รายงานประจําปที่เปนรายงาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปการศึกษา 2560
(Self-Assessment Report: SAR)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปการศึกษา 2560
(1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท : 035-709103 แฟกซ : 035-709105
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คํานํา
รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา 2560 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อสรุปผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งได
ดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 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 2561

ข

สารบัญ

คํานํา
สารบัญ
บทสรุปผูบริหาร
บทที่ 1 สวนนํา
ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัตคิ วามเปนมาโดยยอ
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
5
6
10
15
17
18
25
30
35
39
40
74
88
168
173

ค

สารบัญ (ตอ)
บทที่ 3 ผลการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วิเคราะหผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ปการศึกษา 2560
ภาคผนวก
- คําสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560
- คําสั่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560 ระดับสถาบัน
- ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set : CDS)

หนา
217
218

บทสรุปผูบริหาร

บทสรุปผูบ ริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดรับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีร าชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีฐานะเปนนิติบุคคล และเปนสวนราชการภายใต
การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเปนสถาบันอุดมศึกษา
ดา นวิช าชี พ และเทคโนโลยี มี วัต ถุ ป ระสงค ให ก ารศึ ก ษา สง เสริม วิ ชาการและวิ ชาชีพ ที่ เ น น การปฏิ บั ติ
ทําการสอน ทําการวิ จัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริก ารทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
มหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยี ร าชมงคลสุวรรณภู มิ มี พื้ น ที่ จัดการศึกษา 4 ศู นย ใน 3 จั งหวัด ได แก ศูนย
พระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนยนนทบุ รี ในจังหวัด
นนทบุรี และศูนยสุพรรณบุรี ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีสํานักงานอธิการบดีตั้งอยูที่ศูนยพระนครศรีอยุธยา
หันตรา ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระดับปริญ ญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ใน 6 คณะ
แบงเปน 2 กลุมสาขาวิชา ดังตอไปนี้
1) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกอบดวย
1.1) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
1.2) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
1.3) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจการเกษตร)
1.4) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.5) คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
2) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประกอบดวย
2.1) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2) คณะศิลปศาสตร
มีหลักสูตรที่เปดสอนจํานวน 43 หลักสูตร จําแนกเปน ระดับปริญญาตรี 40 หลักสูตร ระดับปริญญาโท
2 หลักสูตร และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตจํานวน 1 หลักสูตร
มีจํานวนนักศึกษา 14,478 คน บุคลากรสายวิชาการ 670.5 คน (นับตามเกณฑ สกอ.) จําแนกตาม
ตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงอาจารย 514.5 คน ผูชวยศาสตราจารย 141 คน และรองศาสตราจารย 15 คน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีความมุงมั่นในการจัดการศึกษาเพือ่ กําลังคนทางวิชาชีพ
และเทคโนโลยีรองรับการพัฒนาประเทศ ภายใตปณิธาน “ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่เปนคนดี มีความรู รักสูงาน”
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 4 ป (ปการศึกษา 2557 – 2560)
2557
3.32

ปการศึกษา
2558
2559
3.74
3.93

2560

3.86

4.48

4.64

4.47

3.21

4.03

4.19

4.09

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
คณะศิลปศาสตร

3.75
3.56
2.80

4.17
4.13
3.61

4.04
4.24
4.00

4.21
4.28
4.23

สถาบันวิจัยและพัฒนา

4.30

4.90

4.75

4.94

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

4.95

5.00

5.00

5.00

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.65

4.65

4.80

4.90

สํานักงานอธิการบดี

4.41

4.50

4.59

4.64

3.54

3.94

3.67

-

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยคณะกรรมการประเมิน
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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4.04

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560 (ประเมินตนเอง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับ อุดมศึก ษา ของ สกอ. โดยในระดับ สถาบัน ดําเนินการครบทั้ง 5 องคป ระกอบ จํานวน 13 ตัวบง ชี้
ซึ่งผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยูในระดับ ดี ที่ 4.16 คะแนน มีองคป ระกอบที่มีผ ลระดับ ดีม าก 3
องคประกอบ คือ องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และ องคป ระกอบที่ 5 การบริห ารจัดการ ระดับ ดีจํานวน 2 องคประกอบ คือ องคป ระกอบที่ 1 การผลิต
บัณฑิต และองคประกอบที่ 2 การวิจัย รายละเอียดตามตาราง ดังนี้

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน (ประเมินตนเอง)
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องคประกอบคุณภาพ

ตัวบงชี้

I

P

ผลการประเมิน

O

คะแนน
เฉลี่ย

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

1 การผลิตบัณฑิต

5

2.20 5.00

3.33

3.55

ดี

2 การวิจัย

3

3.74 5.00

3.38

4.04

ดี

3 การบริการวิชาการ

1

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

4 การทํานุบํารุงศิลปะ

1

-

5.00

-

5 การบริหารจัดการ

3

-

5.00

4.22

4.74

ดีมาก

รวม

13

3

7

3

4.16

ดี

ดี

-

และวัฒนธรรม

ผลการประเมิน

2.71 5.00 3.64

5.00

ดีมาก

ที่มา : ระบบ CHE QA Online ระดับสถาบัน มทร.สุวรรณภูมิ สกอ. ณ วันที่ 13 พ.ย. 61 เวลา 08.50 น.

ค

จุดเดน และจุดที่ควรพัฒนา
1) จุดเดน
1.1) มีการบริการวิชาการเชิงบูรณาการที่อาจารยและนักวิจัยจากทุกคณะรวมดําเนินการ
โดยการมีสวนรวมของชุมชน สงผลตอการพัฒนาและสรางความเขมแข็งใหชุมชนอยางยั่งยืน
1.2) มีความรวมมือกับสถานประกอบการซึ่งเปนผูใชบัณฑิต ในการจัดการศึกษาเพื่อใหการ
ผลิตบัณฑิตตรงตามความตองการของสถานประกอบการ โดยการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบตางๆ
อาทิ หลักสูตรที่ใหนักศึกษาไดไปเรียนรูและฝกปฏิบัติจากสถานการณจริงในบางรายวิชาในสถานประกอบการ
และหลักสูตรรวมผลิต เปนตน
2) จุดที่ควรพัฒนา
2.1) ควรมีระบบและกลไกการกํากับติดตามการบริหารหลักสูตร รวมถึงสงเสริมและสนับสนุน
การดําเนินงานของหลักสูตรใหสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แหงชาติ (TQF) และตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
2.2) ควรมีระบบและกลไกในการกระตุนใหอาจารยที่มหาวิทยาลัยสงเสริมและสนับสนุนใหไป
ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ไดสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
2.3) ควรมีระบบและกลไกในการกระตุนใหอาจารยที่เปนพนักงานมหาวิทยลัยทําผลงานทาง
วิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหแลวเสร็จกอนระยะที่กําหนดในสัญญา
2.3) ควรสงเสริม และสนับ สนุนใหอาจารยและนัก วิจัยนําