานกองทุนสนับ สนุน
การวิจัย (สกว.) และดําเนินการภายใตโครงการ หมูบานเห็ดตับเตาสามเรือน ซึ่งไดดําเนินการตอเนื่องป
ที่ 2 โดยมหาวิทยาลัยไดบริการวิชาการ การถายทอดเพาะเชื้อเห็ดตับเตา เห็ดตีนแรด การแปรรูปเห็ด
ชุมชนไดนําองคความรูไปพัฒนาการเพาะเห็ด ตับเตา และมีการแปรรูปเห็ดเปนผลิตภัณฑตางๆ และ
ยืดอายุ ไดพัฒนาเปนผลิตภัณฑประจําตําบลสามเรือน เชน น้ําพริกเห็ด ขาวเกรียบเห็ด เห็ดในน้ําเกลือ
และการวางจําหนายในชุมชน สรางรายไดใหกับครัวเรือนและชุมชน (U3.1 – 3.2)
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4.ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
จากการลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการในพื้นที่เปาหมายพบวาชุม ชนสามารถนําองค
ความรูที่ไดจากการบริการวิชาการไปประยุกตใชจนเกิดเปนอาชีพ และพัฒนาอยางตอเนื่อง สรางรายได
ใหกับ ครอบครัว และหนวยงานองคก ารปกครองสวนทองถิ่นไดมีสวนรวมในการพัฒ นาชุม ชนและ
ผลักดันใหชุมชนเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยผลการติดตามประเมินผล ดังนี้
- ชุมชนตําบลอรัญญิก ไดนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน และไดมี
การดําเนินงานตอเนื่องปที่ 2 และนําองคความรูดานการพัฒนาผลิตภัณฑใหมใหหลากหลายมากขึ้น
เชน การทําทองมวน โดยชุมชนและหนวยงานปกครองสวนทองถิ่นไดผลักดันจนสามารถพัฒนาสินคา
จนวางจําหนายได และไดรับการคัดเลือกเปนหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง (U3.1 – 4.2)
- ชุมชนบานแค องคการปกครองสวนทองถิ่นไดผลักดันใหเกิดการรวมกลุมสตรีในตําบลเกิด
การพัฒนาอาชีพเสริมของกลุมสตรี และไดดําเนินการกิจกรรมการทําน้ําสมุนไพร และน้ํายาลางจาน
และการทําผลิตภัณฑทองมวน กลวยสมุนไพรจากแปงกลวย และพัฒนาสูตรทองมวนใหเหมาะสมกับ
ผูบริโภค จัดจําหนายเสริมสรางรายไดภายในชุมชน และพัฒนาวิถีชีวิตใหดียิ่งขึ้น (3.1-4.1)
- ชุมชนตําบลทาเสากลุมวิสาหกิจชุมชนแกวสมใจ ไดยกระดับผลิตภัณฑมะขามปอมแชอิ่มใหได
มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ ชุ ม ชน (OTOP) ตรา นางสนม และได รั บ รางวั ล นวั ต กรรมสร า งสรรค
จากงาน “TISTR and FRIENDS 2017” ครั้ ง ที่ 4 ณ โซนบี ชั้ น 1 ศู น ย ก ารค า เซ็ น ทรั ล พลาซา
ลาดพราว โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (3.1-4.1) (3.1-4.2)
- ชุมชนปรากกราน ผลจากการดําเนินงานตอเนื่องปที่ 3 ทําใหกลุมเกษตรกรสามารถพัฒนา
ผลิต ภัณ ฑ น มแพะบรรจุขวดจําหน ายรสจื ด และได รับ เลขทะเบี ย นอาหาร (อย.) ซึ่ง ตอ มากลุ ม ได
ดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑเพิ่มมากขึ้น ไดแก นมแพะรสหวาน รสชอคโกแล็ต ซึ่งทุกผลิตภัณฑไดรับ
เลขทะเบียนอาหาร (อย.) จึงสามารถวางจําหนายในตลาดทั่วไปได และปจจุบันกลุมยังไดรับการติดตอ
จากบริษัทเอกชนเพื่อใหผลิตนมแพะบรรจุขวดพาสเจอไรต ตรา R-YO และไดเพิ่ม ชองทางการจัดจํา
หน ว ยโดยการพั ฒ นาเป น ผลิ ต ภั ณ ฑ บ รรจุ ก ระป อ งสเตอริไรส เพื่ อ เลี้ ย งสั ต ว เช น แมวเพื่ อ นํ า ไป
จัดจําหน ายใหก วางขวางขึ้น ซึ่ง จากการพัฒ นาอยางต อเนื่องทํ าใหผ ลิ ตภัณ ฑ นมแพะพาสเจอไรต
ตรา R-YO ไดรับ รางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดผลิตภัณ ฑนมแพะพาสเจอไรซในงานแพะ
แหงชาติครั้งที่ 14 ของกรมปศุสัตว จังหวัดนนทบุรี (3.1-4.2)
- ชุมชนสามเรือน ไดรับการสนับ สนุนดานการวิจัยเชิงพื้นที่ จากสํานัก งานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) และไดรับการสนับสนุนดําเนินโครงการจากสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีดําเนินงานตอเนื่องปที่ 2 ซึ่งในป พ.ศ. 2560 เกษตรกรมีการพัฒ นาผลิตภัณฑเห็ดตับเตา
จนกลายเปนเอกลัก ษณ ประจําตําบลสามเรือน และไดนําองคความรูไปพัฒ นาการเพาะเห็ดตับ เตา
การแปรรูปเห็ดตับเตา เห็ดตีนแรด เปนผลิตภัณฑตางๆ เชน น้ําพริกเห็ดตั บเตา เห็ดตับเตาในน้ําเกลือ
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ซาลาเปาใสเห็ดตับเตา กะหรี่ปบ วางจําหนวยสรางเสริมรายได และพัฒนาวิถีชีวิตชุมชนสามเรือนใหดี
ยิ่งขึ้น (3.1-4.1)
5.สถาบันสามารถสรางเครือขา ยความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชน
หรือองคการเปาหมาย
มหาวิทยาลัยจัดทําบันทึกความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ MOU เพื่อสรางพันธกิจสัมพันธ
การบริก ารทางวิช าการ การวิจั ย ซึ่ง หน วยงานเครือข ายให ความร วมมื อ ดานการบริก ารวิช าการ
เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร อํานวยความสะดวกในพื้นที่ใหบ ริการวิชาการ หรือมีสวนรวมในการ
สนับสนุนงบประมาณในการบริการวิชาการ เปนตน ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําบันทึกความ
รวมมือกับหนวยงานภายนอก ดังนี้ (3.1-5.1)
1. ทําบันทึกความรวมมือระหวางองคการปกครองสวนทองถิ่น ดานความรวมมือดานการใหบริการ
วิชาการ ถายทอดองคความรู เทคโนโลยี ไดแก
- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม อบต.ยานยาว
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร อบต.พระแกว อบต.สามเรือน
- คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร เทศบาลตําบลไทรนอย
- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลตําบลมหาพราหมณ อบต.พระขาว
- คณะศิลปศาสตร อบต.บานเกาะ
- สถาบันวิจัยและพัฒ นา เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ อบต.บานแค อบต.ทับ น้ํา เทศบาล
ตําบลอรัญญิก
2. ทําบันทึก ความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
อํานวยความสะดวกและสนับสนุนงบประมาณดําเนินงานดานบริการวิชาการ ไดแก
- สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สนับสนุนงบประมาณวิจัยเพื่อชุมชน
- เครือขายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย
- เครือขายมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม แลกเปลี่ยนขาวสารดานวิชาการเพื่อสังคม
- สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) สนับสนุนงบประมาณดํา เนิน
โครงการพัฒนาผูประกอบการใหม Start up ป 2559
- สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ สนับสนุน
งบประมาณดําเนินโครงการ สงเสริมใหบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อแกปญหา
และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตใหกับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)
- จัดทําบันทึกความรวมมือรวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานการนําวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี นวัตกรรม สูชุมชน จัดตั้งศูนยคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย และสนับ สนุนงบประมาณ
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ดํ า เนิ น โครงการคลิ นิ ก เทคโนโลยี แผนงานบริ ก ารให คํ า ปรึ ก ษา แผนงานถ า ยทอดเทคโนโลยี
แผนงานวิจัยตอยอด และหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (3.1-5.2)
6.ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแกสังคมของสถาบันตาม
ขอ 2 โดยมีจํานวนอาจารยเขารวมไมนอยกวารอยละ 5 ของอาจารยทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ตอง
มีอาจารยมาจากทุกคณะ
มหาวิท ยาลัย ได ดําเนิน การแตง ตั้ ง คณะทํางานโครงการยกระดับ ฯ โดยเน น ให แต ล ะคณะ
มีสวนรวมในการทํางานเพื่อใหตรงตามแผนงานวิชาการแกสังคม โดยมีอาจารยภายในมหาวิทยาลัย
จํานวน 642 คน ซึ่งในโครงการยกระดับฯ มีอาจารยเขารวมแตละคณะ ดังนี้ (3.1-6.1) (3.1 – 6.2)
- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จํานวน 25 คน
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จํานวน 17 คน
- คณะศิลปศาสตร จํานวน 12 คน
- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 15 คน
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 16 คน
- คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 16 คน
โดยมี จํานวนอาจารยเขารวมไมนอยกวารอยละ 5 ของอาจารยทั้ง หมด โดยจากการรวมมี
อาจารยเขารวมโครงการ จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 15.7
เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U-3.1 – 1.1 แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.
2557- พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
U-3.1 – 1.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริการบริหารวิชาการ
U-3.1 – 1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ
U-3.1 – 1.4 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบกลไกการใหบริการวิชาการแกสงั คม พ.ศ. 2560
U-3.1 – 1.5 สรุปรูปเลมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ
U-3.1 – 1.6 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การใหทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
ประจําป พ.ศ. 2560
U-3.1 – 1.7 คําสั่งแตงตั้งผูประสานในโครงการพัฒนาระบบการจัดการงานวิจยั เพื่อพัฒนาพื้นที่
จังหวัดนนทบุรี สุพรรณบุรี และพระนครศรีอยุธยา
U-3.1 – 1.8 บันทึกความรวมมือถายทอดเทคโนโลยี “คลินิกเทคโนโลยี”
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หมายเลข
U-3.1 – 1.9
U-3.1 – 2.1
U-3.1 – 3.1
U-3.1 – 3.2
U-3.1 – 4.1
U-3.1 – 4.2
U-3.1 – 5.1
U-3.1 – 6.1
U-3.1 – 6.2

รายการเอกสารหลักฐาน
รูปเลมโครงการคลินิกเทคโนโลยี
แผนการดําเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ และแผนการดําเนินโครงการ
คลินิกเทคโนโลยี หมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แบบติดตามผลการดําเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ
เลมวิจัยนวัตกรรมฯ
โครงการหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการคลินกิ เทคโนโลยี
หลักฐานการไดรบั รางวัลฯ
บันทึกความรวมมือเอกสาร MOU ระยะ 3 ป
คําสัง่ แตงตั้งคณะทํางานโครงการยกระดับฯ
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูป ระสานงานโครงการพัฒนาระบบการจัดการวิจัยฯ
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องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 4.1
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
: กระบวนการ
: กองกลาง (งานศิลปวัฒนธรรม)
1. ผูอํานวยการกองกลาง
2. นายพีรวิชญ พิกุล
โทร. 089-182-8948
คําอธิบายตัวบงชี้ :
สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุง
ศิล ปะและวัฒ นธรรม ทั้งการอนุรัก ษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒ นธรรมไทย ภูมิปญ ญาทองถิ่นตาม
จุดเนนของสถาบันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เกณฑการประเมิน: 7 ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 - 7 ขอ

ผลการดําเนินงาน:
มีการ
ขอ
การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน
ดําเนินการ
1. กําหนดผูร ับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนด
ตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให

สามารถดําเนินการไดตามแผน
3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

4. ประเมินความสําเร็จของตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน

ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม
6. เผยแพรกจิ กรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน

7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
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ผลการประเมินตนเองครัง้ นี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: 6 ขอ
: 7 ขอ
: 7 ขอ

เกณฑประเมิน
: 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน : X ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน
: 5 คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีระบบกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
1.1 ไดมีการกําหนดแผนประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2559 และแผนพัฒ นาคุณภาพ
งบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดกําหนดตัวบงชี้คุณภาพ โดยระบุ
หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในการรวบรวมข อ มู ล ผู กํ า กั บ ตั ว ชี้ วั ด และผู รั บ ผิ ด ชอบจั ด ทํ า ข อ มู ล
(KPI - Mapping) (U-4.1-1.1)
1.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดมีการจัดทํา SOP (U-4.1-1.2) เพื่อกําหนด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานใหมีความชัดเจน และเพื่อใหมีการปฏิบัติงานที่ถูกตองและมีทิศทางในแนวทาง
เดียวกัน
1.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 2559 เลขที่คําสั่ง 993 /2558 (U-4.1-1.3)
2. จั ด ทํ า แผนด า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และกํ า หนดตั ว บ ง ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ ตาม
วัตถุประสงคของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน
2.1 คณะกรรมการบริห ารงานทํานุบํารุงศิล ปวัฒ นธรรม ไดมีการจัดทําแผนดานทํานุบํารุง
ศิลปและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน รวมทั้งกรอบในการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภู มิ พ.ศ.2557 – พ.ศ. 2560 (U-4.1-2.1) แผนด านการทํานุบํ ารุง ศิล ปวัฒ นธรรม
ระ ดั บ ม ห า วิ ท ย าลั ย ป ร ะ จํ าป 2557 – 2560 (U-4.1-1.2) แล ะ แผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ระ จํ า ป
งบประมาณ 2559 โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนปฏิบัติการ (U-4.1-2.2)
2.2 คณะกรรมการบริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัยไดมีมติประชุมเพื่อ
ปรับปรุงแผนงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัย ประจําป 2557 – 2560 จากการ
ประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันจันทรที่ 25 กรกฎาคม 2559 (U-4.1-2.3)
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3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยกองกลาง งานศิลปวัฒ นธรรม ไดมีการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการกํากับติดตามผลการดําเนินกิจกรรม/
โครงการ ตามที่กําหนดไวใน SOP ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกรที่ 10 พฤษภาคม 2559 (U-4.1-3.1) ครั้งที่ 2
เมื่อวันจันทรที่ 25 กรกฎาคม 2559 (U-4.1-2.2) ในสวนของกิจกรรม/โครงการ งานศิลปวัฒ นธรรม
ไดกําหนดการติดตามใหแตล ะหนวยงานรายงานผลการดําเนินโครงการตามแบบรายงานแผน-ผล
ปฏิบัติการประจําป โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม ประจําปงบประมาณ
2559 (U-4.1-3.2) และจัดทําบันทึกขอความติดตามผลการดําเนิน โครงการของคณะและหนวยงาน
จํานวน 1 ฉบับ (U-4.1-3.3)
4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
ในแผนงานด า นการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม 2559 ได กํ า หนดตั ว ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ
ในปงบประมาณ 2559 ไวจํานวน 7 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานเปนไปตามแผน/สูงกวาแผน คิดเปน
รอยละ 100.00 โดยมีหนวยงานตางๆ ไดรายงานขอมูลตามตัวชี้วัด พบวา (U-4.1-4.1)
4.1 ตัวชี้วัด 4.1 จํานวนเงินสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถิ่น
อนุรักษสิ่งแวดลอม กําหนดคาไว >3,000,000 บาท งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 3,854,700 บาท
4.2 ตัวชี้วัด 4.2 รอยละของความรูเฉลี่ยที่ผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมไดรับความรูหลังจากเขา
รวมโครงการ/กิจกรรม กําหนดไวรอยละ >80 ผลการดําเนินการรอยละ 87.51
4.3 ตัวชี้วัด 4.3 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักการเขารวมการประกวด/แขงขัน หรือไดรางวัล
จากผลงานดานศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปญ
 ญาทองถิน่ /อนุรักษสิ่งแวดลอม ของนักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา
ทั้งหมดกําหนดไว >1 ผลการดําเนินการ 1.69
4.4 ตัวชี้วัด 4.1.1 จํานวนแหลงเรียนรูทางดานศิล ปะวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม กําหนดคา
ไว 1 แหลง ดําเนินการจริงได 3 แหลง
4.5 ตัวชี้วัด 4.1.2 จํานวนโครงการ/กิจ กรรมดานการทํ านุบํารุง ศิลปวัฒ นธรรม ภูมิปญ ญา
ทองถิ่น และสิ่งแวดลอมที่มีสวนรวมกับชุมชน กําหนดไวรอยละ 10 ผลการดําเนินการ 21
4.6 ตัวชี้ วัด 4.1.3 รอ ยละความพึ ง พอใจเฉลี่ย ของผูเข ารวมโครการต อประโยชนข องการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น และสิ่งแวดลอม กําหนดไวรอยละ >80 ผลการดําเนินการ
รอยละ 89.87
4.7 ตัวชี้วัด 4.2.1 รอยละโครงการ/กิจกรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒ นธรรมที่มีการบูรณาการกับ
พันธกิจอื่นๆ กําหนดไวรอยละ >30 ผลการดําเนินการรอยละ 31.03
~ 103 ~

5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.1 จากการประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันจันทรที่ 25 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการงาน
ศิ ล ปวัฒ นธรรมระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย (U-4.1-2.4) ได มี ก ารปรับ ปรุ ง แผนด านทํ า นุ บํ า รุง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม ดังนี้
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย หมายถึง กิจกรรมที่งานศิลปวัฒนธรรม กองกลาง ซึ่งเปนหนวยงาน
ที่รับผิดชอบโดยตรงเปนผูจัดขึ้น แตเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนหลายพื้นที่ โดยใน
แตละ พื้นที่ไกลกัน อีก ทั้ง มหาวิท ยาลัยไดม อบใหก องบริห ารทรัพ ยากรเปนผูรับ ผิดชอบ ในการจัด
กิจกรรมแตละพื้นที่
มติที่ป ระชุมใหเพิ่ม เติม นิยามจากเดิม เปน กิจกรรมของมหาวิท ยาลัย หมายถึง กิจ กรรมที่
กองบริห ารทรัพ ยากร/คณะเป นผู จัด โดยจะต องมีนั ก เรีย น/นัก ศึก ษา/บุค ลภายนอกเขารวมการ
ประกวด/แขงขันไมนอยกวา ๓ คณะ/หนวยงาน และใหเริ่มใชตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๖๐ เปนตนไป
5.2 จากก ารจั ด กิ จก รรม สถาป น าก รุ ง ศรี อ ยุ ธยา ร ว ม กั บ สํ านั กงาน วั ฒ น ธรรม
จ.พระนครศรีอยุธยา ผูเขารวมโครงการไดใหขอเสนอแนะควรจะมีกิจ กรรมควรจะมีสื่อหรือขอมู ล
แผนพับพระราชประวัติแจกใหกับผูเขาชมนิทรรศการ (U-4.6-5.1) ดังนั้น ในกิจกรรมวันคลายสวรรคต
สมเด็ จ พระนเรศวรมหาราช (U-4.6-5.2) จึ ง ได จั ด ทํ า ใบปลิ ว พระราชประวั ติ แ จกให กั บ ผู เข าชม
นิทรรศการ
6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
เผยแพร กิ จ กรรมหรื อ การบริ ก ารด า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมต อ สาธารณชน
งานศิลปวัฒนธรรมไดมีการเผยแพรกิจกรรมโดย วารสารมหาวิทยาลัย (U-4.6-6.1) ภาพขาวราชมงคล
สุวรรณภูมิ (U-4.6-6.2) ภาพขาวในสื่อหนังสือพิมพตางๆ (U-4.6-6.3) การเผยแพรภาพโครงการกิจกรรมที่จัดขึ้น
ทาง http://www.rmutsb.ac.th (U-4.6-6.4) เผยแพรภาพกิจกรรมเคลื่อนไหวทางhttps://www.youtube.com
(มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ วรรณภู มิ งานการศึ ก ษาทางไกล) (U-4.6-6.5) จุ ล สารงาน
ศิลปวัฒนธรรม (U-4.6-6.6)
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เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U-4.1-1.1 แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 และแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
U-4.1-1.2 แผนงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ 2557 – 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
U-4.1-1.3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับ
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2559
U-4.1-2.1 แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557 –
พ.ศ. 2560
U-4.1-2.2 แผนงานดานศิลปวัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2559
U-4.1-2.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม ประจําป
งบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 เมื่อวันจันทรที่ 25 กรกฎาคม 2559
U-4.1-3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม ประจําป
งบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559
U-4.1-3.2 แบบรายงานแผน-ผลปฏิบัติการประจําป โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม ประจําปงบประมาณ 2559
U-4.1-3.3 บันทึกขอความ ขอติดตามผลการดําเนินโครงการ
U-4.1-4.1 รายงานผลการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ พ.ศ.2557 - 2560 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
U-4.5-5.1 โครงการรวมสืบสานอนุรักษศิลปวัฒธรรม กิจกรรมวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา
U4.5-5.2 โครงการรวมสืบสานอนุรักษศิลปวัฒธรรม กิจกรรมวันคลายวันสวรรคตพระนเรศวร
มหาราช
U-4.6-6.1 จุลสารราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยเผยแพรทงั้ ในหนวยงานและภายนอก
U-4.6-6.2 ภาพขาวราชมงคลสุวรรณภูมิ
U-4.6-6.3 ภาพขาวในสื่อหนังสือพิมพตางๆ
U-4.6-6.4 การเผยแพรภาพโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นทางhttp://www.rmutsb.ac.th
U-4.6-6.5 ภาพกิจกรรมเคลื่อนไหวทางhttps://www.youtube.com
U-4.6-6.6 จุลสารงานศิลปวัฒนธรรม

~ 105 ~

องคประกอบที่ 5 การบริการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 5.1

: การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุม
สถาบัน และเอกลักษณของสถาบัน
ชนิดของตัวบงชี้
: กระบวนการ
ผูรับผิดชอบ
: สํานักคุณภาพการศึกษา
1. ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน (ขอ 1)
2. นางสาวรัชชนันท ดีมาก
โทร. 084-939-6391
3. ผูอํานวยการกองคลัง (ขอ 2)
4. นางกันยา นวนพิจิตร
โทร. 089-219-0529
5. ผูอํานวยการสํานักคุณภาพการศึกษา (ขอ 3 และ ขอ 7)
6. นางสาวพัชรนันท วงศสิงห
โทร. 081-852-7204
7. นางสิริพร เรืองสุรัตน
โทร. 081-809-5320
8. ผูอํานวยการกองบริหารบุคคล (ขอ 4 และ ขอ 6)
9. นางสาวภาวิณี ชูนุย
โทร. 083-596-4620
10. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ขอ 5)
11. นางสุรีย เอี่ยมแจ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริก ารทางวิชาการแก
สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีการ
จัดทําแผนเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบันใหสอดคลองกับเปาหมายและ
กลุม สถาบัน ตลอดจนมีก ารบริห ารทั้งดานบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง และการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว
เกณฑการประเมิน: 7 ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ
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คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 - 6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

ผลการดําเนินงาน:
มีการ
ขอ
การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน
ดําเนินการ
1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบัน และ
พัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลา

เพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธ

2. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทาง
การเงินที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อ
พัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพื่อ
วิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจ จัย
เสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการ
ดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม

4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทัง้ 10 ประการที่อธิบายการ
ดําเนินงานอยางชัดเจน

5. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการ
จัดการความรูตามระบบ

6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน

7. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินงาน
ดานการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกําหนด
ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ

ผลการประเมินตนเองครัง้ นี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: 7 ขอ
: 7 ขอ
: 7 ขอ

เกณฑประเมิน
: 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน : / บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน
: 5 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
ขอ 1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบัน และพัฒนาไปสู
แผนกลยุทธทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลา เพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้
และเปาหมายของแผนกลยุทธ
มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยีร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ มี ก ารจั ด ทํ าโครงการประชุม ทบทวนแผน
ยุทธศาสตรการพัฒ นามหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ.2558) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20-22 กุมภาพันธ 2558 ณ บานทายหาด รีสอรท จังหวัดสมุทรสาคร
(U1-5.1-1.1) และได จั ด ประชุ ม ครั้ ง ที่ 2 โดยมี ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ร ว มกั บ ผู บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
รวมประชุม เมื่อวันเสารที่ 14 และวันอาทิตยที่ 15 มีนาคม 2558 ณ ภูเขางามรีสอรท จังหวัดนครนายก
เพื่ อ รับ ฟ ง ความคิด เห็ น ขอ เสนอแนะและแนวทางการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย (U1-5.1-1.2) และได
มอบหมายใหกองนโยบายและแผนดําเนินการรวบรวมการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ จากคณะผูจัดทําใน
แตละชุดทํางาน พรอมกันนี้ กองนโยบายและแผนไดเชิญผูมีสวนเกี่ยวของ รวมพิจารณาขอมูลดังกลาว
ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 ณ หองประชุมลีลาวดี ชั้น 3 อาคารศรีพิทยาคาร ศูนยพระนครศรีอยุธยา
หันตรา (U1-5.1-1.3) เมื่อดําเนินการทบทวนแผนดัง กลาวแลว ได นําเสนอเลม แผนยุท ธศาสตรก าร
พัฒ นามหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับ ปรับ ปรุง พ.ศ.2558)
และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะ สถาบัน/สํานัก พ.ศ.2558-พ.ศ.2560 (U1-5.1-1.4) ในที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 (U1-5.1-1.5)
มหาวิท ยาลัยฯ มีก ารถายทอดแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุ วรรณภู มิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบั บ ปรับ ปรุ ง พ.ศ.2558) และแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาคณะ
ส ถ า บั น / สํ า นั ก พ .ศ .2 5 5 8 -พ .ศ .2 5 6 0 ไป สู ทุ ก ห น ว ย ง า น ภ า ย ใน โด ย นํ า ขึ้ น บ น
เว็ บ ไซต http://plan.rmutsb.ac.th/plan/home.php เพื่ อ ให ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งใช เ ป น กรอบในการ
ดําเนิน งาน (U1-5.1-2.1) ทั้ ง นี้ มหาวิท ยาลั ย ได มีก ารจั ด ทํา แผนกลยุท ธท างการเงินมหาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคล เพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อน โดยไดแตงตั้งชุดคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ
ทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมดานการเงิน
เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ (U1-5.1-2.2) มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดทําแผนงาน/รายงานผลการปฏิบัติงานและ
การใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับ แผนกลยุท ธ
เปาหมาย ผลผลิต และกรอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําป ซึ่งในแตละปจะมีแผนงานโครงการ/
กิจกรรมที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ และครอบคลุมพันธกิจ ทั้ง 4 ดาน คือ การเรียน-การสอน การวิจัย
การบริการวิชาการ และการทํานุศิลปวัฒนธรรม (U1-5.1-3.1) มหาวิทยาลัยมีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ
ที่ไดกําหนดคาเปาหมายของแตละตัวชี้วัด เพื่อวัดความสําเร็จของการปฏิบัติงานไวในแผนยุทธศาสตร
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)
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และแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาคณะ สถาบั น /สํ า นั ก พ.ศ.2558-พ.ศ.2560 ไว ที่ ห น า 7-12
(U1-5.1-1.4) มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการทั้ง 4 พันธกิจ โดยมีการรายงานผลการ
ปฏิบั ติ ง านตามแบบจัด ทํ าแผน/รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านและการใชจ ายงบประมาณ ประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ.2559 เสนอตอสํานัก งบประมาณ ไตรมาสที่ 2,3,4 (U1-5.1-5.1) มหาวิท ยาลัยฯ
มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ โดยกองนโยบายและแผนติดตาม
การรายงานผลของทุกหนวยงานภายในวันที่ 5 ของเดือน (U1-5.1-6.1) พรอมกันนี้ ไดมีการจัดประชุม
เรงรัดติดตามผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ เพื่อใหหนวยงานไดสรุปผลการดําเนินงาน
และการใชจายงบประมาณและชี้แจงถึง สาเหตุ ปญ หาและอุป สรรค ของการดําเนินงานที่ไมเปนไป
ตามเป า หมาย ครั้ ง ที่ 1/2559 เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 12 ม.ค.2559, ครั้ ง ที่ 2/2559 วั น พฤหั ส บดี
ที่ 19 พ.ค.2559, ครั้ ง ที่ 3/2559 วั น ศุ ก ร ที่ 29 ก.ค.2559 และครั้ ง ที่ 4/2559 วั น จั น ทร ที่
29 ส.ค.2559 (U1-5.1-6.2) มหาวิทยาลัยฯ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับ ปรุง พ.ศ.2558) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559 เสนอตอผูบ ริห ารมหาวิทยาลัย (U1-5.1-7.1) จากผลการดําเนินงานดังกลาว
มหาวิท ยาลัยไดนํามาเปนแนวทางในการทบทวน พรอมทั้งไดจัดประชุมเพื่อจัดทํา (ราง) แผนพัฒนา
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 15 ป พ.ศ.2560-2574 และ (ราง) แผนพัฒ นา
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุวรรณภู มิ ระยะ 5 ป พ.ศ.2560-2564 เมื่ อวัน ที่ 17-19 และ
24-26 กุ ม ภาพั น ธ 2560 ณ ห อ งประชุ ม สภามหาวิท ยาลั ย ชั้ น 9 อาคารเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา (U1-5.1-7.2) และไดนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(ราง) แผนพัฒ นามหาวิท ยาลัยฯ ในการประชุม สภามหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุ วรรณภู มิ
ครั้ งที่ 4/2560 เมื่ อ วั น ที่ 25 มี น าค ม 2560 โด ย มี ข อ เส น อ แน ะ เพื่ อ นํ า ไป ป รั บ ป รุ ง
(U1-5.1-7.3) มหาวิท ยาลั ยฯ ไดนํ า ข อเสนอแนะจากที่ ป ระชุ ม สภามหาวิท ยาลั ย ทั้ ง 17 ประเด็ น
ไปพิ จ ารณาในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลั ย เมื่ อ วั น ที่ 20 เมษายน 2560 และ
วัน ที่ 1 มิถุนายน 2560 และไดป รับ แผนยุท ธศาสตรก ารพัฒ นามหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคล
สุ วรรณภู มิ พ.ศ.2560-2564 ตามข อ เสนอแนะดั ง กล า ว และนํ า เข าเสนอต อ สภามหาวิ ท ยาลั ย
ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 (U1-5.1-8.1)
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ขอ 2. การกํา กับ ติด ตามสงเสริมสนั บสนุนให ทุ กคณะดํ า เนิ นการวิ เคราะห ขอมู ล ทางการเงินที่
ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย
บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพื่อวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน
มหาวิท ยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพื่ อจัดทําและวิเคราะหตนทุน ประกอบดวยผูบ ริห าร
ระดับสูงของมหาวิทยาลัย ผูบริหารระดับสูงของคณะ และผูรับผิดชอบในการดําเนินการจัดทําตนทุน
ต อ หน ว ยผลผลิ ต ประจํ าป ง บประมาณ พ.ศ.2559 (U2-5.1-2.1) มี ก ารประชุ ม ชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ
หลั ก เกณฑ และวิธีก ารในการจัดทําตน ทุนตอหนวย พรอมทั้ งรวมกันพิ จ ารณากําหนดแนวทางใน
การจั ดทํ าต นทุ น ตอ หนว ยผลผลิต ในแต ล ะหลั ก สูต ร ป ง บประมาณ พ.ศ.2560 และรับ ทราบผล
การคํ านวณต นทุ น ประจําป ง บประมาณ พ.ศ.2559 (U2-5.1-2.2) วิ เคราะห ข อ มูล ทางการเงิ น
ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตล ะหลัก สูตร สัดสวนคาใชจาย เพื่อพัฒ นานัก ศึก ษา อาจารย
บุ ค ลากร การจั ด การเรีย นการสอนจากผลการดํ า เนิ น งานการจั ด ทํ าต น ทุ น ต อ หน ว ย ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2559 โดยเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2558 และ
ปง บประมาณ พ.ศ.2559 ตามพั นธกิจ ของมหาวิท ยาลัย ในแต ล ะกิจ กรรมดานการจัด การเรีย น
การสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ทุกกลุมสาขาวิชาของแตละคณะงานบริการ
วิชาการ งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งานวิจัย งานทะเบียน งานวิทยบริการ (U2-5.1-2.3)
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบตนทุนกิจกรรม ปงบประมาณ พ.ศ.2558 และปงบประมาณ พ.ศ.2559
ป 2558
กิจกรรม

1. การเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี
2. การเรียนการสอน
ระดับปริญญาโท
3. งานพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา
4. งานบริการวิชาการ
5. งานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
6. งานวิจัย
7. งานทะเบียน
8. งานวิทยบริการ

922,531,432.75

79,330.18

948,208,807.45

ตนทุน
ตนทุน
ตอ
รวม
หนวย
ตนทุนตอหนวย เพิ่มขึ้น/ เพิ่มขึ้น/
(ลดลง) (ลดลง)
%
83,049.37
2.78
4.69

7,757,733..57

122,651.91

2,434,924.28

71,092.68

-68.61

-42.04

7,968,520.00

181,102.73

10,414,700.00

208,294.00

30.70

15.01

8,459,093.00
4,086,608.42

82,932.28
56,758.45

8,585,242.19
3,151,483.24

132,080.65
50,830.37

1.49
-22.88

59.26
-10.44

39,235,805.97
9,385,731.44
28,868,178.18

179,980.76
804.05
2,255.33

35,423,138.54
7,657,755.77
38,064,081.37

111,744.92
623.70
2,826.05

-9.72
-18.41
31.85

-37.91
-22.43
25.31

ตนทุนรวม

ป 2559

ตนทุนตอหนวย

ตนทุนรวม

แผนภูมิเปรียบเทียบตนทุนกิจกรรม ปงบประมาณ พ.ศ.2558 และปงบประมาณ พ.ศ.2559
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วิเคราะหเปรียบเทียบตนทุนกิจกรรม
กิจกรรม
วิเคราะหเปรียบเทียบ
1. การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี มีตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น เนื่องจากงบบุคลากรและงบดําเนินงาน
เพิ่มขึ้น อีกทัง้ นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาลดลง
2. การเรียนการสอนระดับปริญญาโท มีตนทุนตอหนวยลดลง เนื่องจากงบดําเนินงานที่ลดลง อีกทั้ง
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาลดลง
3. งานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา มีตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น เปนผลจากบุคลากรไดรบั ทุนการศึกษาเพิ่ม
ทั้ง ปริญญาโท และปริญญาเอก ในปการศึกษา 2559 ปริมาณ
เพิ่มขึ้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยกําลังอยูในชวงพัฒนาบุคลากรใหมีวุฒิ
การศึกษาเพิม่ ขึ้น และบุคลากรไดรับทุนปริญญาโท และปริญญาเอก
เพิ่มขึ้น
4. งานบริการวิชาการ
มีตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น สาเหตุจากมหาวิทยาลัยมีจํานวนโครงการ
บริการวิชาการ ลดลงแตจัดสรรจํานวนเงินตอโครงการใหไดรับมาก
ขึ้น
5. งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มีตนทุนตอหนวยลดลง เนื่องจากจํานวนโครงการนอยลงและจัดสรร
งบประมาณใหกับกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตอโครงการ
นอยลง
6. งานวิจัย
มีตนทุนตอหนวยลดลง เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่ไดรับ
จัดสรรงบประมาณใหกับงานวิจัยตอเรื่องลดลง เพื่อใหนักวิจัยหนา
ใหมมีโอกาสจัดทําจํานวนโครงการวิจัยไดมากขึ้น
7. งานทะเบียน
มีตนทุนตอหนวยลดลง เนื่องจากคาใชจายในการดําเนินงานลดลง
และจํานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น
8. งานวิทยบริการ
มีตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีคาเสือ่ มราคาเพิ่มขึ้น
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ตารางที่ 2 วิเคราะหตนทุนผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 และปงบประมาณ พ.ศ.2559
ป 2558
กิจกรรม

ตนทุนรวม

1. การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
1.1 กลุมสาขาวิชา
85,033,945.10
ครุศาสตร
1.2 กลุมสาขาวิชา
92,811,732.85
เทคโนโลยีการเกษตร
ฯ
1.3. กลุมสาขาวิชา
312,911,512.32
บริหารธุรกิจ ฯ
1.4 กลุมสาขาวิชา
150,087,117.79
วิทยาศาสตรฯ
1.5 กลุมสาขาวิชา
136,062,721.07
วิศวกรรมศาสตร ฯ
1.6 กลุมสาขาวิชา
151,596,042.67
ศิลปศาสตร
2. การจัดการเรียนระดับปริญญาโท
2.1 กลุมสาขาวิชา
8,819,280.83
บริหารธุรกิจฯ
2.2 กลุมสาขาวิชา
933,330.45
วิศวกรรมไฟฟา
3. งานบริการทาง
8,459,093.00
วิชาการ
4. งานทํานุบํารุง
4,086,608.42
ศิลปวัฒนธรรม
5. งานวิจัย
39,235,805.97
6. งานทะเบียน
9,385,731.44
7. งานวิทยบริการ
28,868,178.18

ป 2559

ตนทุน
รวม
เพิ่มขึ้น/
(ลดลง)

ตนทุนตอ
หนวย
เพิ่มขึ้น/
(ลดลง) %

ตนทุนตอ
หนวย

ตนทุนรวม

ตนทุนตอ
หนวย

115,967.17

77,980,661.16

109,521.38

-8.29

-5.56

166,555.32

93,135,750.89

194,625.01

0.35

16.85

64,442.99

331,650,901.27

70,798.78

5.99

9.86

78,437.23

168,884,851.98

83,224.30

12.52

6.10

124,003.39

122,835,571.49

103,457.42

-9.72

- 16.57

61,321.34

162,853,290.36

70,018.41

7.43

14.18

154,759.31

3,225,137.75

105,310.62

-63.44

- 31.95

149,332.87

492,266.85

135,797.75

- 47.26

- 9.06

82,932.28

8,585,242.19

132,080.65

1.49

59.26

56,758.45

3,151,483.24

50,830.37

- 22.88

-10.44

179,980.76
804.05
2,255.33

35,423,138.54
7,657,755.77
38,064,081.37

111,744.92
623.70
3,018.94

- 9.72
- 18.41
31.85

- 37.91
22.43
25.31
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แผนภูมิวิเคราะหตนทุนผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
และปงบประมาณ พ.ศ.255 ระดับปริญญาตรี

แผนภูมิ วิเคราะหตนทุนผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
และปงบประมาณ พ.ศ.2559 ระดับปริญญาโท
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วิเคราะหเปรียบเทียบตนทุนผลิตการจัดการเรียนการสอนระดับสาขาวิชา
กิจกรรม
วิเคราะหเปรียบเทียบ
ระดับปริญญาตรี
1.กลุมสาขาวิชาครุศาสตรอุตสาหกรรม
มีตนทุนตอหนวยลดลง เนื่องจากงบดําเนินงานลดลง
และจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาลดลง เปน
ผลใหตนทุนตอหนวยลดลง
2.กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรฯ
มีตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น เนื่องจากคาใชจายบุคลากร
และคาใชสอยเพิม่ จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
ลดลง
3.กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจฯ
มีตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น เพราะกลุม สาขามี
นักศึกษาเขาใหมลดลง
4.กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรฯ
มีตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาเพิ่มขึ้น
5.กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรฯ
มีตนทุนตอหนวยลดลง เพราะกลุมสาขามีคาใชจาย
ดานบุคลากรลดลงจากปที่แลว
6.กลุมสาขาวิชาศิลปศาสตร
มีตนทุนตอหนวย จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาลดลง
ระดับปริญญาโท
1. กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจฯ
มีตนทุนตอหนวยลดลง เนื่องจากยุบรวมระดับ
ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจฯ
2. กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
มีตนทุนตอหนวยลดลง จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาลดลง
วิเคราะหความคุมคาของการบริห ารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต
และโอกาสในการแขงขัน จากผลการคํานวณตนทุนประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยใช
ขอมูลในการวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุน นํามาวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับ
ปงบประมาณถัดไป เรื่องการลดคาใชจายในการดําเนินงานในภาพรวมที่ลดลง การปรับปรุงกิจกรรม
การเรียนการสอนใหสามารถบรรลุตามตัวชี้วัด และเปาหมาย ตามแผนการปฏิบัติงานประจําปของ
มหาวิทยาลัย เพื่อมหาวิทยาลัยไดมีความพรอมในการและเพิ่มโอกาสในการแขงขัน
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ขอ 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปจจัย ภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดํา เนินงานตามพันธกิจของ
สถาบันและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดําเนินการดานการบริห ารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย และเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึง แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัย โดยแบงเปน 2 ชุด ไดแก
1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยมี อธิการบดี เปนประธาน
กรรมการรองอธิ ก ารบดี ผู ช ว ยอธิ ก ารบดี คณบดี ทุ ก คณะ ผู อํ า นวยการสถาบั น /สํ า นั ก /กอง
เปนกรรมการ ผูชวยอธิการบดี (ผศ.กฤษฎี สุขฉายี) เปนกรรมการและเลขานุการ ผูอํานวยการสํานัก
คุณภาพการศึกษา เปนกรรมการ และผูชวยเลขานุการ มีหนาที่ 1) กําหนดนโยบายและแนวทางในการ
ดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 2) พิจารณาอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงและ
แผนการปรับ ปรุงการควบคุ ม ภายในของมหาวิท ยาลัย 3) ติ ดตามและประเมิ นผลการดํ าเนิน งาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา และรับขอแนะนํา 4) รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และรับขอแนะนํา 5) รายงาน
ผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและหนวย
ราชการที่เกี่ยวของ
2. คณ ะกรรมการดํ า เนิ น งานบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบ คุ ม ภายใน โดยมี
ผูชวยอธิการบดี (ผศ.กฤษฎี สุขฉายี) เปนประธานกรรมการ รองคณบดีดานบริหารและวางแผนทุกคณะ
รองผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก ผูอํานวยการสํานัก งานอธิก ารบดี ผูอํานวยการหนวยงานในสัง กัด
สํานักงานอธิการบดี เปนกรรมการ ผูอํานวยการสํานักคุณภาพการศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ 1) ระบุปจจัยเสี่ยง กําหนดเกณฑ การประเมิน ความเสี่ยง จัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะห
และประเมิ น ความเสี่ ย ง จั ด ทํ า แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ประชาสั ม พั น ธ แ ผนบริ ห ารความเสี่ ย ง
รวมทั้งติดตามความกาวหนาของการดําเนินการและรายงานสรุป ผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ ย งของมหาวิ ท ยาลั ย ต อ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน
และมหาวิทยาลัย
ตามคําสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ ที่ 680/2559 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและการ
ควบคุมภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สั่ง ณ วันที่ 13 ก.ย. 59 (U3-5.1-3.1)
ดําเนิ น การจั ดทํ า แผนบริห ารความเสี่ ย ง มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ วรรณภู มิ
ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ให ห น ว ยงานในสั ง กั ด ส ง แผนบริ ห ารความเสี่ ย งของหน ว ยงาน
ปง บประมาณ พ.ศ.2560 ที่ ผานความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริห ารประจําหน วยงานแล ว
ตามหนั ง สื อ ที่ ศธ 0585.23/ว 246 ลงวั น ที่ 18 พฤษภาคม 2559 เรื่ อ ง ขอข อ มู ล และติ ด ตาม
การดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง (U3-5.1-3.2) รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี กําหนดความเสี่ยง
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เชิ ง นโยบาย ยุ ท ธศาสตร กลยุ ท ธ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ในประเด็ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบตามหนั ง สื อ ที่
ศธ 0585.23/ว 261 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เรื่อง กําหนดความเสี่ยงเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร
กลยุทธของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (U3-5.1-3.3) ดําเนินการใหคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ชุดที่ 2) พิจารณาวิเคราะหความเสี่ยง ระบุแหลงกําเนิดความเสี่ยง
ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง (ปจจัยภายในหรือปจจัยภายนอก) การควบคุมหรือการบริหารความเสี่ยง
(ที่ มี อ ยู ใน ป จ จุ บั น ) ป ระเมิ น ค วาม เสี่ ย ง แล ะก ารจั ด ก ารความ เสี่ ยงขอ งห น วย งาน ใน
สังกัด สถาบัน สํานัก กอง และคณะถึงระดับสาขาวิชา พรอมใหความเห็นชอบหรือใหขอเสนอแนะ
เพื่อจัดทํา (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามหนังสือที่ ศธ 0585.23/ว 1597
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ขอความอนุเคราะหพิจารณาแบบวิเคราะหความเสี่ยง แบบ บส.
1 (U3-5.1-3.4) โดยประเมิน ความเสี่ย งโอกาสที่ จ ะเกิด (Likelihood) และระดับ ความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ทั้งในเชิงคุณภาพ และในเชิงปริมาณ โดยใชมาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/
กิ จ ก ร ร ม ตั ว ชี้ วั ด ค ว า ม เสี่ ย ง แ ล ะ ก ล ยุ ท ธ ใน ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม เสี่ ย ง 4T ได แ ก
1) Avoid (Terminate) ลดโอกาสที่ จะเกิด ให เหลือ ศูนย (หลีก เลี่ย ง) 2) Accept (Take) ยอมรั บ
ความเสี่ ย งนั้ น (เฝ า ระวั ง ) 3) Reduce (Treat) ลดปริ ม าณความเสี ย หายให น อ ยลง (ควบคุ ม )
4) Prevent (Treat) ลดโอกาสที่จะเกิดใหนอยลง (ควบคุม) 5) Share รวมกันรับความเสี่ยงกับองคกร
อื่น หรือคนอื่น และ 6) Transfer โอนความเสี่ยงไปใหองคกรอื่นหรือคนอื่น ตามคูมือการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน ปรับปรุงครั้งที่ 2 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ (U3-5.1-3.5) นํามาจัด ลําดับ ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงตามแผนบริห ารความเสี่ยง
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบบวิเคราะหความเสี่ยง
แบบ บส. 1 หนา 61 รายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดวางแผนจัดการความเสี่ยง 3 ดาน จํานวน 9 เรื่อง ใชงบประมาณรวม
ทั้งสิ้น 6,949,900.- บาท ประกอบดวย
–ความเสี่ยงเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธของมหาวิทยาลัย จํานวน 3 เรื่อง
1. นโยบายดานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติไมบรรลุเปาหมายที่บัณฑิตตองรูจริงปฏิบัติ
ได และเปนคนดี มีความรู รักสูงาน ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย (เปนความเสี่ยงที่ไมบรรลุเปาหมาย
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 แตบรรลุเปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. 2559)
2. ผลการประเมิน คุณ ภาพการศึก ษาภายในระดับ มหาวิท ยาลัยต่ํากวาเป าหมาย
ที่กําหนดไว (ความเสี่ยงที่ไมบรรลุ 58 และ ป 59)
3. สภาพทางการเงินของมหาวิท ยาลัยในอนาคตแนวโนม รายรับ นอยกวารายจาย
(เปนความเสี่ยงที่ไมบรรลุเปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 แตบรรลุเปาหมายในปงบประมาณ
พ.ศ. 2559)
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–ความเสี่ยงเชิงการปฏิบัติงาน จํานวน 5 เรื่อง
4. การใหบริการ (ภายใน) ของมหาวิทยาลัยไมมีประสิทธิภาพทําใหเกิดความเสียหาย
ตอมหาวิทยาลัย (ความเสี่ยงที่ไมบรรลุ ป 59)
5. จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนไมเปนไปตามเปาหมาย
6. จํานวนอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร/เครื่องหมายการคาไมเปนไปตามเปาหมาย
7. การบริการวิชาการที่กอใหเกิดรายไดไมเปนไปตามแผน
8. ความไมปลอดภัยของระบบขอมูลและเครือขายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจาก
การไมดําเนินการตามนโยบายความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
–ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก จํานวน 1 เรื่อง
9. เกิดความสูญเสียชีวิตหรือทรัพยสินจากอุบตั ิเหตุ อุบัติภัย และอัคคีภัย (ความเสี่ยงที่
ไมบรรลุป 59) (U3-5.1-3.6)
ทั้งนี้แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภูมิ ปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ไดนํ าเขาที่ป ระชุม คณะกรรมการประกันคุณ ภาพการศึก ษา ประจําปก ารศึก ษา 2558
ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 (U3-5.1-3.7) นําเขาที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ
มทร.สุ ว รรณภู มิ ครั้ง ที่ 3/2559 เมื่ อ วัน ที่ 17 พฤศจิ ก ายน 2559 (U3-5.1-3.8) นํ าเข าที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม
2559 (U3-5.1-3.9) นําเขาที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่
13 ธันวาคม 2559 (U3-5.1-3.10) และนําเขาที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่
11 มกราคม 2560 พิจารณาอนุมัติแผนบริหารความเสีย่ ง (U3-5.1-3.11) และเผยแพรแผนบริหารความ
เสี่ ยงมหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยี ร าชมงคลสุ วรรณภู มิ ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ให ผู กํ ากั บ ติ ด ตาม
ตามหนังสือที่ ศธ 0585.23/ว 49 ลงวันที่ 6 กุม ภาพันธ 2560 (U3-5.1-3.12) และผูรับผิดชอบหรือ
หน วยงาน ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ตามห นั ง สื อ ที่ ศธ 0585.23/ว 48 ลงวั น ที่ 6 กุ ม ภาพั นธ 2560
(U3-5.1-3.13) เพื่ อ ให ผู รั บ ผิ ด ชอบในแผนบริ ห ารความเสี่ ย งได ดํ า เนิ น การจั ด การความเสี่ ย ง
ตามมาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม ตามที่ระบุไว
มหาวิทยาลัยดําเนินการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตามหนังสือ
ที่ ศธ 0585.23/ว 61 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) (U3-5.1-3.14) โดยผูรับผิดชอบหรือ
หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง รอบ 6 เดื อ น
(U3-5.1-3.15) รวบรวมผลการดําเนินงานฯ ที่หนวยงานรายงานมาวิเคราะห และสรุปผลการดําเนินงาน
ดังนี้ บรรลุเปาหมาย จํานวน 2 เรื่อง คิดเปนรอยละ 22.22 ไมบรรลุเปาหมาย จํานวน 5 เรื่อง คิดเปน
รอยละ 55.56 และยังไมมีผลการดําเนินงาน จํานวน 2 เรื่อง คิดเปนรอยละ 22.22 รายละเอียดดังเลม
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รอบ 6 เดือน (U3-5.1-3.16) โดยนําผลการดําเนินงานดังกลาวเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน มทร.สุ ว รรณภู มิ ครั้ ง ที่ 1/2560 เมื่ อ วั น ที่ 31 พ.ค. 60 เพื่ อ คณะ
กรรมการฯ ร ว มกั น พิ จ ารณ าผลการดํ า เนิ น งานดั ง กล า ว (U3-5.1-3.17) และตามห นั ง สื อ
ที่ ศธ 0585.23/ว 167 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เรื่อง ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 31 มิถุนายน 2560) (U3-5.1-3.18) โดยผูรับผิดชอบหรือ
หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง รอบ 9 เดื อ น
(U3-5.1-3.19) รวบรวมผลการดําเนินงานฯ ที่หนวยงานรายงานมาวิเคราะห และสรุปผลการดําเนินงาน
ดังนี้ บรรลุเปาหมาย จํานวน 6 เรื่อง คิดเปนรอยละ 66.67 ไมบรรลุเปาหมาย จํานวน 2 เรื่อง คิดเปน
รอยละ 22.22 รายละเอียดดังเลมรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน (U3-5.1-3.20) โดยนําผลการดําเนินงานดังกลาวเขา
ที่ป ระชุม คณะกรรมการบริห าร มทร.สุวรรณภูมิ ครั้ง ที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 60 เพื่อคณะ
กรรมการฯ ร ว มกั น พิ จ ารณ าผลการดํ า เนิ น งานดั ง กล า ว (U3-5.1-3.21) และตามห นั ง สื อ
ที่ ศธ 0585.23/ว 240 ลงวั น ที่ 18 สิ ง หาคม 2560 เรื่ อ ง ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานรอบ 12
เดือน (U3-5.1-3.22) โดยผูรับผิดชอบหรือหนวยงานที่รับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (U3-5.1-3.23) รวบรวมผลการดําเนินงานฯ ที่หนวยงานรายงานมา
วิเคราะห และสรุป ผลการดําเนิ นงานดัง นี้ บรรลุเ ปาหมาย จํานวน 6 เรื่อง คิดเป นรอยละ 66.67
ไมบรรลุเปาหมาย จํานวน 2 เรื่อง คิดเปนรอยละ 22.22 รายละเอียดดังเลมรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน รอบ 12
เดือน
ทั้งนี้ผ ลการดําเนินงานตามแผนบริห ารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน ตามที่ม หาวิท ยาลัยได
ดําเนินการตามมาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม ในการจัดการความเสี่ยงนั้น สามารถบริการ
จัดการความเสี่ยงบางประเด็นใหความเสี่ยงลดลง หมดไป และความเสี่ยงบางประเด็นยังตองนํามา
บริหารจัดการในปตอไป (U3-5.1-3.24) พรอมแจงหนวยงาน ในสังกัดดําเนินการจัดทําแผนบริห าร
ความเสี่ยงของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจํา
หน ว ยงาน ตามหนั ง สื อ ที่ ศธ 0585.23/ว 159 ลงวั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน 2560 เรื่ อ ง ขอส ง มติ
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน มทร.สุ ว รรณภู มิ ครั้ ง ที่ 1/2560
(U3-5.1-3.25)หน ว ยงานในสั ง กั ด ได จั ด ส ง แผนบริ ห ารความเสี่ ย งของหน ว ยงาน (U3-5.1-3.26)
มาเพื่อดําเนินการรวบรวม ประเมินโอกาส ผลกระทบ วิเคราะห และสรุปประเด็นความเสี่ยง เพื่อจัดทํา
(ราง) แผนบริห ารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (U3-5.1-3.27) และเสนอ
ผานคณะกรรมการชุดตางๆ เพื่อทบทวน ใหขอเสนอแนะ ขอสังเกต และพิจารณา ตามขั้นตอนตอไป
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ขอ 4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอยาง
ชัดเจน
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การดํ า เนิ น งานตาม
หลัก ธรรมาภิบ าล โดยกําหนดไวในแผนยุท ธศาสตรก ารพั ฒ นามหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยีร าชมงคล
สุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557-2560 และที่ปรับปรุง พ.ศ. 2558 ไวในประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยเชิงบูรณาการดวยหลักธรรมมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแผนยุทธศาสตร
การพัฒ นามหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560 – 2564 ไดกําหนดไวในยุทธศาสตร
ที่ 5 บ ริ ห ารจั ด ก ารอ ย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ความ มั่ น คงแล ะบ ริ ห ารจั ด ก ารต น เอ งได
กลยุทธที่ 5.6 บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยกําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัด คือผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวงงานภาครัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
มหาวิทยาลัยมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานโดยการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและนําไปสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนงานเพื่อเสนอของบประมาณประจําป แผนปฏิบัติ
ราชการประจําป และจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป โดยมีการติดตาม และรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนงานตามรอบระยะเวลาที่กําหนดไว
1.1 การกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒ นามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557-2560 ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 10/2559 ระเบียบวาระที่ 1.2.2 (U4-5.1-4.1-1)
1.2 การกํากับติดตามการเบิก จายงบประมาณ และการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจํ าป เป นแนวทางในการกํ ากับ ติดตามการเบิ ก จายงบประมาณ (U4-5.1-4.1-2), (U4-5.1-4.1-3),
(U4-5.1-4.1-4)
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
มหาวิ ท ยาลั ย ได กํ า หนดมี ก ารบริ ห ารจั ด การติ ด ตามผลการดํ า เนิ น การและการใช
จายงบประมาณอยางคุมคา โดยนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตามรายงานการประชุม
ครั้ง ที่ 12/2559 ระเบี ย บวาระที่ 4.7 (U4-5.1-4.2-1) การจัด ทํ าต น ทุ นต อ หน วย (U4-5.1-4.2-2)
และการจัดทํามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติง านใหครอบคลุม ทุ กภารกิจที่ สําคัญ โดยมอบหมายให
สํานักคุณภาพการศึกษารับผิดชอบในการดําเนินการประสานงานในการจัดทํา ปรับปรุง และติดตาม
การดําเนินการปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติง านรายงานตอมหาวิท ยาลัย เพื่อปรับ ปรุง
ประสิทธิภาพของงานทุกงานของมหาวิทยาลัย และกํากับติดตามการดําเนินงานตามมาตรฐานขั้นตอน
การปฏิบัติงาน (U4-5.1-4.2-3)
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3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
มีก ารให บ ริก ารแกนั ก ศึ ก ษา บุ คลากรภายในมหาวิ ท ยาลั ย บุ ค คลภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย
หนวยงานของรัฐ หนวยงานเอกชน โดยเปนไปตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานตามเวลาที่กําหนด
เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการและดําเนินการตอขอรองเรียนตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลั ย ครั้งที่ 10/2559 ระเบี ยบวาระที่ 5.3 และ5.4 (U4-5.1-4.3-1)
และมี ช อ งทางการติ ด ต อ สื่ อ สารระหว า งผู บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย และผู บ ริ ห ารหน ว ยงาน
เพื่อใหผูรั บบริก ารติดตอสื่อสาร เสนอแนะการดําเนินงานของมหาวิท ยาลัยในดานตางๆ ไดส ะดวก
รวดเร็ว (U4-5.1-4.3-2) การกํ าหนดชองทางการรับ เรื่องรองเรียน และขั้นตอนการดําเนิ นการรับ
เรื่องรองเรียน (U4-5.1-4.3-3)
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
บุคลากรของมหาวิท ยาลัยทั้ ง สายวิชาการและ สายสนั บ สนุนมีก ารปฏิบัติง านตามที่ ไดรับ
มอบหมายและความรับผิดชอบตอตนเอง มหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม ดังนี(้ U4-5.1-4.4-1)
4.1 ผูบริหาร โดยการแตงตั้งและมอบหมายงานปรากฏตามคําสั่งแตงตั้งรองอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี และคําสั่งมอบอํานาจ (U4-5.1-4.4-2)
4.2 บุคลากรสายวิชาการไดมีก ารออกขอบังคับ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคล
สุวรรณภูมิ วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (U4-5.1-4.4-3)
4.3 บุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติตามขอตกลงการกําหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ (U4-5.1-4.4-4)
ทั้ ง นี้ จากการมอบหมายและความรั บ ผิ ด ชอบดั ง กล า ว มหาวิ ท ยาลั ย มี ร ะบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ (HRDrmutsb) เพื่อใชในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบ
อํานาจ ภาระงานของสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยมอบกองบริหารงานบุคคลเปนหนวยงานที่
รับผิดชอบในการดําเนินการระบบดังกลาว (U4-5.1-4.4-5)
5. หลักความโปรงใส (Transparency)
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานอยางเปดเผย ตรงไปตรงมา โดยผูรับบริการสามารถ
เขาถึงขอมูล ขาวสารไดอยางเสรี ตรวจสอบได ผานเว็บไซตของมหาวิท ยาลัย เชน กองคลังมีบ ริการ
ตรวจสอบสถานะการเงิน /รับ เช็ค (U4-5.1-4.5-2) กองบริห ารงานบุคคล มีป ระกาศการดําเนินการ
สรรหาบุคลากรเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ตั้งแตกระบวนการรับสมัคร จนถึงการ
ประกาศรายชื่ อ ผู ได รั บ การเลื อ กสรร (U4-5.1-4.5-3) การเสนอขอกํ าหนดตํา แหน ง ทางวิช าการ
รายบุคคลบนเว็บ ไซต เรื่องการพิจ ารณาตําแหนง ทางวิชาการ (U4-5.1-4.5-4) และการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ มีการแจงใหรับทราบผลรายบุคคล และหากผูรับการประเมินไมเห็นดวยกับผลการ
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ประเมินการปฏิบัติราชการ สามารถยื่นหนังสือโตแยง /คัดคาน ได ซึ่งแสดงถึง ความโปรงใสในการ
ทํางาน ที่ไดป รากฏตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ (U4-5.1-4.5-1)
6. หลักการมีสวนรวม (Participation) (U4-5.1-4.6-1)
การออกข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ฉบั บ ใหม คณะกรรมการปรั บ ปรุง และพั ฒ นาข อ บั ง คั บ
ของมหาวิท ยาลัย ไดพิจ ารณาและปรับ ปรุงรางขอบัง คับ ใหม และมีก ารจัดทําหนัง สือแจง หัวหน า
หนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย พิจารณารางขอบังคับฉบับใหม เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน
ไดมีสวนรวมในการพิจ ารณารางขอบังคับ ที่มีการกระทบสิท ธิและหนาที่บุคลากรของมหาวิท ยาลัย
และเปนการเปดโอกาสใหบุคลากรทุก คนในสัง กัดรวมกันแสดงความคิดเห็ นเกี่ยวกับ รางขอบัง คับ
ใหม (U4-5.1-4.6-2) และการมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหนาสวน
ราชการในมหาวิท ยาลัย ตามขอบังคับ ฯซึ่งกําหนดใหมีก ารมีสวนรวมจากผูเกี่ยวของและผูมีสวนได
สวนเสียเพื่อใหความเห็น คําชี้แนะในการพัฒ นาปรับปรุงมหาวิทยาลัยใหพัฒนาตอไปโดยผูมีสวนรวม
ไดแก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ ผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูปกครอง ศิษยเกา นักศึกษา
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ผูนําชุมชน เปนตน กับทั้งมีการเปดโอกาสใหบุคลากร นักศึกษา ผูใชบริการ
สามารถแสดงความคิดเห็นหรือให ขอเสนอแนะตางๆ ที่เ กี่ยวของกับ มหาวิท ยาลั ยไดท างชอ งทาง
การติดตอสื่อสารตางๆ เชน เว็ปไซตสายตรงผูบริหาร จดหมาย หรือสื่ออิเลคทรอนิกสอื่นๆ การเขารวม
กิจ กรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย เชน กิจกรรมการตัก บาตรทําบุญ ตามวาระสําคัญ ทางศาสนาและ
วาระสําคัญอื่น การเขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เชน กิจกรรมสังสรรคปใหม กิจกรรมวันสถาปนา
มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ การเข า ร ว มกิ จ กรรมกั บ หน ว ยงานอื่ น ๆเช น การร ว มกิ จ กรรมกั บ จั ง หวั ด
พระนครศรี อ ยุธ ยา จั ง หวัด นนทบุ รี จัง หวัด สุ พ รรณบุ รี หรื อการเข ารว มกิจ กรรมกั บ หน ว ยงาน/
สถานศึ ก ษาอื่ น โดยในทุ ก กิ จ กรรมจะมี ทั้ ง ผู บ ริ ห ารและบุ ค ลากรหรื อ นั ก ศึ ก ษาเข า ร ว มด ว ย
โดยตลอด (U4-5.1-4.6-3)
7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)
มหาวิท ยาลัยมีก ารถายโอนอํานาจหน าที่ในการสั่ง อนุญ าต อนุ มัติ ลงนามในหนัง สือหรือ
เอกสารการปฏิบัติราชการ การตัดสินใจดานทรัพยากรตามภารกิจตางๆ โดยอธิการบดีถายโอนอํานาจ
ไปยังรองอธิก ารบดี รองอธิก ารบดีป ระจํา ศูนยพื้นที่ และผูชวยอธิการบดี สวนคณบดี /ผูอํานวยการ
สถาบั น /สํ า นั ก /กอง ถ า ยโอนอํ า นาจไปยั ง รองคณบดี ด า นต า งๆ รองคณบดี ป ระจํ า ศู น ย พื้ น ที่
รองผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก เพื่อใหก ารดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิท ธิภาพ
ตามภารกิจตางๆ ของมหาวิทยาลัย (U4-5.1-4.7-1) (U4-5.1-4.7-2)
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8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)
มีการดําเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับในการบริหาราชการของมหาวิทยาลัยดวย
ความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดเสีย (U4-5.1-4.8-1) โดยการแจง
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หลักเกณฑตางๆ ใหห นวยงานทราบและประชาสัมพันธทางเว็บไซตของ
มหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาขอบังคับของมหาวิทยาลัย พิจารณาการออก
ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศในการบริหารมหาวิทยาลัยที่คํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียตาม
หลัก กฎหมาย (U4-5.1-4.8-2) และมีก ารแจงให ห นวยงานในสัง กัดมหาวิท ยาลัยรับ ทราบขอบัง คับ
ประกาศใหมๆ (U4-5.1-4.8-3)
9. หลักความเสมอภาพ (Equity)
มีการปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเสมอภาคในการปฏิบัติราชการ ไมเลือกปฏิบัติ ใหบริการ
อยางเทาเทียมกันโดยไมแบงแยก ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิ การ
(U4-5.1-4.9-1) เชน การสรรหาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับ สนุน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ว า ด ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คลของมหาวิ ท ยาลั ย พ .ศ. 2558
(U4-5.1-4.9-2) พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล พ .ศ. 2548 (มาตรา 11)
(U4-5.1-4.9-3) เปนตน
10. หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented)
การดําเนินงานประชุมของคณะกรรมการชุดตางๆ ของมหาวิทยาลัย เปนการประชุมที่มุงเนน
หาขอตกลงภายในกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหไดขอตกลงรวมกัน เชนการใชอํานาจการบริหารงาน
ของอธิก ารบดีในกิจกรรมหรือภารกิจที่เกี่ยวของกับ หลายหนวยงานจะใชกระบวนการปรึกษาหารือ
รวมกันเชนการเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยซึ่งประกอบดวยอธิก ารบดี รอง
อธิการบดี ผูชวยอธิการบดี หรือกรรมการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบดวยอธิการบดี
รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก เพื่อพิจ ารณาเสนอ
ความเห็นรวมกันกอนที่จะดําเนินการ (U4-5.1-4.10-1)
ขอ 5. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรูตามระบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีระบบการกํากับติดตามหนวยงานระดับคณะ
หนวยงานสายสนับสนุนดําเนินการตามแผนการจัดการความรู โดยมีการกํากับติดตามทุกรอบระยะเวลา
6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และมีการกําหนดปฏิทินการดําเนินงานการจัดการความรู ประจําป
การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (U1-5.1-5.1) โดยมีผลการดําเนินงาน
ดังนี้ ม หาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภู มิ ได แตง ตั้งคณะกรรมการการจัด การความรูของ
มหาวิทยาลัย (U1-5.1-5.2) พรอมทั้งไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่
27 ตุลาคม 2559 (U1-5.1-5.3) ซึ่งการดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรู กําหนดใหหนวยงาน
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ระดับคณะ หนวยงานสายสนับสนุนดําเนินการใหสอดคลองกับกลยุทธ/พันธกิจ ทั้ง 5 ดาน ไดแก
1. การผลิตบัณฑิตทีม่ ีคุณภาพ
2. การสรางงานวิจัยนวัตกรรม
3. การบริการวิชาการสูสงั คมชุมชน
4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษธรรมชาติสิ่งแวดลอม
5. บริหารจัดการทีท่ ันสมัย และมีธรรมาภิบาล
หน ว ยงานระดั บ คณะ หน ว ยงานสายสนั บ สนุ น ได กํ า หนดแนวทางการจั ด การความรู
ตามกระบวนการของการจัดการความรู ตั้งแตกําหนดประเด็นความรูเพื่อใหมีการบงชี้ความรู การสราง
และแสวงหาความรู การจัดการความรูใหเปนระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู การเขาถึง
ความรู การแบงปนความรู และการเรียนรูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดดําเนินการ
ติดตามรวบรวมแผนการจัดการความรูของหนวยงานระดับคณะ หนวยงานสายสนับสนุน และผลการ
ดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูตามแบบฟอรมที่กําหนดเพื่อจัดทํารายงานผลการดําเนินงานใน
การประชุ ม คณะกรรมการฯ ครั้ ง ที่ 2/2559 (U1-5.1-5.4) พร อ มทั้ ง สนั บ สนุ น การเผยแพร แ ละ
แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีผานระบบบริหารจัดการความรูเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานระบบ
สารสนเทศของมหาวิ ท ยาลั ย (U1-5.1-5.5 ถึ ง U1-5.1-5.6) เช น ระบบบริ ห ารจั ด การความรู
(KMS) ของมหาวิทยาลัย และเว็บไซตการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดจัดกิจกรรมสงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณ องคความรู และทักษะของผูมีประสบการณตรงเพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดี และเผยแพร
ไปสูบุคลากรกลุม เปาหมาย ภายใตโครงการหลัก สูตรการอบรมเชิงปฏิบัติก ารการสรางคลัง ความรู
ภายในมหาวิ ท ยาลั ย กิ จ กรรม KM Day และสนั บ สนุ น ให มี ก ารประกวดบทความแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี
ระดับมหาวิทยาลัย และระดับเครือขาย ในกิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (U1-5.1-5.7) รวมไปถึงผล
จากกิจกรรมดังกลาว มหาวิทยาลัยยังไดเขารวมเครือขายการจัดการความรูระหวางหนวยงานภายนอก
คือเขารวมโครงการประชุม สัม มนาเครือขายการจัดการความรู มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สถาบั น การพลศึ ก ษาและสถาบั น บั ณ ฑิ ตพั ฒ นศิ ล ป ครั้ง ที่ 10 “การจั ด การความรู สู องคก รแห ง
การเรียนรู ” (Knowledge Management to Learning Organization : KM to LO) ระหวางวันที่
30 มกราคม – 2 กุ ม ภาพั น ธ 2560 ณ โรงแรมเอวั น เดอะ รอยั ล ครู ส พั ท ยา จั ง หวั ด ชลบุ รี
(U1-5.1-5.8) และไดดํ าเนิ น การรวบรวมผลการดํ าเนิ นงานตามแผนการจั ดการความรู ประจํา ป
การศึกษา 2559 ของหนวยงานระดับคณะ หนวยงานสายสนับสนุน พรอมทั้งนําเขาสูวาระการประชุม
คณะกรรมการการจัดความรู ครั้ง ที่ 3/2559 วันที่ 2 สิง หาคม 2560 เพื่อพิ จ ารณาผลดํ าเนิ นงาน
ปญ หาอุปสรรคในรอบปที่ผานมา และวางแนวทางในการดําเนินงานการจัดการความรูในปการศึกษา
2561 ตอไป (U1-5.1-5.9)
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ขอ 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน
1. มีแผนการบริห ารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล
และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
มีการจัดทําราง แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 10 ป พ.ศ. 2560 - 2569
และเสนอที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลัย พิจ ารณา ในการประชุม ครั้ง ที่ 13/2559
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 โดยที่ป ระชุม มีติ ใหปรับ แกไข รางแผนฯ เพื่อใหส อดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย (15 ป) พ.ศ. 2560 - 2574 (U6-5.1-6.1)
2. มีส วัส ดิการเสริม สรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญ และกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกําหนดขอบังคับ วาดวยสวัสดิการ พ.ศ. 2558
ประกาศ ณ วันที่ 2 กุม ภาพันธ 2558 โดยขอบังคับ ฉบับ ดังกลาวไดกําหนดวามหาวิท ยาลัยอาจ
จัดสวัสดิการใหแกบุคลากรและบุคคลที่เกี่ ยวของกับมหาวิท ยาลัยในดานตางๆ ดังนี้ การชวยเหลือ
เกี่ย วกับ การรัก ษาพยาบาลของบุค ลากร การชว ยเหลื อเกี่ ยวกั บ การศึ ก ษาของบุ ตรของบุ คลากร
การชวยเหลือพิเศษ หรือการสงเคราะหกรณีบุคลากรหรือบุคคลในครอบครัวถึงแกความตาย ฯลฯ
(U6-5.1-6.2) โดยไดจัดทําขอบังคับมหาวิท ยาลัย ว าดวยกองทุนสวัส ดิก ารมหาวิท ยาลัย พ.ศ. 2558
ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2558 และไดจัดทําระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยหลัก เกณฑและวิธีก ารเบิก จายเงินชวยเหลือการศึก ษาบุตร
พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วั น ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2559 และฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2560 ประกาศ
ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560 (U6-5.1-6.3) โดยมีอัตราเงินชวยเหลือตามที่คณะกรรมการกําหนด
มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเปนสวัสดิการ
ใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง การจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงาน
มหาวิท ยาลั ย ประกาศ ณ วัน ที่ 4 สิง หาคม 2552 และมีจัดประชุม ใหญ ส ามัญ ประจําป 2559
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เพื่อใหสมาชิกกองทุนไดรับทราบผลการดําเนินงานกองทุนในปที่ผานมา
และมีการพิจารณาเกี่ยวกับขอบังคับของกองทุนฯ (U6-5.1-6.4)
มหาวิทยาลัยมีการเสนอรายชื่อขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2559 โดยบุคลากรที่ไดรับ
รางวัล จํานวน 2 ราย คือ ผู ชวยศาสตราจารยวรรณา ศรีเพ็ ชราพร สัง กัดคณะวิ ท ยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และผูชวยศาสตราจารยทศพร นามโฮง สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร (U6-5.1-6.5)
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มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมการใหรางวัลยกยองคนดีศรีสุวรรณภูมิ เพื่อสงเสริม สนับสนุน
และสรางขวัญกําลังใจใหกับบุคลากร โดยในป 2560 มีบุคลากรไดรับรางวัล จํานวน 17 ราย ประกอบ
ไปดวยบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 7 ราย และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 10 ราย (U6-5.1-6.6)
4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการ
พัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของมหาวิทยาลัยมีการสงเสริมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ดานการศึกษาตอ
ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2559 โดยคณาจารย ไ ปศึ ก ษาต อ ในระดั บ ปริ ญ ญาเอก จํ า นวน 10 คน
และบุค ลากรสายสนั บ สนุ นไปศึก ษาตอ ในระดับ ปริญ ญาตรี จํานวน 1 คน และระดับ ปริญ ญาโท
จํานวน 8 คน และยังสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อกระตุนใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนไป
ศึก ษาต อ เพิ่ ม มากขึ้ น โดยได ส นั บ สนุ น ทุ น เป น จํ านวน 9 ทุ น โดยคณาจารย ได รับ ทุ น การศึ ก ษา
ในระดับปริญญาเอก จํานวน 5 ทุน บุคลากรสายสนับสนุนไดรับทุนการศึกษา ในระดับปริญ ญาโท
จํานวน 4 ทุน (U6-5.1-6.7)
มหาวิทยาลัยมีการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนรายงานผลการนําความรูที่
ไดรับ จากการฝก อบรม/สัม มนา/ประชุม /ศึก ษาดูง าน/กิจ กรรม ไปใชป ระโยชนในการจัดการเรียน
การสอนหรือนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน ตามรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และได
สรุปผลการรายงานดังกลาว โดยคณาจารยไดนําความรูที่ไดรับจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียน
การสอน และการวัดผลการเรียนรูของนักศึก ษา จํานวน 828 โครงการ สวนบุคลากรสายสนับ สนุน
ไดนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จํานวน 2,583 โครงการ
(U6-5.1-6.8)
5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับ สนุน และดูแลควบคุมให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกําหนดขอบังคับ วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากร
พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2558 เพื่อใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับ สนุนถือ
ปฏิบัติ (U6-5.1-6.9) มีการกํากับดูแลติดตามใหทุกหนวยงานในสังกัดรายงานการกระทําที่มีการฝาฝน
ประมวลจริยธรรม เปนรายไตรมาส โดยในรอบเวลาที่ ๒ ตั้งแตเดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 2559
และรอบเวลาที่ 3 ตั้งแตเดือนตุลาคม 2559 – เดือนมกราคม 2560 ปรากฏวาในชวงระยะเวลาดังกลาว
ไมพบการกระทําที่เปนการฝาฝนขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2558 แต
อยางใด และไดรายงานผลดังกลาวไปยังสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ตามหนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ที่ ศธ 0585.05/702 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 (U6-5.1-6.10)
มหาวิทยาลัยมีการใหความรูดานจรรยาบรรณกับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
ในหัวขอ ตามรอยคําสอนพอ “ความซื่อสัตย สุจริต ” และหัวขอ หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
โดยการจั ด โครงการสั ม มนาพั ฒ นาบุ ค ลากรในคณ ะ ป ระจํ า ป ง บ ประมาณ 2560 ให แ ก
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บุคลากรสายวิชาการ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 มีผูเขารวมโครงการฯ จํานวน 710 คน มีความ
พึงพอใจในภาพรวมของโครงการฯ ในระดับ “มาก” มีคาเฉลี่ยรอยละ 83.08 และจัดโครงการพัฒนา
บุคลากรหนวยงานสนับสนุน ประจําปงบประมาณ 2560 ใหแกบุคลากรสายสนับสนุน ระหวางวันที่
21 - 23 ธันวาคม 2559 มีผูเขารวมโครงการฯ จํานวน 368 คน มีความพึ งพอใจในภาพรวมของ
โครงการฯ ในระดับ “ปานกลาง” มีคาเฉลี่ยรอยละ 74.73 (U6-5.1-6.11)
มหาวิท ยาลัยมีการเผยแพรความรูดานจรรยาบรรณบนเว็บ ไซตของกองบริหารงานบุคคล
(U6-5.1-6.12)
ขอ 7. การกํา กับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินงานดา นการ
ประกันคุณ ภาพภายในตามระบบและกลไกที่ส ถาบันกํา หนด ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
ในปก ารศึก ษา 2559 มหาวิท ยาลั ยไดนํ ากรอบแนวทางการพั ฒ นาระบบประกัน คุณ ภาพ
การศึก ษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ของ สกอ. มาวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของมหาวิทยาลัย โดยมีสํานักคุณภาพการศึกษาเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ดูแลสนับสนุน สงเสริม
ประสานงานเพื่อนําระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติที่เชื่อมโยงกันทั้งในศูนยพนื้ ที่
คณะ หลั ก สู ต ร และหน วยงานสายสนั บ สนุ น มี ก ารดํ าเนิน งานประกั น คุ ณ ภาพระดับ หลั ก สูต ร
ระดั บ คณะ ระดับ สถาบั น และหน วยงานสายสนั บ สนุ น ตามระบบและกลไกที่ กํา หนด โดยให
ทุกหนวยงานดําเนินงานตามพันธกิจหนวยงานโดยใชระบบประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของงานตาม
พันธกิจหนวยงานใหครอบคลุมกระบวนการกํากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ เปนกรอบ
แนวทางในการดําเนินงาน และใหถือเปนหนาที่ของทุกหนวยงานในการใหการประกันคุณภาพการศึกษา
เปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ โดยมีการดําเนินงานดังนี้
1. การควบคุมคุณภาพ
มหาวิท ยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึก ษา ประจําปการศึก ษา 2559
ตามคําสั่งแตงตั้งที่ 941/2559 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 (U 5.1-7-01คําสั่ง คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา) คณะกรรมการประกอบดวยอธิการบดีเปนประธาน รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี
คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก เปนกรรมการทําหนาที่เปนผูขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพ
การศึก ษาในระดับ นโยบาย ให คํ าปรึก ษา กํากั บ ติด ตามการดําเนิน งานด า นการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึก ษาของมหาวิท ยาลัยใหเปน ไปอยางมี ป ระสิ ท ธิภาพภายในกรอบนโยบายและหลัก การของ
มหาวิทยาลัย และมีคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย รองอธิการบดี
ด า นวิ ช าการ เป น ประธาน ผู ช ว ยอธิ ก ารบดี ด า นวิ ช าการ รองคณบดี ด า นวิ ช าการและวิ จั ย
รองผูอํ านวยการสถาบั น/สํ านัก ดานบริห าร ผูอํ านวยการกอง และหั วหนางานประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาของ ทุกหนวยงานเปนกรรมการ ทําหนาที่ขับ เคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
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พัฒ นาระบบและกลไกการประกัน คุณ ภาพการศึก ษาที่ส อดคล องกับ ยุท ธศาสตรแ ละแผนพั ฒ นา
มหาวิท ยาลัย สรางเสริ ม ความเขาใจระบบการประกัน คุณภาพการศึก ษาสูห น วยงานและผูป ฏิบั ติ
จัดทําแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึก ษาและรายงานตอมหาวิทยาลัย อยางตอเนื่อง โดยมีผูอํานวยการ
สํานักคุณภาพการศึก ษาเปนกรรมการและเลขานุก าร และมีเจาหนาที่สํานัก คุณภาพการศึกษาเปน
กรรมการและผูชวยเลขานุก าร ทํ าหน าที่วางระบบการประกันคุณ ภาพการศึก ษา ติดตามผลการ
ดําเนินงานและใหขอเสนอแนะ รวมทั้งประสานงานระหวางหนวยงานในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของคณะ/หนวยงาน และรายงานผลกลับไป
ยัง หนวยงาน เพื่อปรับ ปรุงแกไข ดําเนินการประชุม วางแผน และกํากับ ติดตาม ประสานงานการ
ดํ าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพตามองค ป ระกอบ และให ผู แ ทนของทุ ก หน ว ยงานนํ า เสนอรายงาน
ความกาวหนาในการดําเนินงานประกันคุณภาพในทุกองคประกอบ ทําใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลและใช
ขอมูลกลางจากระบบขอมูลของสวนกลางโดยผานการทวนสอบความถูกตองของขอมูลรวมกัน ไดแก
จํานวนนักศึกษา คา FTES โดยใชฐานขอมูลของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จํานวนบุคลากร
โดยใชขอมูลกลางของกองบริหารงานบุคคล การคํานวณตนทุนตอหนวยของหลักสูตร โดยใชขอมูลจาก
กองคลัง การกํากับติดตามแผนของหนวยงานตางๆ การติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ
(U 5.1-7-02 บันทึกขอความสงขอมูลกลาง, U 5.1-7-03 แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา, U 5.1-7-04
รายงานผลการดําเนินงานตามแผน) เปนตน ผลการดําเนินงานดังกลาวขางตนดังรายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งแสดงใหเห็นบทบาทในการกํากับ ติดตาม
ประสานงาน รวมทั้งขับเคลื่อนการดําเนินงานใหทุกภาคสวนไดดําเนินงานประกันคุณภาพตามระบบ
กลไกของมหาวิท ยาลัย (U 5.1-7-05 รายงานการประชุม คณะกรรมการประกันคุณ ภาพการศึ ก ษา
ทุกครั้งในปการศึกษา 2558)
มีการดําเนินงานกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายคุณภาพ (KPI) ตามตัวบงชี้ สกอ. โดยไดกําหนด
ผูรับ ผิดชอบกํากับ ตัวบ ง ชี้ หน วยงานที่ รับ ผิดชอบและผูจัด เก็บ ขอ มูล รายตัวบ ง ชี้ในระดั บ สถาบั น
และกําหนดคาเปาหมายใหสอดคลองกับเปาหมายของตัวชีว้ ัดความสําเร็จตามแผน มีปฏิทินการประกัน
คุณภาพการศึก ษาภายในมหาวิท ยาลัย (U 5.1-7-03 แผนประกันคุณ ภาพการศึก ษา) โดยผานการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันคุณ ภาพการศึกษา ปก ารศึกษา 2558 ครั้งที่ 3/2559
วันที่ 2 กันยายน 2559 ระเบียบวาระที่ 4.4 มติที่ประชุม เห็นชอบ (U 5.1-7-05 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3, ครั้งที่ 4 ) และสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2559 วันที่
2 พฤศจิกายน 2559 ระเบียบวาระที่ 4.2 มติที่ประชุมเห็นชอบ (U 5.1-7-06 รายงานการประชุมสภา
วิชาการ) และสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559 วั นที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ระเบียบวาระที่ 4.1.1
มติที่ประชุมอนุมัติแผน (U 5.1-7-07 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย) ซึ่งการถายทอดนโยบาย
แตละระดับดําเนินการทั้งในรูป แบบการประชุม และการแจงเวียนใหทราบโดยทั่วกันทุกหนวยงาน
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(U 5.1-7-08 บันทึกแจงเวียนเผยแพรแผนประกันคุณภาพแลแผนพัฒนาคุณภาพ, U 5.1-7-9 เว็บไซต
งานประกันคุณภาพภายใน สํานักคุณภาพการศึกษา)
สํานักคุณภาพการศึกษากําหนดกลไกการควบคุมคุณภาพโดยใหทุกหนวยงานและหลักสูตร
จัดทํารายงานการประเมินตนเองเปนรอบระยะ 9 เดือน และ 12 เดือน เพื่อควบคุมคุณภาพระบบ
การดําเนินงานประกันคุณภาพ และจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อใหความรู สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ศักยภาพ ดานการประกันคุณภาพ แกบุคลากรทุกระดับภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. โครงการสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารทบทวนระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาภายใน ตามแนวทาง สกอ. ป ก ารศึ ก ษา 2559 กิ จ กรรมที่ 1 เมื่ อ วั น ที่ 7 กุ ม ภาพั น ธ
2560 กิจกรรมที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 และกิจกรรมที่ 3 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560
(U 5.1-7-10 )
3.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) เมื่อวันที่ 25 - 27 และ 31 กรกฎาคม 2560 และ วันที่ 2 สิงหาคม
2560 (U 5.1-7.11)
3.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) กิจกรรม
ที่ 1 วันที่ 30 มีนาคม 2560 และกิจกรรมที่ 2 วันที่ 5 มิถุนายน 2560 (U 5.1-7-12)
3.4 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒ นาเครือขายการประกันคุณภาพการศึก ษา
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 (U 5.1-7.13)
3.6 โครงการอบรมผู ป ระเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดับ คณะและสถาบั น
เมื่อวันที่ 5 - 6 มกราคม 2560 (U 5.1-7-14)
3.7 โครงการอบรมผูป ระเมินคุณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลัก สูตร เมื่อวันที่
10-12 มกราคม 2560) (U 5.1-7-15)
3.8 โครงการประชุม สัม มนาเชิงปฏิบัติก ารเตรียมความพรอมรับการตรวจประเมิน
คุณ ภาพการศึก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร ป ก ารศึก ษา 2559 กิ จ กรรที่ 1 วัน ที่ 1 – 2 มิ ถุน ายน
2560 และกิจกรรมที่ 2 วันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2560 (U 5.1-7-16)
ผลการดําเนินงานการจัดอบรมใหความรูงานประกันคุณภาพ สนับสนุนสงเสริมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพบรรลุวัตถุประสงคโครงการ ผลการดําเนินงานกํากับติดตามของสํานักคุณภาพการศึกษา
และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึก ษา มหาวิท ยาลัยฯ มีผ ลใหคะแนนประเมิ นของหลัก สูตร
คณะ หนวยงาน สายสนับสนุน มีคาเฉลี่ยคะแนนประเมินสูงขึ้นบรรลุเปาหมายเชิงคุณภาพ
2. การตรวจสอบคุณภาพ
การดําเนินงานดานการกํากับติดตาม และตรวจสอบคุณภาพ มีการดําเนินการดังนี้
สํานักคุณภาพการศึกษา ไดมีการกําหนดปฏิทินประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยซึ่งผานการ
พิ จ ารณาจากคณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ป ก ารศึ ก ษา 2558 ครั้ ง ที่ 3/2559
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วันที่ 2 กันยายน 2559 (U 5.1-7-03) และสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
(U 5.1-7-06) และสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 (U 5.1-7-07) และ
แจงเวียนใหกับทุกหนวยงานนําไปจัดทําแผนการดําเนินงาน (U 5.1-7-08) โดยใหมีความสอดคลองกับ
ปฏิทินของมหาวิทยาลัย และผูอํานวยการสํานักคุณภาพการศึกษาไดลงพื้นที่สัญจรเพื่อพบปะพูดคุย
สรางความเขาใจในการวางแผน และดําเนินการประกันคุณภาพในแตละคณะ รวมทั้งไดมีการกํากับการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของทุกหนวยงาน (U 5.1-7-17 บันทึกติดตามผลการดําเนินงาน) โดยหนวยงาน
ที่รับผิดชอบตัวบงชี้จะเปนผูรวบรวมและรายงานผลการดําเนินงานใหผูกํากับตัวบงชี้ และรายงานตอ
ผูบริหารไดรับทราบ โดยสํานักคุณภาพการศึกษาเปนผูรวบรวมผลการดําเนินงานในรอบ 9 เดือน และ
12 เดือน ในภาพรวมเสนอตอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย นอกจากนั้นสํานัก
คุณภาพการศึกษาไดดําเนินการติดตาม และตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพจากรายงานการประเมิน
ตนเองของระดั บ หลั ก สู ต ร ระดั บ คณะ หน ว ยงานสายสนั บ สนุ น และระดั บ สถาบั น เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารการประกันคุณภาพของทุกสวนงานของมหาวิทยาลัย โดยภายหลักจากที่
ไดประชุมพูดคุยผลการดําเนินงานและพิจารณารายงานการประเมินตนเองของแตละระดับแลว พบวา
มีก ารดําเนินงานตามระบบกลไกประกันคุณภาพ และใชวงจรคุณภาพในการกํากับ และดําเนินงาน
คุณ ภาพ แต ก ารเขียนรายงานการประเมิน ตนเองยัง ไม ส ะท อนผลการดําเนิ นงานอยางเปน ระบบ
สํานักคุณ ภาพการศึกษาจึง จัดโครงการที่ไดจากผลการวิเคราะหการดําเนินงานตรวจสอบคุณภาพ
โดยจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับ หลักสูตร ปก ารศึก ษา 2559 เมื่อวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2560 (U 5.1-7-16) โดยการ
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจํ าป ก ารศึ ก ษา 2559 ตามคํ า สั่ ง ที่ 451/2560 ลงวัน ที่ 17 กรกฎาคม 2560 (U 5.1-7-18
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินภายใน) ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ ในรอบ 9 เดือน และ 12 เดือน (เสมือนจริง) โดยใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ
และแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการเขียนรายงานการประเมินตนเองพรอมทั้งการเตรียมเอกสาร
หลัก ฐานอา งอิง เพื่ อให อ าจารย ป ระจํา หลัก สู ต รเขาใจและสามารถเขี ยนรายงาน SAR ได ดี ขึ้ น
ซึ่ง ผลการดําเนินงานพบวา ระดับ หลักสูตร และระดับ คณะ สามารถปรับ แกไขการเขียนและทําให
คุ ณ ภาพรายงานดี ขึ้ น นอกจากนี้ ยั ง จั ด กิ จ กรรมให ค วามรู เ พื่ อ เป น กรอบ แนวทางการจั ด ทํ า
รายงาน SAR ใหกับระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบฐานขอมูล
ดา นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา (CHE QA Online) เมื่ อ วัน ที่ 25 - 27 และ
31 กรกฎาคม 2560 และ วั น ที่ 2 สิ ง หาคม 2560 (U 5.1-7.11) ผลการดํ า เนิ น งานพบว า
ในปการศึกษา 2559 หนวยงานสามารถดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเองและตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาหนวยงานไดตามกรอบเวลาในปฏิทินการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยสงผลใหการ
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ควบคุมตรวจสอบคุณภาพงานประกันคุณภาพในภาพรวมของมหาวิทยลัยดําเนินการไดอยางสะดวก
และเปนไปตามแผนงานที่กําหนด
3. การประเมินคุณภาพ
สํานักคุณภาพการศึกษากําหนดแผนการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2559
ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน และหนวยงานสายสนับสนุน และกํากับดูแลรับผิดชอบ
การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินทุกระดับ (U 5.1-7.19 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน
ทุกระดับ) รวมทั้งดําเนินการในการจัดทําระเบียบคาตอบแทนผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิ ท ยาลั ย จนประกาศใช ได ใ นป ก ารศึ ก ษา 2558 (U 5.1-7.20 ข อ บั ง คั บ ว า ด ว ยการแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมิน, 5.1-7-21 ประกาศหลักเกณฑและอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการประเมิน)
รวมทั้งกําหนดแผนและดําเนินกิจกรรมโครงการเตรียมความพรอมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในใหกับทุกระดับสวนงาน ประสานงานและสนับสนุนใหทุกหนวยงานดําเนินการประเมินคุณภาพ
ของหลั ก สู ต ร คณะ หน วยงานสายสนั บ สนุ น ตามโครงสร างของมหาวิท ยาลั ย และดํา เนิ น การ
ตรวจประเมินมหาวิท ยาลัย อีก ทั้งประสานงาน อํานวยความสะดวก และกํากับ ใหมีก ารดําเนินงาน
กรอกขอมูลและรายงานผลการประเมินเขาสูร ะบบ CHE QA Online ของสํานัก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ใหทันเวลาภายใน 120 วัน หลังสิ้นปการศึกษา และนําผลการประเมินทุกระดับ
ในภาพรวมเสนอต อ คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษามหาวิท ยาลั ย สภาวิ ช าการ และ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบขอเสนอแนะและนํามาปรับปรุง พัฒนา ในปการศึกษาถัดไป
ผลการดํ า เนิ น งานตามพั น ธกิ จ การส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ทุ ก หน ว ยงานดํ า เนิ น งาน
ดานการประกั นคุณ ภาพภายในตามระบบกลไกที่ส ถาบันกําหนด พบวามหาวิท ยาลัยมีระบบกลไก
ดานประกัน คุณ ภาพ และสามารถกํ ากั บ ให ทุก หนวยงานดําเนิ นการประกัน คุณ ภาพไดค รอบคลุ ม
ในทุ ก ประเด็ น เกี่ ย วกั บ การควบคุ ม คุ ณ ภาพ การตรวจสอบคุ ณ ภาพ และการประเมิ น คุ ณ ภาพ
โดยทุ ก หน ว ยงานมี ก ารดํ า เนิ น การในเรื่ อ งการควบคุ ม กํ า กั บ ติ ด ตามคุ ณ ภาพตามระบบกลไก
ของมหาวิทยาลัย และรายงานตอมหาวิทยาลัยไดครบถวนทุกหนวยงาน ทั้งในเรื่องของการกําหนด
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย กําหนดผูรับผิดชอบรายตัวชี้วัด ผูจัดเก็บขอมูลและรายงานผลขอมูลตามกรอบ
เวลา นอกจากนี้ทุกหนวยงานทุกระดับจากทุกศูนยพื้นที่ ไดสงบุคลากรเขารวมโครงการของสวนกลาง
ตามรายงานผลการดํ าเนิ น งานโครงการ รวมทั้ ง การดํ าเนิ น งานตามระบบกลไกที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
กําหนดไว ทั้งในเรื่องการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ ดังรายงานการประเมินตนเองของทุก
ระดับอยางครบถวน และรายงานผล การดําเนินงานตามแผนพัฒนาจากขอเสนอแนะ และการประเมิน
คุ ณ ภาพของทุ ก หน ว ยงานในมหาวิ ท ยาลั ย ตามรายงานผลการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพของ
ทุ ก หน ว ยงาน ผลการดํ า เนิ น งานการจัด อบรมให ค วามรูง านประกั น คุ ณ ภาพสนั บ สนุ น ส ง เสริ ม
การดําเนิน งานประกั น คุณ ภาพบรรลุวัต ถุป ระสงค โครงการ ผลการดําเนิ น งานกํ ากับ ติด ตามของ
สํานักคุณภาพการศึก ษา และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิท ยาลัย มีผลใหคะแนน
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ประเมินของระดับหลักสูตร ระดับคณะ มีคาเฉลี่ยคะแนนประเมินสูงขึ้นบรรลุเปาหมายเชิงคุณภาพ
ตามแผน และทุกหนวยงานดําเนินการประกันคุณภาพหนวยงานได 100 เปอรเซ็นต ซึ่งแสดงใหเห็น
กระบวนการกํากับ ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ ที่ม หาวิท ยาลัยไดดําเนินการ
โดยมีผลที่ดีขึ้นจากการดําเนินงานในปที่ผานมา แสดงใหเห็นวากระบวนการกํากับติดตามอยางจริงจัง
ที่นํามาใชใหผ ลที่ดี มหาวิท ยาลัยจึงวางแผนในการนําระบบกลไกดังกลาวที่ ไดดําเนินการในปนี้ไปใช
ในการดําเนินงานในปตอไป แตควรปรับ ปรุงในเรื่องการกํากับ ติดตามอยางเขมขนในระดับหลักสูตร
ใหทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 และผลักดันใหหลักสูตรที่มีผลประเมินในระดับดีในปนี้สามารถ
รักษาคุณภาพไว และเพื่อเตรียมการรับการตรวจประเมินจากภายนอกเพื่อขอขึ้นทะเบียนในหลักสูตรที่
มีผลการประเมินระดับดีสองปติดตอกันในปถัดไป
เอกสารหลักฐาน :
ขอ 1
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U1-5.1-1.1 หนังสือที่ ศธ 0585.01/0209 ลว 12 ก.พ.2558
U1-5.1-1.2 หนังสือที่ ศธ 0585.04/201 ลว 18 มี.ค.2558
U1-5.1-1.3 หนังสือที่ ศธ 0585.04/276 ลว 24 เม.ย.2558
U1-5.1-1.4 แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)ฯ
U1-5.1-1.5 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2558
U1-5.1-2.1 การถายทอดแผนยุทธศาสตรฯ บน http://plan.rmutsb.ac.th/plan/home.php
U1-5.1-2.2 แผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 4 ป
พ.ศ.2557-2560
U1-5.1-3.1 แบบจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัตงิ านและการใชจายงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559
U1-5.1-4.1 หนังสือที่ ศธ 0585.11/2358 ลงวันที่ 5 พ.ย.58, หนังสือที่ ศธ 0585.11/1095
ลงวันที่ 3 มิ.ย.59
U1-5.1-4.2 รายงานการประชุมเรงรัดติดตามผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ
ครั้งที่ 1-4/2559
U1-5.1-4.3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) และรายงานผล
การใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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หมายเลข
U1-5.1-5.1
U1-5.1-6.1
U1-5.1-6.2
U1-5.1-7.1

U1-5.1-7.2
U1-5.1-7.3
U1-5.1-8.1

รายการเอกสารหลักฐาน
แบบจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัตงิ านและการใชจายงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2,3,4
หนังสือที่ ศธ 0585.11/2358 ลงวันที่ 5 พ.ย.58, หนังสือที่ ศธ 0585.11/1095
ลงวันที่ 3 มิ.ย.59
รายงานการประชุมเรงรัดติดตามผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ
ครั้งที่ 1-4/2559
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับรับปรุง พ.ศ.2558) และรายงาน
ผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
รายงานการประชุมทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2560
หนังสือที่ ศธ 0585.02(สภา)/194 ลว 7 เม.ย.60
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 8/2560

ขอ 2
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U2-5.1-2.1 คําสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 1030/2558
ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
U2-5.1-2.2 ผลการคํานวณตนทุนตอหนวย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขอ 3
หมายเลข
U3-5.1-3.1

U3-5.1-3.2
U3-5.1-3.3

รายการเอกสารหลักฐาน
คําสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ ที่ 680/2559 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลงวันที่
13 กันยายน 2559
ตามหนังสือที่ ศธ 0585.23/ว 246 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
เรื่อง ขอขอมูลและติดตามการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง
หนังสือที่ ศธ 0585.23/ว 261 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เรื่อง กําหนดความ
เสี่ยงเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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หมายเลข
U3-5.1-3.4
U3-5.1-3.5
U3-5.1-3.6
U3-5.1-3.7
U3-5.1-3.8
U3-5.1-3.9
U3-5.1-3.10
U3-5.1-3.11
U3-5.1-3.12
U3-5.1-3.13
U3-5.1-3.14
U3-5.1-3.15
U3-5.1-3.16
U3-5.1-3.17
U3-5.1-3.18

รายการเอกสารหลักฐาน
ตามหนังสือที่ ศธ 0585.23/ว 1597 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559
เรื่อง ขอความอนุเคราะหพิจารณาแบบวิเคราะหความเสี่ยง แบบ บส.1
คูมือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปรับปรุงครั้งที่ 2
มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบบวิเคราะหความเสี่ยง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา
2558 ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยง
มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4/2559
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559
มติที่ประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560
พิจารณาอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง
หนังสือที่ ศธ 0585.23/ว 49 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง ขอมอบเลม
แผนบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
หนังสือที่ ศธ 0585.23/ว 48 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง ขอเผยแพร
แผนบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามหนังสือที่ ศธ 0585.23/ว 61 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2560
เรื่อง ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ ง (รอบ 6 เดือน)
หนังสือรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน
จากหนวยงาน
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยมทร.สุวรรณภูมิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 6 เดือน)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 60
ตามหนังสือที่ ศธ 0585.23/ว 167 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560
เรื่อง ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ ง (รอบ 9 เดือน)
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หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U3-5.1-3.19 หนังสือรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 9 เดือน
จากหนวยงาน
U3-5.1-3.20 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยมทร.สุวรรณภูมิ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 9 เดือน)
U3-5.1-3.21 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 8/2560
เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 60
U3-5.1-3.22 ตามหนังสือที่ ศธ 0585.23/ว 240 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560
เรื่อง ติดตามผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน
U3-5.1-3.23 หนังสือรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 9 เดือน
จากหนวยงาน
U3-5.1-3.24 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยมทร.สุวรรณภูมิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)
U3-5.1-3.25 หนังสือที่ ศธ 0585.23/ว 159 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เรื่อง ขอสงมติ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มทร.สุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 1/2560
U3-5.1-3.26 หนังสือจัดสงขอมูลผลการดําเนินงาน จากหนวยงาน
U3-5.1-3.27 (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขอ 4
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U4-5.1-4.1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
U4-5.1-4.1-2 แผนปฏิบัตริ าชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
และ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
(1 ตุลาคม 2559 -31 มีนาคม 2560)
U4-5.1-4.1-3 แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ. 2557 –พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) และแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาคณะ สถาบัน/สํานักพ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560
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หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U4-5.1-4.1-4 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) และรายงานผล
การใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณพ.ศ.2559
U4-5.1-4.2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
U4-5.1-4.2-2 ผลการคํานวณตนทุนตอหนวย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
U4-5.1-4.2-3 หนังสือ ศธ 0585.23/ว103 ลว. 10 เม.ย. 60
U4-5.1-4.3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
U4-5.1-4.3-2 - หนาเว็บไซตชองทางการติดตอสื่อสารกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
- หนาเว็บไซตชองทางการติดตอสื่อสารกับคณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม,
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หนาเว็บไซตชองทางการติดตอสื่อสารกับผูอ ํานวยการกองบริหารงานบุคคล
- หนาเว็บไซตชองทางการติดตอสื่อสารกับกองบริหารทรัพยากร วาสุกรี
กองพัฒนานักศึกษา การกําหนดชองทางการรับเรือ่ งรองเรียน และขั้นตอนการ
ดําเนินการรับเรื่องรองเรียน
U4-5.1-4.3-3 การกําหนดชองทางการรับเรื่องรองเรียน และขั้นตอนการดําเนินการรับเรื่องรองเรียน
U4-5.1-4.4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
U4-5.1-4.4-2 - คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 1056/2556
เรื่อง มอบอํานาจใหผูชวยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
ลงวันที่ 14 ต.ค. 2556
- คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 1065/2556 เรื่อง มอบอํานาจ
ใหรองอธิการบดีปฏิบัตริ าชการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 16 ต.ค. 2556
- คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 310/2558 เรื่อง มอบอํานาจให
รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (รองประจําศูนยพื้นที่) ลง
วันที่ 10 เม.ย. 2558
- คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 521/2558 เรื่อง มอบอํานาจให
ลงนามในสัญญาหรือขอตกลงใหบริการทางวิชาการ ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
U4-5.1-4.4-3 - ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยมาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการ ของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผศ. รศ. ศ. พ.ศ. 2559
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หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U4-5.1- 4.4-3 - ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ. 2554
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
- แบบฟอรมตามขอตกลงการกําหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
U4-5.1-4.5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
U4-5.1-4.5-2 หนาเว็บไซตกองคลัง หัวขอตรวจสอบสถานการณโอนเงิน/รับเช็ค
U4-5.1-4.5-3 หนาเว็บไซตกองบริหารงานบุคคล หัวขอสมัครงาน
U4-5.1-4.5-4 หนาเว็บไซตกองบริหารงานบุคคลหัวขอการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
U4-5.1-4.6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
U4-5.1-4.6-2 - หนังสือสํานักงานอธิการบดี เรื่อง แจงเวียน (ราง)ขอบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
U4-5.1-4.6-3 ภาพขาวกิจกรรมตางๆ
U4-5.1-4.7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
U4-5.1-4.7-2 - คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 1056/2556 เรื่อง มอบอํานาจ
ใหผูชวยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 14 ต.ค. 2556
- คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 1065/2556 เรื่อง มอบอํานาจ
ใหรองอธิการบดีปฏิบัตริ าชการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 16 ต.ค. 2556
- คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 310/2558 เรื่อง มอบอํานาจให
รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (รองประจําศูนยพื้นที่) ลง
วันที่ 10 เม.ย. 2558
- คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 521/2558 เรื่อง มอบอํานาจให
ลงนามในสัญญาหรือขอตกลงใหบริการทางวิชาการ ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
U4-5.1-4.8-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
U4-5.1-4.8-2 - คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 295/2557 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาขอบังคับ ลงวันที่ 1 เม.ย. 2557
- คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 362/2557 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาขอบังคับ (เพิม่ เติม) ลงวันที่ 25 เม.ย. 2557
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รายการเอกสารหลักฐาน
- คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 720/2557 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาขอบังคับ (เพิม่ เติม) ลงวันที่ 16 ก.ค. 2557
U4-5.1-4.8-3 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง แจงเวียนขอบังคับใหม
U4-5.1-4.9-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
U4-5.1-4.9-2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2558 (ขอ 15)
U4-5.1-4.9-3 พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 (มาตรา 11)
U4-5.1-4.10-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ขอ 5
หมายเลข
U5-5.1-5.1
U5-5.1-5.2
U5-5.1-5.3
U5-5.1-5.4
U5-5.1-5.5
U5-5.1-5.6
U5-5.1-5.7

รายการเอกสารหลักฐาน
ปฏิทินการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย
รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู ครัง้ ที่ 1/2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู ครัง้ ที่ 2/2559
ระบบบริหารจัดการความรู (KMS) ของมหาวิทยาลัย
เว็บไซตการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รายงานผลการดําเนินงาน โครงการหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางคลัง
ความรูภายในมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2559
U5-5.1-5.8 รายงานสรุปโครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรูมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 10
U5-5.1-5.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู ครัง้ ที่ 3/2559
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ขอ 6
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U6-5.1-6.1 - ราง แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 10 ป พ.ศ. 2560 - 2569
- หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0585.05/3020 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2559
เรื่อง (ราง) แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 10 ป
พ.ศ. 2560 - 2569
- หนังสือสํานักงานอธิการบดี ที่ ศธ 0585.01/2553 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559
เรื่อง ขอสงมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2559
U6-5.1-6.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยสวัสดิการ พ.ศ. 2558
U6-5.1-6.3 - ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยกองทุนสวัสดิการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
- ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเบิกจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ. 2559
- ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเบิกจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560
U6-5.1-6.4 - ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง การจัดตัง้ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2552
- รายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2559 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร
พูล ฟนด ซึ่งจดทะเบียนแลว เฉพาะสวนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559
U6-5.1-6.5 - หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ ศธ 0585.05/381
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2560 เรือ่ ง การคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน
ประจําป 2559
- หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0585.05/ว 9333
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560 เรือ่ ง ประกาศรายชื่อขาราชการพลเรือนดีเดน
ประจําป 2559
- ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน เรื่อง ประกาศรายชื่อ
ขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําปพุทธศักราช 2559 ประกาศ ณ
วันที่ 20 มีนาคม 2560
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หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U6-5.1-6.6 - หนังสือสํานักงานอธิการบดี ดวนที่สุด ที่ ศธ 0585.01/ว 078 ลง
วันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง ขอสงประกาศผลการคัดเลือกผูไดรับรางวัลคนดีศรี
สุวรรณภูมิ ประเภทบุคลากร และ ผูทําคุณประโยชน
U6-5.1-6.7 - ขอมูลบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิทลี่ าศึกษาตอ
ประจําปการศึกษา 2559
U6-5.1-6.8 - หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0585.05/ว 522 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2560
เรื่อง ขอความอนุเคราะหขอมูลการนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใช
ประโยชนฯ ประจําปการศึกษา 2559 รอบ 6 เดือน (หนวยงานคณะ)
- หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0585.05/ว 523 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2560
เรื่อง ขอความอนุเคราะหขอมูลการนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใช
ประโยชนฯ ประจําปการศึกษา 2559 รอบ 6 เดือน (หนวยงานสถาบัน/สํานัก/กอง)
- หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0585.05/ว 785 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560
เรื่อง ติดตามการขอความอนุเคราะหขอมูลการนําความรูและทักษะที่ไดจากการ
พัฒนามาใชประโยชนฯ ประจําปการศึกษา 2559 รอบ 6 เดือน (หนวยงานคณะ)
- หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0585.05/ว 786 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560
เรื่อง ติดตามการขอความอนุเคราะหขอมูลการนําความรูและทักษะที่ไดจากการ
พัฒนามาใชประโยชนฯ ประจําปการศึกษา 2559 รอบ 6 เดือน (หนวยงานสถาบัน/
สํานัก/กอง)
- หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0585.05/ว 1248 ลง
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560
เรื่อง ขอความอนุเคราะหขอมูลการนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใช
ประโยชนฯ ประจําปการศึกษา 2559 รอบ 9 เดือน (หนวยงานคณะ)
- หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0585.05/ว 1249 ลง
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560
เรื่อง ขอความอนุเคราะหขอมูลการนําความรูและทักษะทีไ่ ดจากการพัฒนามาใช
ประโยชนฯ ประจําปการศึกษา 2559 รอบ 9 เดือน (หนวยงานสถาบัน/สํานัก/กอง)
- หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0585.05/ว 2050 ลง
วันที่ 8 สิงหาคม 2560
เรื่อง ขอความอนุเคราะหขอมูลการนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใช
ประโยชนฯ ประจําปการศึกษา 2559 รอบ 12 เดือน
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หมายเลข

U6-5.1-6.9
U6-5.1-6.10

U6-5.1-6.11

U6-5.1-6.12
ขอ 7
หมายเลข
U 5.1-7-01
U 5.1-7-02
U 5.1-7-03
U 5.1-7-04
U 5.1-7-05
U 5.1-7-06
U 5.1-7-07

รายการเอกสารหลักฐาน
- หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0585.05/2051 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560
เรื่อง สรุปขอมูลการนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชประโยชนฯ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยจรรยาบรรณของ
บุคลากร พ.ศ. 2558
- หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0585.05/ว 277
ลงวันที่ 31 มกราคม 2560
เรื่อง รายงานการกระทําที่มกี ารฝาฝนขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณของบุคลากร
- หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0585.05/570 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2560 เรื่อง สรุปรายงานการกระทําทีม่ กี ารฝาฝนขอบังคับวาดวย
จรรยาบรรณของบุคลากร
- หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ ศธ 0585.05/702 ลง
วันที่ 8 มีนาคม 2560 เรื่อง รายงานการกระทําการฝาฝนประมวลจริยธรรม
- รายงานการประเมินผลโครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรในคณะ ประจําปงบประมาณ
2560 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559
- รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาบุคลากรหนวยงานสนับสนุน ประจําป
งบประมาณ 2560 ระหวางวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2559
เว็บไซตของกองบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณ
รายการเอกสารหลักฐาน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา
2558 เลขที่คําสัง่ 941/2559 ลงวันที่ 13 ธันวาคม
บันทึกขอความสงขอมูลกลาง (สวท. กบ. กพ. สวส. กค.)
แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 และแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 2560
รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการการรองรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาทุกครั้งในปการศึกษา
2558 และ 2559
รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 11/2559 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
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หมายเลข
U 5.1-7-08
U 5.1-7-09
U 5.1-7-10
U 5.1-7-11
U 5.1-7-12
U 5.1-7-13
U 5.1-7-14
U 5.1-7-15
U 5.1-7-16
U 5.1-7-17
U 5.1-7-18

U 5.1-7-19
U 5.1-7-20
U 5.1-7-21

รายการเอกสารหลักฐาน
บันทึกแจงเวียนเผยแพรแผนประกันคุณภาพแลแผนพัฒนาคุณภาพ
เว็บไซต งานประกันคุณภาพภายใน สํานักคุณภาพการศึกษา
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตามแนวทาง สกอ. ปการศึกษา 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ปการศึกษา 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจําปการศึกษา 2559
โครงการอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และสถาบัน
โครงการอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารเตรียมความพรอมและรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ปการศึกษา 2559
บันทึกติดตามผลการดําเนินงาน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา 2559 เลขที่ 451/2560 ลงวันที่
17 กรกฎาคม 2560
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ระดับคณะ ระดับหนวยงานสายสนับสนุน และระดับสถาบัน
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2258
ประกาศ มทรส. เรือ่ ง หลักเกณฑและอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2558

~ 142 ~

ตัวบงชี้ที่ 5.2
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: ผลการบริหารงานของคณะ
: ผลลัพธ
: สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. นางสาวเสาวลักษณ คีรีวงศ โทร. 035-709-086
คําอธิบายตัวบงชี้ :
ผลการดําเนินงานของคณะจะสามารถสะทอนไดวาในแตละสถาบันไดมีการกํากับ ติดตาม
และสนับ สนุนการจัดการเรียนการสอนในแตล ะหลักสูตรของแตล ะคณะใหเปนไปเกณฑม าตรฐาน
หลักสูตร เกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้งผล
การดําเนินงานในแตละพันธกิจ การบริหารจัดการอยูในระดับใด
เกณฑการประเมิน :
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ
คะแนนที่ได =

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ
จํานวนคณะทั้งหมดในสถาบัน

หมายเหตุ :
คณะที่ไดดําเนินการตามระบบคุณภาพระบบอื่นๆ ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ และมีการประเมินตามระบบดังกลาว ไมตองนําคะแนนผลการประเมินของ
คณะนั้นมาคํานวณในตัวบงชี้ แตตองรายงานผลในตัวบงชี้นี้ใหครบถวน
ผลการประเมินตนเองครัง้ นี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: 3.52 คะแนน
: 4.00 คะแนน
: 4.00 คะแนน

ผลการดําเนินงาน : X ไมบรรลุเปาหมาย

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภูมิ มี ก ารแบง สวนราชการระดับ คณะ ออกเป น
6 คณะ โดยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ พบวา มีคณะ ที่มีผลการประเมินอยู
ในระดับดีมาก 1 คณะ คือ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีคะแนนการประเมิน
เฉลี่ ย เท า กั บ 4.64 คะแนน และ ที่ มี ผ ลการประเมิ น อยู ใ นระดั บ ดี จํ า นวน 5 คณะ ได แ ก
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มีคะแนนการประเมินเฉลี่ยเทากับ 4.24 คะแนน
รองลงมาคือ คณะบริห ารธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคะแนนการประเมินเฉลี่ยเทากับ 4.19
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คะแนน คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มี ค ะแนนการประเมิ น เฉลี่ ย เท า กั บ 4.04 คะแนน
คณะศิลปศาสตร มีคะแนนการประเมินเฉลี่ยเทากับ 4.00 คะแนน และ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
มีคะแนนการประเมินเฉลี่ยเทากับ 3.93 คะแนน ตามลําดับ
ดังนั้น ปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมีผลการบริหารงานของคณะ มีคาคะแนนเทากับ 3.52
คะแนน อยูในระดับดี สูตรการคํานวณดังนี้
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับคณะ =

21.11
= 3.52 คะแนน
6

ตารางที่ 5.2-1 แสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ
คณะ
คะแนน
คุณภาพ
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
3.93
ดี
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
4.64
ดีมาก
3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.19
ดี
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4.04
ดี
5. คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
4.24
ดี
6. คณะศิลปศาสตร
4.00
ดี
รวม
3.52
ดี
21.11
แทนคา
คะแนนที่ได =
= 3.52
6
เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
U-5.2-1.1

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559
ระดับคณะ และวิทยาลัยการจัดการ
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ตัวบงชี้ที่ 5.3
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
: กระบวนการ
: สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. นางสาวเสาวลักษณ คีรีวงศ
โทร. 035-709-086
คําอธิบายตัวบงชี้ :
สถาบันมีห นาที่กํากับ การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ หลัก สูตรและคณะ โดยมี
การดําเนินการตั้งแต การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนา
ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินจะมุงไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ
เพื่ อ ให ส ามารถส ง เสริ ม สนั บ สนุ น กํ า กั บ ติ ด ตาม การดํ า เนิ น งานให เ ป น ไปตามที่ กํ า หนด สะท อ น
การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ
เกณฑการประเมิน: 5 ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการดําเนินงาน:
มีการ
ขอ
การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน
ดําเนินการ
1. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

ใหเปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1 และ

รายงานผลการติดตามใหกรรมการระดับสถาบันเพือ่ พิจารณา
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะใหเกิดผลตาม

องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

4. นําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะ ที่ผานการพิจารณาของกรรมการระดับ
สถาบันเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา

5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและ
การดําเนินงานของคณะใหมีคุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
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ผลการประเมินตนเองครัง้ นี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: 6 ขอ
: 6 ขอ
: 6 ขอ

เกณฑประเมิน
: 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน : / บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน
: 5 คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะใหเปนไป
ตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
มหาวิท ยาลัย มี ก ารวางระบบการประกันคุ ณ ภาพการศึก ษาภายใน เพื่ อกํ าหนดแนวทาง
กําหนดมาตรการการดําเนินงาน สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล ติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพ
หลักสูตร และคณะใหเปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
1.1 มี คํ า สั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ที่ 941/2559 เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559
(U-5.3-1.1)
1.2 คณะที่มีการจัดการเรียนการสอน มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ ดังนี้ (U-5.3-1.2)
คํ า สั่ ง คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและอุ ต สาหกรรมเกษตร ที่ 170/2559 เรื่อ ง แต ง ตั้ ง
กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประจําปก ารศึก ษา 2559 ลงวันที่ 25 พฤศจิก ายน 2559 และคําสั่งคณะเทคโนโลยีก ารเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร ที่ 045/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลั ก สู ตร คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและอุต สาหกรรมเกษตร ประจําป ก ารศึก ษา 2559 ลงวัน ที่
23 มีนาคม 2560
คํ า สั่ ง คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ที่ 004/2560 เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึก ษา ระดับ คณะ ประจําปการศึกษา 2559 ลงวันที่ 6 มกราคม
2560 และคําสั่งคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ 005/2560 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2559 ลงวันที่ 6 มกราคม 2560
คําสั่ งคณะวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ 148/2559 เรื่อง แตง ตั้ง คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับหลักสูตร ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559
และคําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ 149/2559 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับคณะ ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559

~ 146 ~

คํ า สั่ ง คณะวิศ วกรรมศาสตรแ ละสถาป ต ยกรรมศาสตร ที่ 26/2560 เรื่อ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2559 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
คําสั่งคณะศิลปศาสตร ที่ 34/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ประจําป
การศึกษา 2559 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2560
1.3 มี ก ารจั ด ทํ า (ร า ง) แผนการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (U-5.3-1.3)
1.4 มีการจัดทํา (ราง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (U-5.3-1.4)
2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1 และรายงาน
ผลการติดตามใหกรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา
มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559
ตามคํ าสั่ง ที่ 941/2559 ลงวัน ที่ 13 ธันวาคม 2559 มี ก ารกํากั บ ติ ดตามการดํ าเนิน งานให เปน ไป
ตามแผนประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําป
การศึก ษา 2559 และมีก ารรายงานผลการติด ตามใหก รรมการบริห ารวิชาการ สภาวิชาการ และ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดตอไปนี้
2.1 มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 เมื่อวันที่
2 ธันวาคม 2559 เพื่อพิจารณา (ราง) แผนพัฒนาการศึกษาประจําปการศึกษา 2559 ดังรายงานการ
ประชุม คณะกรรมการประกั น คุณ ภาพการศึ ก ษา และคณะกรรมการดํ าเนิ นงานประกัน คุณ ภาพ
การศึก ษา มหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปก ารศึก ษา 2558 ครั้งที่ 4/2559
ระเบียบวาระการประชุมที่ 4.3 และเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เพื่อพิจารณารายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึก ษาภายใน ประจําปก ารศึก ษา 2559 โดยการประเมินตนเอง และพิจารณารายงาน
สรุป ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา ระดับ สถาบัน ประจําป การศึก ษา 2559
รอบ 9 เดื อ น ดัง รายงานการประชุ ม คณะกรรมการประกั นคุ ณภาพการศึ กษา และคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา 2559
ครั้งที่ 1/2560 ระเบียบวาระการประชุมที่ 4.1 และ 4.6 (U-5.3-2.1)
2.2 มีแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันคุณ ภาพการศึก ษา ประจําป
การศึกษา 2558 ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ครั้งที่
11/2559 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 และผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 (U-5.3-2.2)
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2.3 มีแ ผนพั ฒ นาคุณ ภาพการศึก ษา ประจําป ก ารศึ ก ษา 2559 มหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันคุณ ภาพการศึก ษา ประจําป
การศึก ษา 2558 ครั้ง ที่ 4/2559 เมื่ อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ผานความเห็น ชอบจากสภาวิชาการ
ครั้ ง ที่ 1/2560 เมื่ อ วั น ที่ 4 มกราคม 2560 ผ า นคณะกรรมการพิ จ ารณาผลบริ ห ารความเสี่ ย ง
ครั้ ง ที่ 1/2560 เมื่ อ วั น ที่ 13 มกราคม 2560 และผ า นความเห็ น ชอบจากสภามหาวิ ท ยาลั ย
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 (U-5.3-2.3)
2.4 มีการรายงานผลการดําเนินการบริหารหลักสูตรโดยรวมตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันศุก ร ที่
20 มกราคม 2560 ระเบียบวาระการประชุมที่ 1.2.6 และในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันศุกรที่
23 กุมภาพันธ 2560 ระเบียบวาระการประชุมที่ 3.4 (U-5.3-2.4)
2.5 มีก ารพิ จ ารณาผลการประเมิ นคุ ณ ภาพการศึก ษาภายใน ประจํ าป ก ารศึ ก ษา 2558
ระดับสถาบัน และหนวยงานสายสนับ สนุน ในการประชุม สภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพุธที่
4 มกราคม 2560 ระเบียบวาระการประชุมที่ 4.1 (U-5.3-2.5)
2.6 มี ก ารรายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2558
ระดับสถาบัน และหนวยงานสายสนับสนุน ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันพุธที่
8 กุมภาพันธ 2560 ระเบียบวาระที่ 1.2.3 (U-5.3-2.6)
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะใหเกิดผลตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
มหาวิท ยาลั ย มี ก ารจั ดสรรงบประมาณเพื่ อใช ในการพั ฒ นาคุณ ภาพการศึก ษา ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยจัดสรรงบประมาณในการจัดโครงการตาง ๆ ใหหนวยงานสายวิชาการ
และหนวยงานสายสนับสนุน รับผิดชอบการดําเนินการ ดังรายละเอียดตอไปนี้
3.1 หนวยงานสายวิชาการ งบประมาณรวม 463,400 บาท (U-5.3-3.1)
3.1.1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
- โครงการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะ งบประมาณ 26,100 บาท
3.1.2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
- โครงการอบรมการประกันคุณภาพนักศึกษา
3.1.3 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงการสัม มนาเชิ งปฏิ บั ติ การเรื่อง “ตั วบ งชี้และเกณฑ ก ารประเมิ นการประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับคณะ” งบประมาณ 48,300 บาท
- โครงการสัม มนาเชิ งปฏิ บั ติ การเรื่อง “ตั วบ งชี้และเกณฑ ก ารประเมิ นการประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร” งบประมาณ 80,200 บาท
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- โครงการ “ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร” งบประมาณ 22,000 บาท
- โครงการ “ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ” งบประมาณ 25,000 บาท
3.1.4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- โครงการ “ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการจั ด ทํ า รายงานการประเมิ น ตนเอง”
งบประมาณ 24,600 บาท
- โครงการ “อบรมการประกันคุณ ภาพการศึกษาและการเขียนรายงานประเมิน
ตนเอง”งบประมาณ 53,800 บาท
3.1.5 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
- โครงการ “พัฒ นาศักยภาพผูนํานักศึกษาดานการมีสวนรวมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน” งบประมาณ 40,000 บาท
- โครงการสัม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติก าร “เตรีย มความพร อมรับ การประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ปการศึกษา 2559” งบประมาณ 24,000 บาท
- โครงการ “ศึก ษาดูง านประกันคุณ ภาพการศึก ษาระดับ หลัก สูตร ป ก ารศึก ษา
2559”งบประมาณ 19,400 บาท
3.1.6 คณะศิลปะศาสตร
- โครงการ “พัฒ นาระบบคุณภาพการศึกษาดานการประกันคุณภาพระดับ คณะ”
งบประมาณ 28,600 บาท
- โครงการ “พัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาดานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร”
งบประมาณ 71,400 บาท
3.2 หนวยงานสายสนั บ สนุน : สํานัก คุณ ภาพการศึ ก ษา งบประมาณรวม 556,600 บาท
(U-5.3-3.2)
- โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารระบบฐานข อ มู ล ด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) งบประมาณ 29,300 บาท
- โครงการอบรมผูป ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ คณะและสถาบัน งบประมาณ
101,400 บาท
- โครงการอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร งบประมาณ 149,200 บาท
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา งบประมาณ
25,000 บาท
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) งบประมาณ 36,500 บาท
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามแนวทาง สกอ. ปการศึกษา 2559 งบประมาณ 44,600 บาท
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- โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2559 งบประมาณ 81,200 บาท
- โครงการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส ประจําป 2560 งบประมาณ 39,200 บาท
- โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารการประกันคุณภาพการศึกษา งบประมาณ 25,000 บาท
- โครงการตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) งบประมาณ 25,200 บาท
3.3 หนวยงานสายสนับสนุน: สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน งบประมาณรวม 60,000
บาท (U-5.3-3.3)
- โครงการพัฒ นาและปรับ ปรุงหลัก สูตรปริ ญ ญาตรีท างวิชาชีพหรือปฏิบัติก ารตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 งบประมาณ 24,500 บาท
- โครงการติดตามผลการดําเนินงานจัดทําหลักสูตรใหม หรือหลักสูตรปรับปรุงที่เริ่มจัดการเรียน
การสอน ปการศึกษา 2560 งบประมาณ 15,900 บาท
- โครงการแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2558 งบประมาณ 19,600 บาท
4. นําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะ ที่ผานการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบัน
เสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
มีก ารรายงานผลการประเมิน คุณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ประจําป ก ารศึ ก ษา 2557-2558
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน และระดับหนวยงานสายสนับสนุน (หนวยงานเทียบเทาคณะ)
ตอที่ประชุมสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดตอไปนี้
4.1 รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 ระเบียบวาระ
ที่ 4.5 พิจารณากําหนดแนวทางการบริหารและพัฒนาคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (U-5.3-4.1)
4.2 รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม 2560 ระเบียบ
วาระการประชุม ที่ 4.1 พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558
ระดับสถาบัน และหนวยงานสายสนับสนุน (U-5.3-4.2)
4.3 รายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 2/2560 เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 8 กุ ม ภาพั น ธ
2560 ระเบียบวาระการประชุมที่ 1.2.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2558 ระดับสถาบัน และหนวยงานสายสนับสนุน (U-5.3-4.3)
4.4 มีการกําหนดแนวทางการพัฒ นา ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม จํานวน 3 ขอ
(U-5.3-4.4)
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5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงานของ
คณะใหมีคุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง
มหาวิท ยาลั ย มีก ารนํ าผลการดําเนิน การบริห ารหลั ก สูต รโดยรวม เพื่ อพิ จ ารณากํ าหนด
แนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรทุกคณะ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
5.1 มี ห นั ง สื อ ขอข อมู ล รายงานผลการดํ าเนิ น การบริ ห ารหลั ก สู ต รโดยรวมจากทุ ก คณะ
ตามหนังสือที่ ศธ 0585.17/ว0335 ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 (U-5.3-5.1)
5.2 แบบรายงานผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม ประกอบดวย ผลการดําเนินการ ปญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินการ และการบริหารจัดการหลักสูตร ของแตละคณะมีดังนี้
5.2.1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (U-5.3-5.2)
5.2.2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (U-5.3-5.3)
5.2.3 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (U-5.3-5.4)
5.2.4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (U-5.3-5.5)
5.2.5 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (U-5.3-5.6)
5.2.6 คณะศิลปศาสตร (U-5.3-5.7)
5.3 มีการนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาดําเนินการ
โดยมีก ารรายงานผลการดําเนินการบริห ารหลัก สูตรโดยรวม ในการประชุม คณะกรรมการบริห าร
วิชาการ เพื่อพิจารณากําหนดแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดภายในกําหนดเวลาตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรนั้น (U-5.3-5.8)
6. มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U-5.3-1.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 941/2559 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559
U-5.3-1.2 - คําสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ที่ 170/2559 เรื่อง
แตงตั้งกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจําปการศึกษา
2559 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
- คําสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ที่ 045/2560 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจําปการศึกษา 2559 ลง
วันที่ 23 มีนาคม 2560
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หมายเลข

U-5.3-1.3
U-5.3-1.4
U-5.3-2.1

รายการเอกสารหลักฐาน
- คําสั่งคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 004/2560 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2559 ลงวันที่ 6 มกราคม 2560
- คําสั่งคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 005/2560 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2559 ลงวันที่ 6 มกราคม 2560
- คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ 148/2559 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับหลักสูตร ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559
- คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ 149/2559 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับคณะ ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559
- คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ที่ 26/2560 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ปการศึกษา 2559 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
- คําสั่งคณะศิลปศาสตร ที่ 34/2560 เรื่อง แตงตัง้ คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ประจําปการศึกษา 2559 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2560
(ราง) แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(ราง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา 2558 ครั้งที่
4/2559 วันที่ 2 ธันวาคม 2559
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา 2559 ครั้งที่
1/2560 วันที่ 12 มิถุนายน 2560
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หมายเลข
U-5.3-2.2

U-5.3-2.3

U-5.3-2.4
U-5.3-3.1
U-5.3-3.2
U-5.3-3.3

รายการเอกสารหลักฐาน
- แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 11/2559 วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559
- หนังสือสํานักคุณภาพการศึกษา ที่ ศธ 0585.23/462 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559
เรื่อง ขอเสนอระเบียบวาระนําเขา
ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2559
- มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 11/2559
เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
- มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ 2560
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2560 วันศุกรที่ 20 มกราคม 2560
การจัดสรรงบประมาณในการจัดโครงการ หนวยงานสายวิชาการ
การจัดสรรงบประมาณในการจัดโครงการ หนวยงานสายสนับสนุน:
สํานักคุณภาพการศึกษา
- หนังสือสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่ ศธ 0585.17/- ลงวันที่
13 ธันวาคม 2559 เรือ่ ง ขออนุมัติโครงการ
“การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัตกิ าร ตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2558”
- หนังสือสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่ ศธ 0585.17/- ลงวันที่
18 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ขออนุมัตโิ ครงการ
“การติดตามผลการดําเนินงานจัดทําหลักสูตรใหม หรือหลักสูตรปรับปรุงที่เริ่ม
จัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2560”
- หนังสือสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่ ศธ 0585.17/- ลงวันที่ 3
มีนาคม 2560 เรื่อง ขออนุมัติโครงการ
“แนวทางการบริหารหลักสูตร ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558”
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หมายเลข
U-5.3-4.1
U-5.3-4.2
U-5.3-4.3
U-5.3-4.4

U-5.3-5.1

U-5.3-5.2

U-5.3-5.3

U-5.3-5.4

U-5.3-5.5

U-5.3-5.6

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม 2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ 2560
มาตรการรองรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปการศึกษา 2559 หนวยงาน สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
หนังสือสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่ ศธ 0585.17/ว0335 ลง
วันที่ 23 มกราคม 2560เรื่อง ขอความอนุเคราะหขอมูลรายงานผลการดําเนินการ
บริหารหลักสูตรโดยรวม
แบบฟอรมรายงานผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. 2560
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
แบบฟอรมรายงานผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. 2560
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2554) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
แบบฟอรมรายงานผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. 2560
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
แบบฟอรมรายงานผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. 2560
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รายงานการบริหารหลักสูตรโดยรวม ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. 2560
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554) คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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หมายเลข
U-5.3-5.7

U-5.3-5.8

รายการเอกสารหลักฐาน
แบบฟอรมรายงานผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. 2560
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันศุกรที่ 20 มกราคม 2560
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ 2560
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บทที่ 3
การสรุปผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

บทที่ 3 การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3.1 วิเคราะหผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ปการศึกษา 2559
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จําแนกรายตัวบงชี้ ระดับสถาบัน
ผลการดําเนินงาน
คะแนน
ตัวบงชี้
ชนิดตัวบงชี้
เปาหมาย
ตัวตั้ง
การประเมิน
ผลลัพธ
ตนเอง
(%หรือสัดสวน)
ตัวหาร
ตัวบงชี้ที่ 1.1
คํานวณ
3.51 คะแนน
130.21
3.10
3.10
42
ตัวบงชี้ที่ 1.2
คํานวณ
รอยละ 16
16.78 x 5
2.10
2.10
2.00 คะแนน
40
ตัวบงชี้ที่ 1.3
คํานวณ
รอยละ 28.00
24.48 x 5
2.04
2.04
2.33 คะแนน
60
ตัวบงชี้ที่ 1.4
6 ขอ
6 ขอ 5 คะแนน
6 ขอ
5.00
ตัวบงชี้ที่ 1.5
6 ขอ
6 ขอ 5 คะแนน
6 ขอ
5.00
ตัวบงชี้ที่ 2.1
6 ขอ
6 ขอ 5 คะแนน
6 ขอ
5.00
ตัวบงชี้ที่ 2.2
คํานวณ
5 คะแนน
22.05
3.15
3.15
7
ตัวบงชี้ที่ 2.3
คํานวณ
2.50 คะแนน
17.88
2.55
2.55
7
ตัวบงชี้ที่ 3.1
6 ขอ
6 ขอ 5 คะแนน
6 ขอ
5.00
ตัวบงชี้ที่ 4.1
7 ขอ
6 ขอ 5 คะแนน
6 ขอ
5.00
ตัวบงชี้ที่ 5.1
7 ขอ
7 ขอ 5 คะแนน
7 ขอ
5.00
ตัวบงชี้ที่ 5.2
คํานวณ
4.25 คะแนน
25.04
4.17
4.17
6
ตัวบงชี้ที่ 5.3
5 ขอ
6 ขอ 5 คะแนน
6 ขอ
5.00
เฉลี่ยรวม
13 ตัว
4.20
4.01
ผลการประเมิน
ดี
ดี

~ 156 ~

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะหผลการประเมินระดับสถาบัน จําแนกรายองคประกอบ ระดับสถาบัน
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องคประกอบคุณภาพ
ผลการประเมิน
คะแนน
ตัวบงชี้ I
P
O
เฉลี่ย
1 การผลิตบัณฑิต
5
2.07 5.00
3.10 3.45
พอใช
2 การวิจัย
3
3.15 5.00
2.55 3.57
ดี
3 การบริการวิชาการ
1
5.00
5.00
ดีมาก
4 การทํานุบํารุงศิลปะ
1
ดีมาก
5.00
5.00
และวัฒนธรรม
5 การบริหารจัดการ
3
5.00
4.17 4.72
ดีมาก
รวม
13
3
7
3
4.01
ดี
ผลการประเมิน
2.43 5.00 3.27
หมายเหตุ : ผลการประเมินแปลผล ดังนี้
0.00-1.50
การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51-2.50
การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51-3.50
การดําเนินงานระดับพอใช
3.51-4.50
การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00
การดําเนินงานระดับดีมาก

~ 157 ~

ภาคผนวก 1
เอกสารประกอบตัวบงชี้ที่ 2.3 : ตารางสรุปผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย

สรุปผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพ เผยแพร

1 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการสืบคนฐานขอมูล
หนังสือโดยใชทฤษฎีเบย

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ (คํานําหนา
ชื่อ/ชื่อ/สกุล)
นายนีลวัศน ดิษฐสวรรค

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย ครั้งที่ ๔ "สรางองคความรู
สูการพัฒนา นําพาสังคม" หนา 178 - 188

ปท/ี่ ฉบับที/่ วัน/เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร
1 มีนาคม 59

คาน้ําหนัก
0.2

2 การอนุรักษพลังงานในเครื่องปรับอากาศแบบแยก นายเอกชัย รัตนบรรลือ
สวนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความรอน
ของคอนเดนเซอร

การประชุมวิชาการเครือขายพลังงานแหง
8-10 มิถุนายน 59
ประเทศไทยครั้งที่ 12 วันที่ 8-10 มิถุนายน 59
ณ โรงแรมเวียงจันทร ริเวอรวิว จังหวัดพิษณุโลก

0.2

3 การออกแบบและสรางนวัตกรรมระบบปรับอากาศ
ประหยัดพลังงานสําหรับที่อยูอาศัยขนาดเล็ก

ดร.นิรันดร วัชโรดม

การประชุมวิชาการเครือขายพลังงานแหง
8-10 มิถุนายน 59
ประเทศไทยครั้งที่ 12 วันที่ 8-10 มิถุนายน 59
ณ โรงแรมเวียงจันทร ริเวอรวิว จังหวัดพิษณุโลก

0.2

4 เครื่องฝานพืชผลทางการเกษตรแบบใบมีดหมุน

วาที่ รต.ชัยยง ศิริพรมงคล

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
27 พฤษภาคม 2559
ทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจําป 2559 วันที่ 27 พ.ค.
2559 ณ โรงแรม บุรีศรีภู บูติก อําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา

0.2

5 ชุดตนแบบจักรยานโอโซนสําหรับหองออกกําลังกาย นายสุธี ลี้จงเพิ่มพูน

การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมไฟฟา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8
(EENET2016) ณ โรงแรมดวงจิตต รีสอรท
แอนสปา หาดปาตอง จ.ภูเก็ต ในระหวางวันที่
25 - 27 พ.ค. 59

25 - 27 พฤษภาคม 2559

0.2

6 การวิเคราะหและออกแบบวงจรกรองผานแถบ
ความถี่ในทอนําคลื่นแบบสี่เหลี่ยมโดยใชวงจรชอง
แคบแบบเพียงตัวเดียว สําหรับการสื่อสารยาน
ความถี่ C-Band

อ. วิทฤทธิ์ โคตรมณี

การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมไฟฟา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8
(EENET2016) ณ โรงแรมดวงจิตต รีสอรท
แอนสปา หาดปาตอง จ.ภูเก็ต ในระหวางวันที่
25 - 27 พ.ค. 59

25-27 พฤษภาคม 2559

0.2

7 การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการสงออกของ
อุตสาหกรรมอาหารทะเลสดแชแข็ง ในกรุงเทพฯ
และจังหวัดชายทะเลใกลเคียง

ผศ.ดร.เทพนารินทร ประพันธพัฒน การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 7-8 กรกฎาคม 2559
10 ประจําป 2559 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อ. วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ในระหวางวันที่
7 - 8 ก.ค. 59

8 การจําลองการกระจายสนามไฟฟาของลูกถวยฉนวน นายกิตติพงษ คลายดี
แทงกานตรงและลูกถวยฉนวนแทง ในระบบจําหนาย
22 กิโลโวลต

การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมไฟฟา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8
(EENET2016) ณ โรงแรมดวงจิตต รีสอรท
แอนสปา หาดปาตอง จ.ภูเก็ต ในระหวางวันที่
25 - 27 พ.ค. 59

9 การทดลองหาศักยภาพการประหยัดพลังงานใน
ดร.นิรันดร วัชโรดม
ระบบปรับอากาศโดยการเพิ่มอุณหภูมิและความเร็ว
ลมเย็น

งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
22 มิถุนายน 2559
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิครั้งที่ 1 วันที่ 22
มิ.ย.2559 จ.พระนครศรีอยุธยา

0.2

10 การวิเคราะหผลกระทบของปจจัยในกระบวนการ ดร.ฉัตรพล พิมพา
หมุนขึ้นรูปถวยอลูมิเนียมโดยการออกแบบการทดลอง

งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
22 มิถุนายน 2559
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิครั้งที่ 1 วันที่ 22
มิ.ย.2559 จ.พระนครศรีอยุธยา

0.2

11 การเปรียบเทียบไอเสียซึ่งเกิดขึ้นจากเครื่องยนต
ขนาด 1,600 ซีซีที่ใชเชื้อเพลิง LPG กับ CNG

งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
22 มิถุนายน 2559
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิครั้งที่ 1 วันที่ 22
มิ.ย.2559 จ.พระนครศรีอยุธยา

0.2

นายปยชาติ ธาตรีนรานนท

25-27 พฤษภาคม 2559

0.2

0.2

หมายเหตุ

สรุปผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ (คํานําหนา
ชื่อ/ชื่อ/สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร

ปท/ี่ ฉบับที/่ วัน/เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาน้ําหนัก

12 การสรางเครื่องนวดขาวขนาดเล็ก

ผศ.ดร.พงษศักดิ์ เกิดลาภี

งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
22 มิถุนายน 2559
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิครั้งที่ 1 วันที่ 22
มิ.ย.2559 จ.พระนครศรีอยุธยา

0.2

13 การพัฒนาและสรางเครื่องฝานตนโสน

ผศ.สุวันชัย สินโพธิ์

งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
22 มิถุนายน 2559
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิครั้งที่ 1 วันที่ 22
มิ.ย.2559 จ.พระนครศรีอยุธยา

0.2

14 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ที่สอนโดยการ
สรางกิจกรรม

ผศ.ดร.พงษศักดิ์ เกิดลาภี

งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
22 มิถุนายน 2559
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิครั้งที่ 1 วันที่ 22
มิ.ย.2559 จ.พระนครศรีอยุธยา

0.2

15 การสรางโครงสรางไมโครเอสยู-เอชดวยหนากากเงิน ผศ.ดร.พงษศักดิ์ เกิดลาภี
โดยการประยุกตใชแสงซินโครตรอน

งานประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสา
7 - 8 กรกฎาคม 2559
หการ ประจําป 2559 (IE Network
Conference 2016) วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม
2559 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแกน ภายใต
หัวขอ นวัตกรรมอุตสาหกรรมไทยกาวไกลสู
ประชาคมโลก "Local Industrial Innovations
for Global Community

0.2

16 การลดของเสียในกระบวนการหลอเครื่องประดับเงิน ผศ.ดร.พงษศักดิ์ เกิดลาภี

งานประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสา
7 - 8 กรกฎาคม 2559
หการ ประจําป 2559 (IE Network
Conference 2016) วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม
2559 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแกน ภายใต
หัวขอ นวัตกรรมอุตสาหกรรมไทยกาวไกลสู
ประชาคมโลก "Local Industrial Innovations
for Global Community

0.2

17 การออกแบบและทดสอบวงจรกรองความถี่แบบ
ดิจิตอลที่มีผลตอบสนองอิมพัลลจํานวนจํากัดดวย
การทดลองสัญญาณเสียง (TEST)

งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 8 วันที่ 24-25
สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ จังหวัดกรุงเทพฯ

24-25 สิงหาคม 2559

0.2

18 การออกแบบลายน้ําบนสัญญานเสียงดวยวิธีการโมดู อ.วิทฤทิ์ โครตมรี
เลตแลปทรานฟอรม

งานประชุมวิชาการระดับชาติเครือขายวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจําป 2559
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 ณ อาคารสุรพัฒน
2 ม.เทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

19-20 ธันวาคม 2559

0.2

19 การสรางชุดทดลองรายวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส อ.วิทฤทิ์ โครตมรี
และการหาประสิทธิภาพ ชุดทดลองที่สรางเรียน
รวมกับการใชโปรแกรมซอฟตแวรืมัลติซิม 12.0

งานประชุมวิชาการระดับชาติเครือขายวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจําป 2559
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 ณ อาคารสุรพัฒน
2 ม.เทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

19-20 ธันวาคม 2559

0.2

20 การพัฒนาชุดทองลองการประยุกตใชบอรด
ไมโครคอนโทรลเลอรกับการควบคุมมอเตอร

ในงานประชุมวิชาการระดับชาติเครือขายวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจําป 2559
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 ณ อาคารสุรพัฒน
2 ม.เทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

19-20 ธันวาคม 2559

0.2

อ.สุประวิทย เมืองเจริญ

อ.สุประวิทย เมืองเจริญ

21 Factors affecting information technology self- ดร.บุญธิดา ชุนงาม
learning with smart phone in generation

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Osaka 6Th 29 - 30 กรกฏาคม 2559
lnternational conference on
"Engineering & Technology ,computer
basic & applied sciences sciences" (ECBA
- 2016) วันที่ 29 - 30 กรกฏาคม 2559

0.4

หมายเหตุ

สรุปผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ (คํานําหนา
ชื่อ/ชื่อ/สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร

ปท/ี่ ฉบับที/่ วัน/เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาน้ําหนัก

22 High temperature oxidation of micro-alloyed ดร.คมสันต งามขํา
steel and its scale adhesion

15-20 พฤษภาคม 2559
9th International Symposium on
High-Temperature Corrosion and
Protection of Materials ณ เกาะเลซองปเยซ
ประเทศฝรั่งเศส วันที่15-20 พฤษภาคม 2559

0.4

23 High temperature oxidation and
ดร.นิรันดร วัชโรดม
adhesionbehavior of thermal oxide scale on
micro-alloyed steel

The 5th International conference on
sustainable energy and green
architecture smart technologies and
built environment

27-29 ก.ย.59

0.4

24 Experimental investigation efficiency of air
conditioning system use thermal energy by
thermal storage system

The 5th International conference on
sustainable energy and green
architecture smart technologies and
built environment

27-29 ก.ย.59

0.4

อ.เอกชัย รัตนบรรลือ

หมายเหตุ

25 การประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรใน 6 อําเภอ วาที่รอยตรีชัยยง ศิริพรมงคลชัย
จังหวัดนนทบุรีที่มีตอเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตร
ที่ดัดแปลงโดยกาซแอลพีจีทดแทนน้ํามันดีเซล

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ (พฤษภาคม 2559) ปที่ 18 ฉบับที่ 3 ฉบับพิเศษ
จากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ 25 ประจําป
2558 พฤษภาคม 2559

0.6

TCI กลุม 2

26 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาความ
ดร.ธงชัย อรัญชัย
ปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมตามแนวคิดจิตตปญญา
ศึกษา

วารสารครุศาสตรอุตสาหกรรม
ISSN:1685-3954

0.8

TCI กลุม 1

รวมคาถวงน้ําหนัก

ปที่ 15 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค.
2559) หนา 80-85

7

สรุปผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพ เผยแพร

1 การศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบการใชเครือขาย
สังคมออนไลนของนักศึกษาคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภุมิ ศูนยนนทบุรี

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ (คํานําหนา
ชื่อ/ชื่อ/สกุล)
ดร.วิไลวรรณ วงศจินดา

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร

ปท/ี่ ฉบับที/่ วัน/เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาน้ําหนัก

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1
26-27 พฤษภาคม 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎกาญจนบุรี

0.2

2 การศึกษาความตองการคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตร อ.จันทิมา หิรัญออน
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต(ค.อ.บ.) คณะครุ
ศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ

งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราช 8-9 กรกฎาคม 2559
ภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา

0.2

3 Development of self-instruction through
ดร.วิไลวรรณ วงศจินดา
online leatning on teaching skill for incustrial
education

The 41st national and 5th international 8-9 ธันวาคม 2559
graduate research conference 2016
valaya alongkorn rajabhat university
under the royal patronage pathum thain
thailand

0.4

4 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานสภาพภูมิอากาศกับ ดร.กฤตยตนัย ธารารัตนสุวรรณ
การแพรระบาดของโรคไขเลือดออกในจังหวัด
สุพรรณบุรี

วารสารครุศาสตร ISSN:1685-2699

0.8

รวมคาถวงน้ําหนัก

ปท1ี่ 3 ฉบับที่ 1(24)

1.6

หมายเหตุ

TCI กลุม 1

สรุปผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพ
ที่
เผยแพร
1 การประยุกตใชระบบเซลลแสงอาทิตยกับฟารม
เลี้ยงไกพื้นเมืองขนาดเล็ก

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ (คํานําหนา
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
ชื่อ/ชื่อ/สกุล)
ผศ.สุรเชษฐ บํารุงคีรี
ประชุมวิชาการ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 1 "เกษตรไทยกาวไกลสูความยั่งยืน" วันที่
22 ม.ค.2559

ปท/ี่ ฉบับที/่ วัน/เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร
22-Jan-59

คาน้ําหนัก
0.2

2 ปมสูบน้ําอัตโนมัติโดยใชพลังงานธรรมชาติจากน้ํา อาจารยศิริเจษฎ กองแกว

ประชุมวิชาการ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 1 "เกษตรไทยกาวไกลสูความยั่งยืน" วันที่
22 ม.ค.2559

22-Jan-59

0.2

3 ผลของอาหารที่แตกตางกันในการเลี้ยงไรน้ํา
อาจารยผกามาศ ศรีจริยา
นางฟาสิรินธร (Streptocephalus
sirindhornae) ตอการเจริญเติบโตและสีของปลา
ทอง (Carssius auratus)

ประชุมวิชาการ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 1 "เกษตรไทยกาวไกลสูความยั่งยืน" วันที่
22 ม.ค.2559

22-Jan-59

0.2

4 ผลของสารสกัดขมิ้นชันตอความตานทานเชื้อ
Aromonas hydrophila ในปลานิล
(Oreochromis niloticus)

ดร.ทัศนีย นลวชัย

ประชุมวิชาการ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 1 "เกษตรไทยกาวไกลสูความยั่งยืน" วันที่
22 ม.ค.2559

22-Jan-59

0.2

5 ผลของออกซินและบราสิโนสเตียรอยตอการ
เจริญเติบโตขององุนพันธุ Loose Perlette ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผศ.ดร.ศรีปาน เชยกลิ่นเทศ

ประชุมวิชาการ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 1 "เกษตรไทยกาวไกลสูความยั่งยืน" วันที่
22 ม.ค.2559

22-Jan-59

0.2

6 ผลของปุยมูลโคตอปริมาณผลผลิตและคุณคาทาง อ.สนทยา มูลศรีแกว
โภชนะ ของหญาเลี้ยงสัตวพันธุเนเปยรลูกผสม
(ปากชอง1)

ประชุมวิชาการ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 1 "เกษตรไทยกาวไกลสูความยั่งยืน" วันที่
22 ม.ค.2559

22-Jan-59

0.2

7 การศึกษาสภาวะการผลิตโคนมในเขตตําบลหนอง อ.สุรัตน บุญยวง
รี อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี

ประชุมวิชาการ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 1 "เกษตรไทยกาวไกลสูความยั่งยืน" วันที่
22 ม.ค.2559

22-Jan-59

0.2

8 การใชมันสําปะหลังเปนแหลงทดแทนปลายขาว
ในสูตรอาหารสุกรระยะหลังหยานม

ประชุมวิชาการ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 1 "เกษตรไทยกาวไกลสูความยั่งยืน" วันที่
22 ม.ค.2559

22-Jan-59

0.2

9 ผลของแหลงพลังงานในสูตรอาหารตอคาการยอย ผศ.มานะ สุภาดี
ไดของสุกรระยะหลังหยานม

ประชุมวิชาการ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 1 "เกษตรไทยกาวไกลสูความยั่งยืน" วันที่
22 ม.ค.2559

22-Jan-59

0.2

10 การพัฒนาแผนน้ําพริกดอกโสนเพื่อผูสูงอายุ

ประชุมวิชาการ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 1 "เกษตรไทยกาวไกลสูความยั่งยืน" วันที่
22 ม.ค.2559

22-Jan-59

0.2

อาจารยชูศักดิ์ พูลมา

ผศ.สุภาวดี รอดศิริ

หมายเหตุ

สรุปผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพ
ที่
เผยแพร
11 ผลของแหลงไขมันตอคุณสมบัติของไอศกรีม

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ (คํานําหนา
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
ชื่อ/ชื่อ/สกุล)
ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท
ประชุมวิชาการ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 1 "เกษตรไทยกาวไกลสูความยั่งยืน" วันที่
22 ม.ค.2559

ปท/ี่ ฉบับที/่ วัน/เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร
22-Jan-59

คาน้ําหนัก
0.2

12 คุณสมบัติของแปงขาว Pregel ที่มีปริมาณอะมิโล อาจารยวรรภา วงศแสงธรรม
สตางกัน

ประชุมวิชาการ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 1 "เกษตรไทยกาวไกลสูความยั่งยืน" วันที่
22 ม.ค.2559

22-Jan-59

0.2

13 การพัฒนาผลิตภัณฑพายรวนเสริมมใยอาหารจาก อ.วรรณา ขันธชัย
แปงขาวกลองสีนิลและพืชผัก

ประชุมวิชาการ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 1 "เกษตรไทยกาวไกลสูความยั่งยืน" วันที่
22 ม.ค.2559

22-Jan-59

0.2

14 การทดแทนแปงสาลีดวยแปงขาวกลองงอกในบ
ราวนี่

ผศ.สุภาวดี รอดศิริ

ประชุมวิชาการ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 1 "เกษตรไทยกาวไกลสูความยั่งยืน" วันที่
22 ม.ค.2559

22-Jan-59

0.2

15 ความเข็มขนของไทอะมีโทแซมตอการเก็บรักษา
เมล็ดพันธุขาวโพดเทียน

รศ.ระวีวรรณ สุวรรณศร

ประชุมวิชาการ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 1 "เกษตรไทยกาวไกลสูความยั่งยืน" วันที่
22 ม.ค.2559

22-Jan-59

0.2

16 ผลของไคโตซานตอการงอกและการเจริญเติบโต
ของตนกลาของขาวภายใตสภาพอุณหภูมิตางกัน

รศ.ดร.สุชาดา บุญเลิศนิรันดร

ประชุมวิชาการ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 1 "เกษตรไทยกาวไกลสูความยั่งยืน" วันที่
22 ม.ค.2559

22-Jan-59

0.2

17 การบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีเครื่อง รศ.อํานวยพศ ทองคํา
แหวกรองตนขาวเพื่อกลุมเกษตร

การประชุมการจัดการความรูมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

2-5 ก.พ.59

0.2

18 การสกัดโจทยวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อการนําไปใช
ประโยชน

รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี

การประชุมการจัดการความรูมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

2-5 ก.พ.59

0.2

19 การยับยั้งการเกิดสีน้ําตาลในแหวตมโดยสารจาก
ธรรมชาติ

อ.สาโรจน ยิ้มถิน

การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แหงชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 41

8-9 ธ.ค.59

0.2

20 ผลของใชสาหรายขนนกในอาหารตอการ
เจริญเติบโต และคุณคาทางโภชนาการของปลา
ทับทิม

รศ.เจษฎา อิสเหาะ

การประชุมวิชาการครั้งที่ 54
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2-5 ก.พ.59

0.2

21 สารประกอบฟนอลรวมและความสามารถในการ
ตานอนุมูลอิสระของหนอไมสดและหนอไมตม

ผศ.พาขวัญ ทองรักษ

การประชุมวิชาการระดับชาติ "พะเยาวิจัย" ครั้ง
ที่ 5 ระหวางวันที่ 28 - 29 มกราคม 2559

28 - 29 มกราคม 2559

0.2

22 เทคนิคการนับจํานวนไขปลาและวัดขนาดไขปลา รศ.เจษฎา อิสเหาะ
ดวยโปรแกรม Image J

การประชุมวิชาการครั้งที่ 54
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระหวางวันที่ 2- 5
กุมภาพันธ 2559

2- 5 กุมภาพันธ 2559

0.2

23 การพัฒนาผลิตภัณฑแหนมเห็ด

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 วันที่ 22
มิ.ย.2559

22-Jun-59

0.2

อ.เสนห บัวสนิท

หมายเหตุ

สรุปผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพ
ชื่อผูนําเสนอ/คณะ (คํานําหนา
ที่
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
เผยแพร
ชื่อ/ชื่อ/สกุล)
24 การคัดเลือกเชื้ออะโซโตแบคเตอรและอะโซ
ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
สไปริลลัมจากดินและรากขาวของแปลงนาจังหวัด
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 วันที่ 22
พระนครศรีอยุธยาที่มีศักยภาพในการตรึง
มิ.ย.2559
ไนโตรเจน ผลิตออกซินและการละลายฟอสเฟต
25 การศึกษาการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับไถพรวนจาน
อ.ชูชาติ เฉลิมถอย

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 วันที่ 22
มิ.ย.2559

26 Feed Preference study and performance รศ.ประไพพรรณ สิทธิกูล
Effect of Ripe Papaya, Banana, Mango and
Pineapple on weaned piglets

ปท/ี่ ฉบับที/่ วัน/เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร
22-Jun-59

คาน้ําหนัก
0.2

22-Jun-59

0.2

5th International Symosium Fusion of
Science & Technology ประเทศอินเดีย

17-23 ม.ค.59

0.4

27 Effects of Dirty Panicle Disease Virulent on ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง
Germination and Seed Vigor

“The 7th RMUTP International
Conference on Science Technology and
Innovation For Sustainable
Development: Challenges towards the
green innovative society The Sukosol
Bangkok Thailand วันที่ 23-24 มิ.ย.59

23-24 มิ.ย.59

0.4

28 The Development of Sandwich-spread
mixed with Nata Baby Corn

“The 7th RMUTP International
Conference on Science Technology and
Innovation For Sustainable
Development: Challenges towards the
green innovative society The Sukosol
Bangkok Thailand วันที่ 23-24 มิ.ย.59

23-24 มิ.ย.59

0.4

4-8 สิงหาคม 2559

0.4

4-8 สิงหาคม 2559

0.4

4-8 สิงหาคม 2559

0.4

20-26 สิงหาคม 2559

0.4

ดร.วิจิตรา เหลียวตระกุล

29 Effect of Chitosan on Growth and
รศ.ดร.สุชาดา บุญเลิศนิรันดร
Physiological Changes of Rice Seedlings
Grown under High Day/Night Temperature
30 Effect of Plant Density and Nitrogen Rate รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร
on Growth and Yield of TDJ comp#1 Thein
Corn Variety (Zea mays L.ceritana )
31 “Increasing Production efficiency by
reducing costs on sweet potato
production in Phranakhon Sri Ayutthaya,
Thailand

ผศ.ดร.ละอองศรี ศิริเกษร

32 Characterization of Sweet Potatoes
Varieties Grown in Ayutthaya Province
Thailand

ผศ.ทศพร นามโฮง

“2016 International Forum – Agriculture,
Biology, and Life Science” ณ เมือง
Kurume, Fukuoka ประเทศญี่ปุน วันที่ 4-8
สิงหาคม 2559
“2016 International Forum – Agriculture,
Biology, and Life Science” ณ เมือง
Kurume, Fukuoka ประเทศญี่ปุน วันที่ 4-8
สิงหาคม 2559
“2016 International Forum – Agriculture,
Biology, and Life Science” ณ เมือง
Kurume, Fukuoka ประเทศญี่ปุน วันที่ 4-8
สิงหาคม 2559
18th World Congress of Food Science
and Technology 2016 ณ เมือง Royal
Dublin Society
Ballsbridge,Dublin4,Ireland วันที่ 20-26
สิงหาคม 2559

หมายเหตุ

สรุปผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพ
ที่
เผยแพร
33 Product Development of Thai Sweet
Potatoes

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ (คํานําหนา
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
ชื่อ/ชื่อ/สกุล)
ผศ.พาขวัญ ทองรักษ
18th World Congress of Food Science
and Technology 2016 ณ เมือง Royal
Dublin Society
Ballsbridge,Dublin4,Ireland วันที่ 20-26
สิงหาคม 2559

ปท/ี่ ฉบับที/่ วัน/เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร
20-26 สิงหาคม 2559

คาน้ําหนัก

หมายเหตุ

0.4

34 “The Evaluation of Irrigation Area Potential อาจารยดวงทิพย ฤคนีย
of Mun River Basin, Northeast Region,
Thailand”

International Symposium & Exhibition
Vietnam Water Cooperation Initiative
(VACI 2016) วันที่ 3-4 ตุลาคม 2559

3-4 ตุลาคม 2559

0.4

35 “The Effects of Moringa oleifera Lam.
leaves extract on osteogenic
differentiation of porcin bone marrow
derived mesenchymal stem cells”

สพ.ญ.กุลิสรา มรุปณฑธร

4th International conference on
Advances in Agricultural, Biological &
Ecological Science (AABES-16) วันที่ 1-2
ธันวาคม 2559

1-2 ธันวาคม 2559

0.4

36 A Mathematical model inverstigating the
effect of Moringa Olefera Lam.Leaves
extract on porcine bone marrow derived
mesenchymal stem cells proliferation

สพ.ญ.กุลิสรา มรุปณฑธร

4th International conference on
Advances in Agricultural, Biological &
Ecological Science (AABES-16) วันที่ 1-2
ธันวาคม 2559

1-2 ธันวาคม 2559

0.4

37 นมเปรี้ยวพรอมดื่มจากนมแพะ

ผศ.ทศพร นามโฮง

วารสารวิชาการรับใชสังคม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีรามงคลลานนา ISSN:2586-8268

ปท1ี่ ฉบัยที่ 1 (ม.ค.-ม.ย.59)

0.4

ยังไมเขาฐาน

38 สัตวทะเลหนาดินขนาดเล็กในบริเวณปาชายเลน
ธรรมชาติปากน้ําทาจีน จังหวัดสมุทรสาคร

ดร.ณัฐกิตท โตออน

วารสารวิจัยรามคําแหง (วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี)

ปท1ี 9 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.59)

0.6

TCI กลุมที2่

39 ผลของสารสกัดสมุนไพรตอการยับยั้งเจริญเติบโต ดร.ทัศนีย นลวชัย
ของเชื้อ Aromonas hydrophila

วารสารแกนเกษตร

ปที่ 44 ฉบับพิเศษ 1 หนา
124-129

0.8

TCI กลุมที1่

40 ผลของระดับพีเอชและแอมโมเนียตออัตรารอด
ตายของลูกปลาทับทิม (Oreochomis sp.)

ดร.ทัศนีย นลวชัย

วารสารแกนเกษตร

ปที่ 44 ฉบับพิเศษ 1 หนา
643-649

0.8

TCI กลุมที1่

41 Impact of roasting on the changes in
composition and quality of cashew nut
(Anacardium occidentale) oil

ดร.วิจิตรา เหลียวตระกุล

International Food Research Journal

ปที่ 10 ฉบับที่ 23(3) หนา
986-991

1

Q2

รวมคาถวงน้ําหนัก

13

สรุปผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพ
ชื่อผูนําเสนอ/คณะ (คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
ปท/ี่ ฉบับที/่ วัน/เดือน/ป ที่
ที่
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
เผยแพร
สกุล)
ตีพมิ พเผยแพร
1 บทบาทพระสงฆตอการพัฒนาชุมชน ในจังหวัด รองศาสตราจารยพรชัย พันธุธาดาพร การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจําป
15 - 18 มิถุนายน 2559
พระนครศรีอยุธยา
2559 "กาวสูทศวรรษที่ 2 : บูรณาการงานวิจัย
ใชองคความรู สูความยั่งยืน (ณ วิทยาลัย
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา) วันที่ 15 - 18
มิถุนายน 2559

คาน้ําหนัก
0.2

2 เจตคติของผูปกครอง ผูนําชุมชนและบุคลากร
ตอการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคการบริหารสวนตําบลหันตรา อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รองศาสตราจารยพรชัย พันธุธาดาพร

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจําป
2559 "กาวสูทศวรรษที่ 2 : บูรณาการงานวิจัย
ใชองคความรู สูความยั่งยืน (ณ วิทยาลัย
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา) วันที่ 15 - 18
มิถุนายน 2559

16 - 18 มิถุนายน 2559

0.2

3 บทบาทกลุมผูนําสตรีตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม การเมืองและวัฒนธรรมในพื้นที่องคการ
บริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รองศาสตราจารยพรชัย พันธุธาดาพร

การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการ
เอเชียอาคเนย 2559 (โรงแรมริชมอนด จังหวัด
นนทบุรี) วันที่ 23 มิ.ย.2559

23-Jun-59

0.2

4 การมีสวนรวมในการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รองศาสตราจารยพรชัย พันธุธาดาพร

การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการ
เอเชียอาคเนย 2559 (โรงแรมริชมอนด จังหวัด
นนทบุรี) วันที่ 23 มิ.ย.2559

23-Jun-59

0.2

5 ความเปนไปไดทางการเงินของการลงทุนเลี้ยง
แพะเชิงพาณิชยในภาคใตของประเทศไทย

นางกนกพร ภาคีฉาย

การประชุมวิชาการระดับชาติดานเศรษฐศาสตร
เกษตร เศรษฐศาสตรเกษตร เศรษฐศาสตร
ทรัพยากร เศรษฐศาสตรอาหารและธุรกิจเกษตร
ครั้งที่ 5 "การเกษตรดิจิทอลในพลวัตของ
เศรษฐกิจโลก" ประจําป 2559 (โรงแรมรามา
การเดนส) วันที่ 15 ก.ค.2559

15-Jul-59

0.2

6 การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนการปลูก
มันสําปะหลังในเขตพื้นที่ภาคกลาง

นางสาวบัญจรัตน นิรโศก

ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 วันที่ 22
มิถุนายน 2559 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

22-Jun-59

0.2

ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 วันที่ 22
มิถุนายน 2559 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

22-Jun-59

0.2

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลัดดาวัลย สําราญ ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 วันที่ 22
มิถุนายน 2559 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

22-Jun-59

0.2

7 ปจจัยที่สงผลตอการออมเงินของนักศึกษาคณะ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริมา แกวเกิด
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
8 ปจจัยที่สงผลตอความเขมแข็งของชุมชน
กรณีศึกษา อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

9 การวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการ
ผูชวยศาสตราจารยอรนุช รูปติวิริยะ
จัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลดวย
วิธีการวิเคราะหเชิงโอบลอมขอมูล (DEA : Data
Envelopment Analysis) ศึกษากรณีองคการ
บริหารสวนตําบลในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 วันที่ 22
มิถุนายน 2559 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

22-Jun-59

0.2

10 ความสัมพันธระหวางคุณคาที่เกี่ยวของกับมูลคา นางสาวชิดชญา จันทเพ็ชร
ของกิจการ: กรณีศึกษาบริษัทที่ใหผลตอบแทน
แกพนักงานตามโครงการ ใหสิทธิที่จะซื้อหุนใน
ราคาที่กําหนด

ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 วันที่ 22
มิถุนายน 2559 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

22-Jun-59

0.2

11 ความรูความเขาใจและทัศนคติ ของประชาชน
ในการทําบัญชีครัวเรือน ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 วันที่ 22
มิถุนายน 2559 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

22-Jun-59

0.2

นางสาวนัฐกานต ทิพยโสตถิ

หมายเหตุ

สรุปผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพ
ชื่อผูนําเสนอ/คณะ (คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
ปท/ี่ ฉบับที/่ วัน/เดือน/ป ที่
ที่
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
เผยแพร
สกุล)
ตีพมิ พเผยแพร
12 ความสัมพันธระหวางมูลคาตลาด กับมูลคาตาม นางสาวปยะรัตน โพธิ์ยอย
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
22-Jun-59
บัญชี กําไรตอหุนและ กระแสเงินสดจากการ
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 วันที่ 22
ดําเนินงานในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
มิถุนายน 2559 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กลุมSET100
13 การบริหารงานโลจิสติกส : การลดตนทุนใน
กระบวนการจัดเตรียมวัตถุดิบในการผลิต
รองเทากีฬา

นายปฏิพล หอมยามเย็น

คาน้ําหนัก
0.2

ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 วันที่ 22
มิถุนายน 2559 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

22-Jun-59

0.2

14 แนวทางการพัฒนากลุมหนึ่งตําบลหนึ่ง
นางกนกพร ภาคีฉาย
ผลิตภัณฑเพื่อเตรียมพรอมเขาสู ประชาคม
อาเซียน กรณีศึกษาสตรีตําบลบานเลนปนจิ๋วดิน
ไทย

ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 วันที่ 22
มิถุนายน 2559 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

22-Jun-59

0.2

15 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ทําศัลยกรรมของประชาชนในเขตลาดกระบัง

นางสาวสุธิดา ถนอมวงษ

ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 วันที่ 22
มิถุนายน 2559 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

22-Jun-59

0.2

16 การศึกษาความรูความเขาใจ และความพรอม
ในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
บุคลากรครู และนักศึกษาพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

นางสาวกนกกาญจน กลอมเกลา

ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 วันที่ 22
มิถุนายน 2559 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

22-Jun-59

0.2

17 ความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงาน
เทศบาลตําบลสามชุกตามหลักการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี

นายทศพล ปรีชาศิลป

ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 วันที่ 22
มิถุนายน 2559 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

22-Jun-59

0.2

18 ความพึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพการ
ใหบริการของสํานักงานสหกรณการเกษตร
สรรคบุรี จํากัด

อ.สุธาทิพย เลิศวิวัฒนชัยพร

ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 วันที่ 22
มิถุนายน 2559 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

22-Jun-59

0.2

19 ภาวะผูนําในการพัฒนาชุมชนของเจาอาวาส ใน รองศาสตราจารยพรชัย พันธุธาดาพร
เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ศาสตร
แหงวิทยาการจัดการเพื่อรับใชสังคม..3
ทศวรรษแหงการตามรอยแมของแผนดิน"
(มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา)

19-Aug-59

0.2

20 ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของ
พนักงาน กลุมอุตสาหกรรมหนัก เขต
ประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช สระบุรี

รองศาสตราจารยพรชัย พันธุธาดาพร

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4/2559
“การปฏิรูปการศึกษา : พัทธกิจทางสังคมและ
การเมือง ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ขอนแกน”

07-Oct-59

0.2

21 ปจจัยที่สงผลตอความภักดีของลูกคาสินเชื่อ
บมจ.ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสนีย พวงยาณี

การประชุมสวนสุนันทาทางวิชาการ ครั้งที่ 4
พ.ศ. 2559 เรื่อง “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน”ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (26
สิงหาคม 2559)

0.2

การประชุมวิชาการประจําป สังคมศาสตร
มนุษยศาสตร และศึกษาศาสตร ครั้งที่ 10
ประจําป พ.ศ. 2559 (24 - 25 มีนาคม 2559) ณ
โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพฯ

0.2

22 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพรอมของนักศึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลัดดาวัลย สําราญ
วิศวกรรมศาสตร ในการเขาสูประชาคมอาเซียน:
กรณีศึกษา นักศึกษาคณะวิสวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุมภาคกลาง

หมายเหตุ

สรุปผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพ
ที่
เผยแพร
23 ความสุขในการทํางานที่สงผลตอประสิทธิภาพ
การทํางานของพนักงาน
ฝายบริหารโรงพยาบาลเอกชน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ (คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
สกุล)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสนีย พวงยาณี การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําป 2559
SMEs ไทยกาวไกลสูสากล
ณ อาคาร 90 ป มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เทพสตรี (18 กุมภาพันธ 2559)

ปท/ี่ ฉบับที/่ วัน/เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาน้ําหนัก
0.2

24 ปจจัยที่สงผลใหกิจการที่ไมมีสวนไดเสียตอ
นางสาวชิดชญา จันทเพ็ชร
สาธารณะเลือกนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
เรื่องผลประโยชนพนักงานมาถือปฏิบัติ
กรณีศึกษา: บริษัทในกลุมนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร จังหวัดชลบุรี

การประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําป 2559 “เอกภาพและ
ความหลากหลายในมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร” 10 มิถุนายน 2559 ณ
มหาวิทยาลัยบูรพา

0.2

25 การเตรียมความพรอมของสํานักงานบัญชีใน
จังหวัดสุพรรณบุรีตอการเปดเสรีการคาบริการ
ทางบัญชีสูอาเซียน

ผูชวยศาสตราจารยสุรชัย เอมอักษร

การประชุมวิชาการทางดานบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ 2 จัดโดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ณ
ศูนยประชุมแสดงสินคานานาชาติ จังหวัด
เชียงใหม วันที่ 3 กุมภาพันธ 2559 หนา 1031 1045

0.2

26 ชองทางการประชาสัมพันธที่มีผลตอการรับรู
งานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

นายอดิศร บุญสรรค

แสดงผลงานจัดนิทรรศการเผยแพรผลงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ และบริการวิชาการ ในงานประชุม
วิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (22 มิถุนายน
2559)

0.2

27 ปจจัยที่มีความสันพันธตอการใชบริการ การ
นายปราชญ พวงเงิน
สั่งซื้ออาหารจานดวน (Fast Food) ผานระบบ
ออนไลน

The 2nd Conference Business
Administration and Liberal Arts of RMUTL
2016 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา

0.2

28 แรงจูงใจและสวนประสมการสงเสริมการตลาด นางชุตินันท วิลามาศ
ที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อแพ็คเกจ
ทัวรการทองเที่ยวผานระบบออนไลนของ
ประชาชนในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

The 2nd Conference Business
Administration and Liberal Arts of RMUTL
2016 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา

0.2

29 การสื่อสารทางการตลาดและความพึงพอใจใน
การใชเทคโนโลยีที่มีความสัมพันธตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาผานโปรแกรมไลน ของผูใช
โทรศัพทมือถืออัจฉริยะ ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

นางชุตินันท วิลามาศ

The 2nd Conference Business
Administration and Liberal Arts of RMUTL
2016 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา

0.2

30 การวิจัยและการพัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อสงเสริม
การตลาด กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑประเภทเบ
เกอรรี่ กลุมแมบานชุมชน
บานเชือกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผูชวยศาสตราจารยบุญสง วงษฤทธิ์

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
2016-2 ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและระบบ
สารสนเทศประยุกต และการประชุมวิชาการ
ดานบริหารธุรกิจและบริการวิชาการ ครั้งที่ 10
(ACTIS&NCOBA 10th) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร 24 มิถุนายน 2559

0.2

หมายเหตุ

สรุปผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพ
ชื่อผูนําเสนอ/คณะ (คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
ปท/ี่ ฉบับที/่ วัน/เดือน/ป ที่
ที่
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
เผยแพร
สกุล)
ตีพมิ พเผยแพร
31 การศึกษาความเปนไปไดและความตองการ
ผูชวยศาสตราจารยเสาวณีย บุญโต
การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
ทางดานการตลาดของรานอาหารเพื่อสุขภาพใน
นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ครั้ง
อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่ 1 “ทองถิ่นภิวัตน & ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของทองถิ่นในสตวรรษ
ที่ 21 ”
10 สิงหาคม 2559

32 ความสัมพันธระหวางการมุงลูกคาเปนศูนยกลาง นางสาวกาญจนาวดี สําลีเทศ
และคุณภาพการบริการกับการ
เลือกใชบริการจองตั๋วภาพยนตร ผานระบบ
ออนไลนของกลุมวัยรุนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

33 ความสัมพันธระหวางการยอมรับเทคโนโลยี
และคุณภาพบริการกับความตั้งใจใชบริการ
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส ผานระบบอินเทอรเน็ต
ของผูบริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คาน้ําหนัก
0.2

The 3 rd Conference on Research and
Creative Innovations CRCI-2016 held at
Rajamangala University of Technology
Lanna, Chiang Mai during 15 - 16
September 2016

0.2

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสุธิดา นุริตมนต The 3 rd Conference on Research and
Creative Innovations CRCI-2016 held at
Rajamangala University of Technology
Lanna, Chiang Mai during 15 - 16
September 2016

0.2

34 ปจจัยที่มีความสัมพันธในการตัดสินใจใชบริการ นางนันทพร หวยแกว
จองหองพักผานระบบออนไลน
ของผูบริโภค ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

The 3 rd Conference on Research and
Creative Innovations CRCI-2016 held at
Rajamangala University of Technology
Lanna, Chiang Mai during 15 - 16
September 2016

0.2

35 การศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการของ
ผูชวยศาสตราจารยสมใจ บุญสรรค
กลุมงานทะเบียนและประมวลผล
สานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ป
การศึกษา 2558

แสดงผลงานจัดนิทรรศการเผยแพรผลงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ และบริการวิชาการ ในงานประชุม
วิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (22 มิถุนายน
2559)
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36 ประเทศไทย 4.0 กับรูปแบบนวัตกรรม
ขององคกรในความคงอยูของนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี

ผูชวยศาสตราจารยพรเทพ แกวเชื้อ

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแหงชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติ
ครั้งที่ 5 The 41 ,

8-9 ธันวาคม 2559
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37 Readiness of Accountant in Suphanburi ผูชวยศาสตราจารยสุรชัย เอมอักษร
Province for Preparing in Liberalization of
the Accounting Service for ASEAN
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18 - 22 มกราคม 2559

0.4

38 Needs of Community at Samchuk
นายจักรกฤษณ มะโหฬาร
District, Phra Nakornsriayutthaya District,
and Muang Nonthaburi District Regarding
the Serivices Provided by Rajamangala
University of Technology Suvarnabhumi
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18 - 22 มกราคม 2559
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40 An Infulence of Learning Orientation,
ผูชวยศาสตราจารยจันทรเพ็ญ วรรณา
Entrepreneurial Orientation, and Market รักษ
Orientation on Innovation Capabilities

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th
International Symposium on the Fusion
and Science and Technologies 2016
(ISFT2016) วันที่ 18 - 22 มกราคม 2559

คาน้ําหนัก
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18 - 22 มกราคม 2559
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41 Understanding Service Quality and
Service Loyalty: An empirical study of
Mobile Phome Network Service in
Central Region of Thailand

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสุธิดา นุริตมนต การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ West East
Institute (เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย)
วันที่ 11 - 13 เมษายน 2559

11 - 13 เมษายน 2559
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42 On-Line Purchasing decision behavior

นางสาวศุภากร เอี่ยมอําพร

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2016 The
MBAcademy International Business
Conference (Management and Business
Academy) (เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ)
วันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2559

8 - 10 กรกฎาคม 2559
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43 The influence of the level of disclosure นางสาวดารารัตน โพธิ์ประจักษ
of corporate governance practices that
affects the performance result of
companies listed on the Stock Exchange
of Thailand

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 3 rd
International Conference
CSR,Sustainability,Ethics and Governance
"Sustainable Management as a New
Business Paradigm" (เมืองโคโลจน ประเทศ
เยอรมัน) วันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2559

1 - 3 สิงหาคม 2559
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44 Factors affecting entreperneurs or
workers operation success after the
Great Flood of 2011

นางนราภรณ สุขอยู

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 3 rd
International Conference
CSR,Sustainability,Ethics and Governance
"Sustainable Management as a New
Business Paradigm" (เมืองโคโลจน ประเทศ
เยอรมัน) วันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2559

1 - 3 สิงหาคม 2559
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45 The corporate governance disclosure
level of the listed companies in the
Stock Exchange of Thailand (SET)

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริมา แกวเกิด

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 3 rd
International Conference
CSR,Sustainability,Ethics and Governance
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Business Paradigm" (เมืองโคโลจน ประเทศ
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1 - 3 สิงหาคม 2559
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46 Factors affecting the level of disclosure ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสนีย พวงยาณี
corporate governance of listed
companies on the Stock Exchange of
Thailand

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 3 rd
International Conference
CSR,Sustainability,Ethics and Governance
"Sustainable Management as a New
Business Paradigm" (เมืองโคโลจน ประเทศ
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ยังไมเขาฐาน

48 อิทธิพลของคุณภาพการบริการและความพึง
ผูชวยศาสตราจารยจันทรเพ็ญ วรรณารักษวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ฉบับมนุษ
พอใจของลูกคา ตอความตั้งใจซื้อสินคา รานคา
ศาสตรและสังคมสาสตร ISSN : 2465-5082
ในเฟสบุค

ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.59)

0.4

ยังไมเขาฐาน

49 ความตองการจางแรงงานตางดาวของ
ผูประกอบการธุรกิจบริการ ในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสุธิดา นุริตมนต วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ฉบับมนุษ
ศาสตรและสังคมสาสตร ISSN : 2465-5082

ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.59)

0.4

ยังไมเขาฐาน

50 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลาออกของพนักงานใน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลัดดาวัลย สําราญ วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ฉบับมนุษ
ธุรกิจถานหินเขตภาคกลาง
ศาสตรและสังคมสาสตร ISSN : 2465-5082

ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.59)

0.4

ยังไมเขาฐาน

51 แนวปฏิบัติของสํานักงานบัญชีตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาด
กลางและขนาดยอม

ผูชวยศาสตรจารยสุรชัย เอมอักษร

วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ฉบับมนุษ
ศาสตรและสังคมสาสตร ISSN : 2465-5082

ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.59)

0.4

ยังไมเขาฐาน

52 การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ผศ.ดร.จันทนา แสนสุข

วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ฉบับมนุษ
ศาสตรและสังคมสาสตร ISSN : 2465-5082

ปที่ 1 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.59)

0.4

ยังไมเขาฐาน

53 แนวทางในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
พระนครศรีอยุธยา กรณีศึกษา การบูรณาการ
การบริหารศูนยบริการทองเที่ยวครบวงจร

อ.ศุภกร ลิ้มคุณธรรมโม

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษย
ศาสตรและสังคมศาสตร ISSN:1906-1056

ปที่ 10 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค..
2559) หนา 22-35

0.6

TCI กลุม 2

54 ความสามารถในการประชาสัมพันธของ
บุคลากรดานประชาสัมพันธของ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ผูชวยศาสตราจารยทรงวิทย เจริญกิจ
ธนลาภ

วารสารวิชาการ "วารสารสุทธิปริทัศน"
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ปที่ 30 ฉบับที่ 93 มกราคม มีนาคม 2559 ISSN0857 2690

0.8

TCI กลุม 1

55 แบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
ผูชวยศาสตราจารยกันธิชา ทองพูล
คุณลักษณะงาน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงการ
รับรูการสนับสนุนจากองคืกรที่สงผลตอความ
ผูกพันและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอ
องคกร

วารสารวิชาการ "วารสารสุทธิปริทัศน"
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ปที่ 30 ฉบับที่ 93 มกราคม มีนาคม 2559 ISSN0857 2690
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56 ปจจัยความเปนองคการแหงการเรียนรูและ
อ.พงศกร เอี่ยวสอาด
นวัตกรรมองคการที่มีอิทธิพลตอผลการ
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กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร

วารสารการจัดการสมัยใหม

ปที่ 14 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.2559 หนา 0.8

TCI กลุม 1

57 นวัตกรรมกระบวนการฝกอบรมที่มีผลตอ
อ.ศุภกร ลิ้มคุณธรรมโม
ประสิทธิผลการดําเนินงานในธุรกิจขายตรงแบบ
หลายชั้น

วารสารการจัดการสมัยใหม

ปที่ 14 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.2559
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ของผูบริหาร และการกํากับดูแลกิจการที่มีผล
ตอตนทุนเงินลงทุน: การวิเคราะหโดยใชขอมูล
ชวงยาวแบบไมสมดุลดวยแบบจําลอง
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วารสารสมาคมนักวิจัย
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วารสารสมาคมนักวิจัย สาขามนุษยสาสตรและ
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จุฬาลงกรณธุรกิจปริทัศน ISSN:0125-6564
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62 ความสามารถในการจัดการความหลากหลายที่
จุฬาลงกรณธุรกิจปริทัศน ISSN:0125-6564
มีตอผลการดําเนินงานของอุตสาหกรรมอาหาร ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา แสนสุข
ในประเทศไทย

ปที่ 38 ฉบับที่ 148 เลขหนา
64-104 ป พ.ศ. 2559

0.8

TCI กลุม 1

63 อิทธิพลของบรรยากาศองคกรและความ
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร
ยุติธรรมขององคกรที่มีอิทธิพลในการทํางาน
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ของบุคลากรสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา แสนสุข
อาชีวศึกษา ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม มิถุนายน 2559)

0.8

TCI กลุม 1

64 คุณภาพชีวิตในการทํางาน สภาพแวดลอมใน
วารสารสุทธิปริทัศน ISSN 0857 - 2690
การทํางาน และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน บริษัท เบสเท็กซ (ประเทศไทย) ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา แสนสุข
จํากัด

ปที่ 30 ฉบับที่ 94 เลขหนา
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60 การวิเคราะหองคกระกอบเชิงยืนยันปจจัยที่มี
อิทธิพลตอความสามารถทางการแขงขันของผู
ประกอบอุตสาหกรรมยางพาราแปรรูปขั้นตน
ภายใตการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเชิงพลวัติ
61 ความสามารถในการแบงปนความรูและผลการ
ดําเนินงานของธนาคารพานิชยไทย

ผูชวยศาสตราจารย ดร.โกศล จิตวิรัตน

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา แสนสุข

65 The Impact of Corporate Governance
and Earnings Management Practices on
Cost of Equity Capital: Evidence form
Thai Listed Companies

อ.สุภาวดี สุชีชีพ มอสส

ACRN Oxford Journal of Finance & Risk
Persperctives
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ผูชวยศาสตราจารยสุภานันท
จันทรตรี

คําสั่งที่ 470/59 ลงวันที่ 29 มิ.ย. 2559

1

67 ตําแหนงทางวิชาการ

ผูชวยศาสตราจารยวันเพ็ญ กลิ่นพานิช

คําสั่งที่ 219/59 ลงวันที่ 18 มี.ค. 2559

1

68 ตําแหนงทางวิชาการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลัดดาวัลย
สําราญ

คําสั่งที่ 153/59 ลงวันที่ 24 ก.พ. 2559

1

69 ตําแหนงทางวิชาการ

ผูชวยศาสตราจารยพรเทพ แกวเชื้อ

คําสั่งที่ 154/59 ลงวันที่ 24 ก.พ. 2559

1

70 ตําแหนงทางวิชาการ

ผูชวยศาสตราจารยกนกพร ภาคีฉาย

คําสั่งที่ 829/59 ลงวันที่ 28 ต.ค.. 2559

1

71 ตําแหนงทางวิชาการ

ผูชวยศาสตราจารยสมใจ บุญสรรค

คําสั่งที่ 152/59 ลงวันที่ 24 ก.พ. 2559

1

รวมคาถวงน้ําหนัก

ฉบับที5่ มี.ค.2559 หนา
163-185

30

สรุปผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพ
ชื่อผูนําเสนอ/คณะ (คํานําหนา
ปท/ี่ ฉบับที/่ วัน/เดือน/ป ที่
ที่
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
เผยแพร
ชื่อ/ชื่อ/สกุล)
ตีพมิ พเผยแพร
1 การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักศึกษา นางสาวนุชรัตน นุชประยูร
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
22-Jun-59
ระดับอุดมศึกษาที่พักอาศัยใน เขตเทศบาลนคร
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 วันที่ 22
รังสิต จังหวัดปทุมธานี
มิถุนายน 2559 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คาน้ําหนัก
0.2

2 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา
คณิตศาสตรคอมพิวเตอ

นางสาวอนุทิตา เล็กเพชร

ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 วันที่ 22
มิถุนายน 2559 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

22-Jun-59

0.2

3 การจัดการสารสนเทศขององคการบริหารสวน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสาววชิราภรณ พลภาณุมาศ

ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 วันที่ 22
มิถุนายน 2559 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

22-Jun-59

0.2

4 ระบบแฟมสะสมงานอิเล็คทรอนิกสของอาจารย นายไกรสร สวางศรี
คณะบริหารธุรกิจและ เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 วันที่ 22
มิถุนายน 2559 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

22-Jun-59

0.2

5 การพัฒนาระบบจัดเก็บครุภัณฑทาง
คอมพิวเตอร ผานเครือขายอินเทอรเน็ต
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 วันที่ 22
มิถุนายน 2559 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

22-Jun-59

0.2

6 การพัฒนาระบบชวยตัดสินใจเพื่อเลือกอันดับ นางสาวชนิดาภา แกวเพชร
มหาวิทยาลัยจากผลคะแนนการสอบแอดมิชชั่น
ออนไลน สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 วันที่ 22
มิถุนายน 2559 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

22-Jun-59

0.2

7 ความคาดหวังและความพึงใจของนักศึกษาชั้นป นางปวันนพัสตร ศรีทรงเมือง
ที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๗ ที่มีตอเนื้อหารายวิชา
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร๑

ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 วันที่ 22
มิถุนายน 2559 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

22-Jun-59

0.2

8 การพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ณ
อยุธยาเมืองมรดกโลก สําหรับนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติที่มีมาเปนครอบครัว

อ.วัชรี เพ็ชรวงษ

ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 วันที่ 22
มิถุนายน 2559 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

22-Jun-59

0.2

9 แอนิเมชั่นนิราศสุพรรณ ตอนอําเภอสามชุก

ดร.วัชรี เพ็ชรวงษ

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี
The 4th ASEAN Undergraduate
Conference in Computing (AUC2)
(27 - 29 เมษายน 2559)

27 - 29 เมษายน 2559

0.2

10 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อสงเสริมการเรียนรู
เรื่องปโตรเลี่ยม

ดร.วัชรี เพ็ชรวงษ

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี
The 4th ASEAN Undergraduate
Conference in Computing (AUC2)
(27 - 29 เมษายน 2559)

27 - 29 เมษายน 2559

0.2

07-Oct-59

0.2

นางสาววรนุช จันทรโอ

11 ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการ ดร.วัชรี เพ็ชรวงษ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวคายพระเจาตากสิน ตําบล
โพธิ์สามตน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4/2559 ณ
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ขอนแกน

หมายเหตุ

สรุปผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพ
ที่
เผยแพร
12 ความสัมพันธของแรงจูงใจกับความจงรักภักดี
ตอองคกรของพนักงาน
ในฝายจัดการธุรกิจการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย

13 การรับรูการจัดการความปลอดภัย ที่มีผลตอ
พฤติกรรมในการทํางานของพนักงานฝายผลิต
บริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด) จํากัด

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ (คํานําหนา
ปท/ี่ ฉบับที/่ วัน/เดือน/ป ที่
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
ชื่อ/ชื่อ/สกุล)
ตีพมิ พเผยแพร
ดร.จันทิมา เอกวงษ
8 - 9 ธันวาคม 2559
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 14 และนานาชาติ
ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
(8 - 9 ธันวาคม 2559)
ดร.จันทิมา เอกวงษ

คาน้ําหนัก
0.2

การประชุมสวนสุนันทาทางวิชาการ ครั้งที่ 4
พ.ศ. 2559 เรื่อง “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน”ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (26
สิงหาคม 2559)

26-Aug-59

0.2

14 ความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมทาง
ดร.จันทิมา เอกวงษ
การตลาดของลูกคาที่มาใชบริการศูนยความงาม
จันทรสวาง สาขาพระนครศรีอยุธยา

การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจ
และศิลปะศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2
ณ ศูนยประชุมแสดงสินคานานาชาติ
จังหวัดเชียงใหม (3 กุมภาพันธ 2559)

03-Feb-59

0.2

15 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

นางสาวศศิประภา บุญเลิศ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมและ
งานวิจัยกลไกพัฒนาประเทศ ป 2559”

0.2

16 การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงาน
เอกสารราชการตนแบบสําหรับองคการ
ปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี

ผูชวยศาสตราจารย.วุฒิพงษ
เขื่อนดิน

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 การ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2016 ดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ
ประยุกต และการประชุมวิชาการระดับชาติ
ดานบริหารธุรกิจ 2016 วันที่ 19 กุมภาพันธ
2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อ.เมือง
จ.นครปฐม

0.2

17 การสังเคราะหรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ใน
สถาบันอุดมศึกษา

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาลินันท
บุญมี

The 9th National Conference and 2016
International Conference on ATIS and
NCOBA 2016 19 กุมภาพันธ2559 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

0.2

18 ปจจัยที่มีอิทธิผลตอความสําเร็จของการผลิต
ขาวนาโยน

รองศาสตราจารยดุษฎี พรหมทัต การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จ.นครปฐม วันที่ 31 มีนาคม 2559 - 1 เมษายน
2559

0.2

19 ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการทําเกษตร
อินทรียของเกษตรในพื้นที่ดําเภอดานชาง
จังหวัดสุพรรณบุรี

ผูชวยศาสตราจารยรัชนี รูปหลอ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จ.นครปฐม วันที่ 31 มีนาคม 2559 - 1 เมษายน
2559

0.2

หมายเหตุ

สรุปผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพ
ชื่อผูนําเสนอ/คณะ (คํานําหนา
ที่
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
เผยแพร
ชื่อ/ชื่อ/สกุล)
20 Cultural Digital Map Prototype of Tourist ดร.วัชรี เพ็ชรวงษ
18 th International Conference on AsiaAttractions in Niras Suphan Written by
Pacific Digital Libraries, ICADL 2016
SunthonPhu, Poet of Thailand
Tsukuba, Japan, Decemper 7 - 9 2016,
Proceedings

ปท/ี่ ฉบับที/่ วัน/เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาน้ําหนัก
0.4

21 Springback and sidewall-curl prediction
in U-bending process of AHSS through
finite element method and artificial
neural network

นายเอกวิศว สงเคราะห

International Conference on Materials
Process Technology 2016, 28 - 29 March
2016 Tokyo Japan

22 The Development Online Content
Management System Using Responsive
Desing Techniques for Organization on
Mobile Device

นางสาวชนิดา แกวเพชร

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th
International Symposium on the Fusion
and Science and Technologies 2016
(ISFT2016) วันที่ 18 - 22 มกราคม 2559

18 - 22 มกราคม 2559

0.4

23 Optimum Pole Placement by Adaptive
Current Search

นายสัตถาภูมิ ไทยพานิช

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th
International Symposium on the Fusion
and Science and Technologies 2016
(ISFT2016) วันที่ 18 - 22 มกราคม 2559

18 - 22 มกราคม 2559

0.4

24 The Researching System Development
of Co-Operative Project on Android
Application

นางสาววรนุช จันทรโอ

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th
International Symposium on the Fusion
and Science and Technologies 2016
(ISFT2016) วันที่ 18 - 22 มกราคม 2559

18 - 22 มกราคม 2559

0.4

25 The Predictions of the Termination of
Undergraduate Students of Factor
Analysis With a Logistic Regression and
Factor Analysis With Fuzzy Logic

นางสาวอนุทิตา เล็กเพชร

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th
International Symposium on the Fusion
and Science and Technologies 2016
(ISFT2016) วันที่ 18 - 22 มกราคม 2559

18 - 22 มกราคม 2559

0.4

26 Teachers Acceptance toward Blended Learning
นายศุภณัฐ แกนแกว

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2016 The
MBAcademy International Business
Conference (Management and Business
Academy) (เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ)
วันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2559

8 - 10 กรกฎาคม 2559

0.4

27 ปจจัยทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเลือกที่พักของนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผูชวยศาสตราจารย.ดร.สาลินันท
บุญมี

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ป
ที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

0.6

28 ตําแหนงทางวิชาการ

ผูชวยศาสตราจารยปวันนพัสตร
ศรีทรงเมือง

คําสั่งที่319/59 ลงวันที่ 4 พ.ค.2559

1

รวมคาถวงน้ําหนัก

0.4

8.2

หมายเหตุ

สรุปผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพ
ที่
เผยแพร
1 การวิเคราะหบทความอัตโนมัติ โดยใช
กระบวนการภาษาธรรมชาติ

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ (คํานําหนา
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
ชื่อ/ชื่อ/สกุล)
นายกรมวุฒิ นงนุช
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2559 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

2 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อการวางแผน
ทองเที่ยวตามฤดูกาล

นางสาวภิญญาพัชญ ทาสาธนัตยตระกูล การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

3 การบรรยายความสัมพันธของคลาสอัตโนมัติ

นายนราวุฒิ พัฒโนทัย

4 การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยขอมูล
นักศึกษาที่มีผลตอระดับผลการเรียนดวย
เทคนิคตนไมตัดสินใจ กรณีศึกษานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
5 การวิเคราะหเนื้อหาขาวภาษาไทยเพื่อติดแท็ก
อัตโนมัติโดยใชเทคนิคการสกัดคํา

ปท/ี่ ฉบับที/่ วัน/เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร
22-Jun-59

คาน้ําหนัก
0.2

22-Jun-59

0.2

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2559 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

22-Jun-59

0.2

พฤติพงศ เพ็งศิริ

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2559 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

22-Jun-59

0.2

วาที่ ร.ต.องอาจ อุนอนันต

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2559 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

22-Jun-59

0.2

6 การสรางแบบจําลองทางฟสิกสบนคอมพิวเตอร นายปริญญา เกิดปญญา
เรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2559 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

22-Jun-59

0.2

7 การตานอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมไทโร ดร.วิชนี มีโต
ซิเนสของสารสกัด มะมวงน้ําดอกไมสุก

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2559 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

22-Jun-59

0.2

8 การรับรูตอการประกันคุณภาพการศึกษา
สําหรับอาจารย คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2559 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

22-Jun-59

0.2

9 ตัวแบบเชิงกราฟสําหรับการจัดการสัญญาณไฟ นายพศิน มรุปณฑธร
จราจร:กรณีศึกษาทางแยกวัดพระญาติการาม

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2559 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

22-Jun-59

0.2

10 ระบบขายสินคาออนไลนของบริษัท
Techwood Far-East จํากัด โดยใช
CodeIgniter และ Bootstrap เฟรมเวิรค

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2559 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

22-Jun-59

0.2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2559 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ผศ.ดร.ทักษิณา เครือหงส

นายพงศกรณ ปุบผาโสมตระกูล

หมายเหตุ

สรุปผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพ
ชื่อผูนําเสนอ/คณะ (คํานําหนา
ที่
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
เผยแพร
ชื่อ/ชื่อ/สกุล)
11 ชั้นเรียนที่สงเสริมการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร ดร.วาสุกรี แสงปอม
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2559 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ปท/ี่ ฉบับที/่ วัน/เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร
22-Jun-59

คาน้ําหนัก
0.2

12 การพัฒนาแบบจําลองเชิงสถาปตยกรรม
พระราชวังโบราณพระนครศรีอยุธยา

นางสาวปริณุต ไชยนิชย

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2559 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

22-Jun-59

0.2

13 การศึกษาศักยภาพการผลิตปุยมูลไสเดือนดิน
จากผักตบชวาบริเวณคลองสงน้ําใน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ดร.พิชญ ตั้งสมบัติวิจิตร

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2559 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

22-Jun-59

0.2

14 ระบบตรวจจับและตีความปายจราจร

นายตะวัน ขุนอาสา

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2559 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

22-Jun-59

0.2

15 การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจตอการ นายเอกชัย เนาวนิช
เรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ ของนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2559 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

22-Jun-59

0.2

16 การพัฒนาแอนิเมชั่น 3 มิติ พระราชพิธีคลองชาง นางสาวนิธิดา วิวัฒนพาณิชย

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2559 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

22-Jun-59

0.2

17 การเตรียมอนุภาคเงินเกาะบนทังสเตนนาโน
รอดสําหรับเปนอิเล็กทรอนิกสเซนเซอร

นายเจษฎา จันทนผา

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2559 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

22-Jun-59

0.2

18 การปรับปรุงคุณภาพน้ําประปาสังเคราะหโดย
ใชถานกัมมันตที่ผลิตจาก ตนไมยราบยักษ

นางสาวกาญจนา พิศาภาค

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2559 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

22-Jun-59

0.2

19 แอพพลิเคชั่นในการชวยวางแผนและคนหา
เสนทางการทองเที่ยว โบราณสถานจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

นางสาวมณฑิตา พูดสงคราม

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2559 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

22-Jun-59

0.2

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2559 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

22-Jun-59

0.2

20 การพัฒนาสื่อการเรียนผานระบบเครือขาย
นายณัฐพงศ สนองคุณ
เคลื่อนที่ เรื่องการออกแบบโปรแกรมและผังงาน

หมายเหตุ

สรุปผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพ
ชื่อผูนําเสนอ/คณะ (คํานําหนา
ที่
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
เผยแพร
ชื่อ/ชื่อ/สกุล)
21 แอปพลิเคชั่นแจงเตือนวันตรวจสอบสภาพรถยนต อ.ภัทรภร อินทนาศักดิ์
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2559 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ปท/ี่ ฉบับที/่ วัน/เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร
22-Jun-59

คาน้ําหนัก
0.2

22 ปจจัยที่สงผลตอการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
รายวิชาแคลคูลัส 1 ของนักศึกษาหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

อ.สมชาย สมโภชพิสุทธิ์

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2559 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

22-Jun-59

0.2

23 การศึกษาสารจากธรรมชาติเพื่อทดแทนสาร
ฟอกขาวในแหว

ผศ.ชื่นสุมณ ยิ้มถิน

งานปนะชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแหงชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 41
ณ มหาวทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559

8-9 ธันวาคม 2559

0.2

24 การพัฒนาหนังสือวัตถุเสมือนจริง เรื่อง สัตวหิม ดร.สรชัย ชวรางกูร
พานต

งานปนะชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแหงชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 41
ณ มหาวทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559

8-9 ธันวาคม 2559

0.2

25 Multi-IRS: Multiple Trees Indexing for
Genetic Location-Aware Rank Qoery

ดร.อุทาน บูรณศักดิ์ศรี

Internationnal Workshop on Computer
Science and Engineering (WCSE 2016)
เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุน วันที่ 17-19
มิถุนายน 2559

17-19 มิถุนายน 2559

0.4

26 Analyzing Tourist Behavior System in
Sustainable Tourium

นางสาวลักษนันท พลยอวัฒนาวงศ Proceedings of 2016 Internationnal
Workshop on Computer Science and
Engineering (WCSE 2016)
ISBN:978-981-11-0008-6 เมืองโตเกียว
ประเทศญี่ปุน วันที่ 17-19 มิถุนายน 2559

17-19 มิถุนายน 2559

0.4

27 The Management TQF Database Systems นายจีรศักดิ์ พุมเจริญ

Internationnal Workshop on Computer
Science and Engineering (WCSE 2016)
เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุน วันที่ 17-19
มิถุนายน 2559

17-19 มิถุนายน 2559

0.4

28 lypunov Function and Global Stability
for the Model of Influenza Dynamics

ดร.รุจิรา คงนุย

The 2016 International Conference of
Applied and Engineering Mathematics
วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559

29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม
2559

0.4

29 learners' Acceptance toward Blended
Learning

นายประดิษฐ สงคแสงยศ

SAI Computing Conference 2016 วันที่
13-15 กรกฎาคม 2559

13-15 กรกฎาคม 2559

0.4

30 Community's Demand for Participation in นายประภาส กลับนวล
Tourist Vivinity Management Outside Pra
Nakhon Si Ayutthaya Island, Thailand

Seoul 13th International Conference on
"Business,Economics,Social Science &
Humannities-BESSH-2016" ณ เมืองโซล
ประเทศเกาหลี วันที่ 2-3 สิงหาคม 2559

2-3 สิงหาคม 2559

0.4

31 Behavior and demand to tourist toward นายมนตรี สังขทอง
tourism outside the island of Ayutthaya
city,Thailand

Seoul 13th International Conference on
"Business,Economics,Social Science &
Humannities-BESSH-2016" ณ เมืองโซล
ประเทศเกาหลี วันที่ 2-3 สิงหาคม 2559

2-3 สิงหาคม 2559

0.4
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพ
ที่
เผยแพร
32 The suported factors and its barriers to
blended courses

33 Optimization of Textual Attribute
Support in Generic Locationaware Rank
Query

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ (คํานําหนา
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
ชื่อ/ชื่อ/สกุล)
นายประดิษฐ สงคแสงยศ
proceeding งาน The 18th International
Conference on Industrial Engineering ณ
กรุงโซล ประเทศเกาหลี วันที่ 10-12 ตุลาคม
2559

ปท/ี่ ฉบับที/่ วัน/เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร
10-12 ตุลาคม 2559

คาน้ําหนัก

หมายเหตุ

0.4

ดร.อุทาน บูรณศักดิ์ศรี

proceeding งาน 2016 2th IEEE
International Conference on
Communication (ICCC 2016) ณ เมืองเฉินตู
ประเทศจีน วันที่ 14-17 ตุลาคม 2559

14-17 ตุลาคม 2559

0.4

34 Automatic Class Description Generation นายนราวุฒิ พัฒโนทัย

proceeding งาน 2016 2th IEEE
International Conference on
Communication (ICCC 2016) ณ เมืองเฉินตู
ประเทศจีน วันที่ 14-17 ตุลาคม 2559

14-17 ตุลาคม 2559

0.4

35 Decision Support Systems Model for
Admission to Higher Education

2016 2nd IEEE International Conference
on Computer and Communications
ประเทศจีน

14-18 ต.ค.2559

0.4

36 A Mathematical model investigating the นายพศิน มรุปณฑธร
effect of Moringa oleifera Lam. Leaves
extract on porcine mesenchymal stem
cells proliferation

proceeding งาน 4th International
Conference on Advances in Agricultural,
Biological & Ecological & Ecological
Sciences ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
วันที่ 29 พฤศจิกายน--5 ธันวาคม 2559

29 พฤศจิกายน--5 ธันวาคม
2559

0.4

37 The Management of Organic Wastes
ดร.พิชญ ตั้งสมบัติวิจิตร
Produced Vermicompost Using Eartworm
Eudrilus eugeniae and Effects of
Vermicompost on Growth of Helianthus
annuus

งาน 5th International Conference on
Food, Agricultural and Biological
Sciences (ICFABS-2016) ณ Hotel Mercure
Bangkok Siam กรุงเทพมหานคร วันที่ 25-26
ธันวาคม 2559

25-26 ธันวาคม 2559

0.4

38 การศึกษาและทบกวนงรรณกรรมอยางเปน
วาที่ ร.ต.องอาจ อุนอนันต
ระบบ : การวิเคราะหพฤติกรรมการใชงาน
โทรศัพทมือถือ และความนาเชื่อถือของขาวสาร
บนเครือขายสังคมออนไลน

งานปนะชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแหงชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 41
ณ มหาวทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559

8-9 ธันวาคม 2559

0.4

39 ผลการเรียนปรับพื้นฐานคณิตศาสตร เจตคติ
ผศ.ดร.ทักษิณา เครือหงส
รูปแบบการเรียน และการเห็นคุณคาในตนเอง
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ

วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ฉบับมนุษ
ศาสตรและสังคมสาสตร ISSN : 2465-5082

ปที่ 1 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.59)

0.4

ยังไมเขาฐาน

40 การจัดประสบการณการเรียนรูรายวิชา
ดร.รุจิรา คงนุย
แคลคูลัสตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วารสารศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

ปที่ 27 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย.
2559 หนา 57-69

0.6

TCI กลุม 2

41 การพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยสําหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย

ดร.สุวุฒิ ตุมทอง

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ISSN:1906-0181

ปที่ 10 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย.
2559 หนา 215-222

0.6

TCI กลุม 2

42 การศึกษาคุณสมบัติทางเทอรโมอิเล็กทริกของ
In6Sb5Te

ดร.ธีระยุทธ เพลิดพริ้ง

วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ

ปที่ 4 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.2559
หนา 57-65

0.6

TCI กลุม 2
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สรุปผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพ
ชื่อผูนําเสนอ/คณะ (คํานําหนา
ที่
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
เผยแพร
ชื่อ/ชื่อ/สกุล)
43 Investigation of the support factors to นายประดิษฐ สงคแสงยศ
วารสารนานาชาติคอมพิวเตอรและรบบ
blended learning courses : The learners
สารสนเทศประยุกต: International Journal
persperctives
of Applied Computer Technology and
Information Systems
ISSN:2229-0338

ปท/ี่ ฉบับที/่ วัน/เดือน/ป ที่
คาน้ําหนัก
ตีพิมพเผยแพร
ปที่ 6 ฉบับที่ 1 เม.ย.-ก.ย.2559
0.6
หนา 75-78

หมายเหตุ
TCI กลุม 2

44 The Wisdom Culural Heritage
Information Systems of SuphanBuri

อ.ลักษนันท พลอยวัฒนาวงศ

วารสารนานาชาติคอมพิวเตอรและรบบ
สารสนเทศประยุกต: International Journal
of Applied Computer Technology and
Information Systems
ISSN:2229-0338

ฉบับที่ 6 เม.ย.-ก.ย.2559 หนา
7-10

0.6

TCI กลุม 2

45 Application in the Future for Education

อ.จีรศักดิ์ พุมเจริญ

วารสารนานาชาติคอมพิวเตอรและรบบ
สารสนเทศประยุกต: International Journal
of Applied Computer Technology and
Information Systems
ISSN:2229-0338

ฉบับที่ 6 เม.ย.-ก.ย.2559 หนา
57-60

0.6

TCI กลุม 2

46 Solving Imbalanced Problem of
Muticlass Data Set with Class Balancer
and Synthetic Minority Over-sampling
Technique

อ.ภูมิธารา เรืองทอง

International journal of Applied
Computer Technology and Information
Systems
ISSN:2229-0338

ปที่ 6 ฉบับที่ 1 เม.ย.-ก.ย.2559
หนา 87-90

0.6
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47 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
รวมกับเทคนิคการระดมสมอง

ดร.เบญจพร สวางศรี
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48 การพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษา:สําหรับ
อาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ

อ.เอกชัย เนาวนิช

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ISSN:0125-2437
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49 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปรับ
พื้นฐานคณิตศาสตร และวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

ดร.รุจิรา คงนุย

วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย ISSN: 2465-3837 ปที่ 11ฉบับที่ 4 ก.ค.-ส.ค.2559
หนา 15-21

0.8
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50 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารการขาย อ.ประดิษฐ สงคแสงยศ

วารสาร Science and Technology RMUTT
Journal ISSN 2229-1547

ปที่ 6 ฉบับที่ 1 ก.ค.2559 หนา
132-138
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ปที่ 10 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค.2559
หนา 105-110

0.8
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52 Incorporating Oauth Protocol in Existing ดร.อุทาน บูรณศักดิ์ศรี
Information Systems

Journal of Software
ISSN:1796-217X

ฉบับที่ 11 มิ.ย.2559 หนา
615-622
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53 Growth of Nanostructure TiO2 Films by
Glancing Angle Deosition

Key Engineering Materials หนา 289-292
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ดร.ธีระยุทธ เพลิดพริ้ง
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งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
Scilab ควบคุมกระบวนการอันดับสามโดยใช
มงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน
วิธีการปรับคาอัตราขยายแบบ Ziegler-Nichols
2559 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2 การควบคุมของเหลวโดยใชโปรแกรม LabVIEW ผศ.ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา
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งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน
2559 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

22-Jun-59

0.2

3 วงจรขับหลอดแอลอีดีกําลังสุงสําหรับโคมสปอต ผศ.เฉลิมพล เรืองพัฒนาวิวัฒน งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
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มงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน
2559 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

22-Jun-59

0.2

4 การศึกษาความคุมคาของการทดแทนหลอด
แอลอีดีสําหรับหองเรียน

22-Jun-59

0.2

ผศ.เฉลิมพล เรืองพัฒนาวิวัฒน งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน
2559 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5 การประยุกตใชระบบเหนี่ยวนําความรอนสําหรับ ดร.เฉลียว เกตุแกว
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งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน
2559 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

22-Jun-59

0.2
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งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
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22 มิย.59

0.2

7 ทดสอบสมบัติวัสดุเชิงประกอบปองกันแรง
กระแทกสูง

ผศ.รําพึง เจริญยศ

งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน
2559 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

22-Jun-59

0.2

8 การสํารวจทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอย
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(ศูนยนนทบุร)ี

อ.ภัทรมาศ เทียมเงิน

งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
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22-Jun-59

0.2
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เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางไตรบอโลยีในงานขึ้นรูป
โลหะแผน

งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
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2559 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

22 มิย.59

0.2

10 ผลของขนาดอุปกรณควบคุมสารทําความเย็น
ตอการเปลี่ยนแปลงความถี่ไฟฟาใน
เครื่องปรับอากาศ 3 เฟส ขนาด 36,000 BTU

อ.อานนท พวงชิงงาม

งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
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2559 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

22 มิย.59

0.2

11 การบําบัดโครเมียมโดยใชผักตบชวาดวยบึง
ประดิษฐ

อ.กฤษณะ จิรสารสวัสดิ์

งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน
2559 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

22-Jun-59

0.2

12 การศึกษาการบมบล็อกประสานดวยคลื่น
ไมโครเวฟเปรียบเทียบกับ การบมมาตรฐาน

อ.ณฐพงศ จันทรเพ็ชร

งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน
2559 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

22-Jun-59

0.2

13 การศึกษาแผนผลิตภัณฑจากเสนใยหญาคาอัด
ผสมนํ้ายางธรรมชาติ

ดร.สมพงษ พิริยายนต

งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน
2559 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

22-Jun-59

0.2

หมายเหตุ

สรุปผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพ
ชื่อผูนําเสนอ/คณะ (คํานําหนา
ที่
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
เผยแพร
ชื่อ/ชื่อ/สกุล)
14 การออกแบบระบบควบคุมวงจรแปลงผันไฟฟา ผศ.ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา
The 8th Conference of Electrical
กระแสตรงเปนกระแสตรงแบบแรงดันเอาตพุต
Engineering Network of Rajamangala
ปรับคาได
University of Technology (EENET 2016)

ปท/ี่ ฉบับที/่ วัน/เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร
25-27 พ.ค.59

คาน้ําหนัก
0.2

15 การศึกษาความคุมคาของการทดแทนหลอด
ผศ.เฉลิมพล เรืองพัฒนาวิวัฒน The 8th Conference of Electrical
แอลอีดีสําหรับอาคารสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
Engineering Network of Rajamangala
University of Technology (EENET 2016)

25-27 พค.59

0.2

16 ผลของความถี่ไฟฟาตอการทํางานของ
อ.อานนท พวงชิงงาม
เครื่องปรับอากาศ 3 เฟส ขนาด 36,000 BTU.

The 8th Conference of Electrical
Engineering Network of Rajamangala
University of Technology (EENET 2016)

25-27 พ.ค.59

0.2

17 การออกแบบเครื่องอบสมุนไพรโดยใชตัวนํา
ความรอนดวยอินฟราเรดสําหรับผลิตภัณฑยา
ดมสมุนไพรไทย

อ.ปฎิวัติ บุญมา

The 8th Conference of Electrical
Engineering Network of Rajamangala
University of Technology (EENET 2016)

25-27 พ.ค.59

0.2

18 โคมไฟแอลอีดีกําลังสูงโดยใชหมอแปลงแกน
เหล็กแรงดันต่ํา

ดร.เฉลียว เกตุแกว

The 8th Conference of Electrical
Engineering Network of Rajamangala
University of Technology (EENET 2016)

25-27 พ.ค.59

0.2

19 การมอดูเลตแบบเวนจูรีนีในเชิงเวลาจริงสําหรับ ผศ.ดร.ไพบูลย เกียรติสุขคณาธร The 8th Conference of Electrical
เมทริกซคอนเวอรเตอรและการทําใหเปนจริง
Engineering Network of Rajamangala
บนฐานคลื่นพาหะ
University of Technology (EENET 2016)

25-27 พค.59

0.2

20 การลดคาระลอกโดยอาศัยอินเวอรเตอรสาม
ระดับรวมกับการมอดูเลตบนฐานคลื่นพาหะ
แบบขั้วคู

ผศ.ดร.ไพบูลย เกียรติสุขคณาธร The 8th Conference of Electrical
Engineering Network of Rajamangala
University of Technology (EENET 2016)

25-27 พค.59

0.2

21 การวิเคราะหความปลอดภัยของทางแยก ถ.
สุพรรณบุรี-ชัยนาท

นส.อรวรรณ จันทสุทโธ

ประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 9

11-13 พ.ค.59

0.2

22 การศึกษาสมบัติแผนสังเคราะห จากกลอง
เครื่องดื่ม UHT

ผศ.รําพึง เจริญยศ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่
10

7-8 ก.ค.59

0.2

23 การวิจัยศึกษาอิทธิพลของความรอนที่มีผลตอ ผศ.จักรินทร นวมทิม
การหดตัวของชิ้นงานดวยเหล็กสแตนเลส เกรด
304 จากกระบวนการเชื่อมมิก

งานประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่
10

7-8 กค.59

0.2

24 การผลิตและทดสอบแผนผลิตภัณฑจากการผสม ดร.สมพงษ พิริยายนต
เสนใยมะพราวดวยกาวธรรมชาติพอลีแลคติค
แอซิด

ประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสถาปตยกรรมศาสตร" ครั้งที่ 7
ประจําป 2559(ESTACon2016)

24-26 ก.ค.59

0.2

25 การศึกษาคุณภาพของแสงอาทิตยเทียมที่กําเนิด ผศ.ไชยยันต บุญมี
จากไดโอดเปลงแสงกําลังสูง : กรณีศึกษามีผนัง
กระจกและไมมีผนังกระจก

ประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.ครั้งที่ 8 วันที่
24-26 สค.59

24-26 ส.ค.59

0.2

26 การศึกษาความเหมาะสมในการกอสรางระบบ
ประปาชุมชน

อ.อรวรรณ

จันทสุทโธ

ประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.ครั้งที่ 8 วันที่
24-26 สค.59

24-26 สค.59

0.2

27 การศึกษาเวลาการขัดผิวชิ้นสวนแมพิมพ
พลาสติกใหเปนแบบกระจกดวยกรรมวิธีกัด
โลหะดวยไฟฟา

ผศ.พัชระ กัญจนกาญจน

การประชุมวิชาการระดับชาติ
“การประชุมวิชาการราชมงคลดานเทคโนโลยี
การผลิตและการจัดการ 2016”(RMTC2016)

28-29 ก.ค.59

0.2

28 ศึกษาอิทธิพลความรอนที่มีผลตอการหดตัว
ของอะลูมีเนียมดวยกระบวนการเชื่อม MIG

ผศ.จักรินทร นวมทิม

การประชุมวิชาการระดับชาติ
“การประชุมวิชาการราชมงคลดานเทคโนโลยี
การผลิตและการจัดการ 2016”(RMTC2016)

28-29 ก.ค.59

0.2

หมายเหตุ

สรุปผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพ
ที่
เผยแพร
29 การศึกษาทดลองออกแบบและสรางแมพิมพ
ตนแบบสําหรับฉีดชิ้นงานกลองพลาสติก

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ (คํานําหนา
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
ชื่อ/ชื่อ/สกุล)
อ.พิชิต ออนปรางค
การประชุมวิชาการระดับชาติ
“การประชุมวิชาการราชมงคลดานเทคโนโลยี
การผลิตและการจัดการ 2016”(RMTC2016)

ปท/ี่ ฉบับที/่ วัน/เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร
28-29 ก.ค.59

คาน้ําหนัก
0.2

30 1.Progressive Die Forming and Inspection อ.สัญญา คําจริง
method by CMM-Laser Scanning
2.Methodology of Inspectioin of Auto
part Using Non-Contaction Technology

การประชุมวิชาการระดับชาติ
“การประชุมวิชาการราชมงคลดานเทคโนโลยี
การผลิตและการจัดการ 2016”(RMTC2016)

28-29 ก.ค.59

0.2

31 การลดการดีดตัวกลับของเหล็กกลาความ
แข็งแรงสูงพิเศษในการพับขึ้นรูปตัววี

ดร.ภาสพิรุฬห ศรีสําเริง

การประชุมวิชาการระดับชาติ
“การประชุมวิชาการราชมงคลดานเทคโนโลยี
การผลิตและการจัดการ 2016”(RMTC2016)

28-29 ก.ค.59

0.2

32 แมพิมพสูญญากาศดวยเครื่องสรางชิ้นงานตน
แบบอยางรวดเร็ว

อ.ประวิทย ตฤณรัชตเมธี

การประชุมวิชาการระดับชาติ
“การประชุมวิชาการราชมงคลดานเทคโนโลยี
การผลิตและการจัดการ 2016”(RMTC2016)

28-29 ก.ค.59

0.2

33 การศึกษาสมบัติของวัสดุผสมพอลิเมอรผสมเสน อ.สุทธิสาร อนันตรัตนชัย
ใยวัชพืช

การประชุมวิชาการระดับชาติ
“การประชุมวิชาการราชมงคลดานเทคโนโลยี
การผลิตและการจัดการ 2016”(RMTC2016)

28-29 ก.ค.59

0.2

34 ศึกษาสมบัติของวัสดุผสม ซีเมนตมอรตา ที่ใช
เหล็กออกไซด กับฝุนผงอลูมิเนียมเปนมวล
ละเอียด ในการผลิตอิฐ

การประชุมวิชาการระดับชาติ
“การประชุมวิชาการราชมงคลดานเทคโนโลยี
การผลิตและการจัดการ 2016”(RMTC2016)

28-29 ก.ค.59

0.2

35 การศึกษาแผนผลิตภัณฑจากเสนใยหญาขจรจบ ดร.สมพงษ พิริยายนต
อัดผสมน้ํายางธรรมชาติ

การประชุมวิชาการระดับชาติ
“การประชุมวิชาการราชมงคลดานเทคโนโลยี
การผลิตและการจัดการ 2016”(RMTC2016)

28-29 ก.ค.59

0.2

36 สรางโมเดลสื่อการสอนดวยเทคโนโลยีตน
แบบอยางรวดเร็ว

การประชุมวิชาการระดับชาติ
“การประชุมวิชาการราชมงคลดานเทคโนโลยี
การผลิตและการจัดการ 2016”(RMTC2016)

28-29 ก.ค.59

0.2

37 ศึกษาพัฒนารถวีลแชรขับเคลื่อนดวยระบบแขน อ.อนุชา ขวัญสุข
โยก

การประชุมวิชาการระดับชาติ
“การประชุมวิชาการราชมงคลดานเทคโนโลยี
การผลิตและการจัดการ 2016”(RMTC2016)

28-29 กค.59

0.2

38 การผลิตวัสดุกอสรางประหยัดพลังงานเชิง
พาณิชยดวยเสนใยหญาแฝก

ผศ.ดร.ณรงคชัย วิวัฒนาชาง

Thailand Innovation and Design Expo
2016 (T.I.D.E. 2016)

15-18 ก.ย.59

0.2

39 การประเมินประสิทธิภาพในการผลิต
กระแสไฟฟาจากพลังงานน้ําในพื้นที่หวยกระ
เสียว

ดร.ณัฐวุฒิ อินทบุตร

ประชุมวิชาการระดับชาติดานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและวิศวกรรมครั้งที่ 2 วันที่ 18-20
ตค.59

18-20 ต.ค.59

0.2

ผศ.รําพึง เจริญยศ

อ.บุญเลิศ วัฒนนภาเกษม

40 การประยุกตใชตัวชี้วัดสมรรถนะและวิธีคนหา รศ.ดร.ปรีชา สาคะรังค
แบบพันธุกรรมเพื่อหาคาที่เหมาะสมสําหรับตัว
ควบคุมพีไอดีดวยโปรแกรม WinFACT

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา ครั้งที่
39 (EECON 39)

2-4 พ.ย.59

0.2

41 การปรับปรุงการมอดูเลตแบบอะเลซีนาและเวน ผศ.ดร.ไพบูลย เกียรติสุขคณา
จูรีนี สําหรับเมทริกซคอนเวอรเตอรและการทํา ธรา
ใหเปนจริงบนฐานคลื่นพาหนะแบบขั่วคู

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา ครั้งที่
39 (EECON 39)

2-4 พ.ย.59

0.2

42 การผลิตและทดสอบแผนผลิตภัณฑจากการผสม ดร.สมพงษ พิริยายนต
เสนใยชานออยดวยกาวธรรมชาติพอลีแลคติก
แอซิด

The 2nd National Conference 2016 on
Innovative Education for Sustainable
Development (STCCON 2016)

11-Nov-59

0.2

หมายเหตุ

สรุปผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพ
ชื่อผูนําเสนอ/คณะ (คํานําหนา
ที่
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
เผยแพร
ชื่อ/ชื่อ/สกุล)
43 Design, Implementation and Non-Linear ดร.ศรีสุดา ไชยทองสุก
ประชุมวิชาการนานาชาติ XXIIth International
Control of Interior Permanent Magnet
Conference on Electrical Machines
Flux Concentration Motor
(ICEM 2016)

ปท/ี่ ฉบับที/่ วัน/เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร
4-7 ก.ย.59

คาน้ําหนัก
0.4

44 Noise Estimation Technique for Multiple รศ.ดร.สมเกียรติ อุดมหรรษากุล The 4th IIAE International Conference on
Copies Image Denoising
Intelligent Systems and Image Processing
(ICISIP2016)

8-12 ก.ย.59

0.4

45 Triple Band-Notched Thin-Film UltraWideband Antenna fed by CPW

The 31st International Technical
Conference on Circuits/Systems,
Computers and Communications (ITCCSCC2016X

10-14 ก.ค.59

0.4

46 IMPLEMENTATION OF STEM EDUCATION ดร.ปรีชา สาคะรังค
THTOUGH COMPUTER PROGRAMMING
WITH PI-BOT ROBOTIC AND MINIBLOQ
GRAPHICAL PROGRAM

The 7th RMUTP International Conference
on Science, Technology and Innovation
for Sustainable Development:
Challenges towards the green innovative
society

23-24 มิ.ย.59

0.4

47 A Study of Magnetic Intragration
Techniques used in Flyback Converters

2016 13th International Conference on
Electrical Engineering/Electronics,
Computer, Telecommunications and
Information Technology (ECTI-CON)

28 มิ.ย.59-1 ก.ค.59

0.4

ดร.มาลียา ตั้งจิตเจษฎา

อ.ปฎิวัติ บุญมา

48 Electical Parameter Monitoring System of นส.พัชรนันท ศรีธนาอุทัยกร
Off-Grid PV System Based on LabVIEW

5th International Symosium Fusion of
Science & Technology ประเทศอินเดีย

17-23 ม.ค.59

0.4

49 DC Electronic Ballast using flyback
Converter for fluorescent T5 Lamp

5th International Symosium Fusion of
Science & Technology ประเทศอินเดีย

17-23 ม.ค.59

0.4

50 Development the Solar Dryer for Drying นายปพน สมประสงค
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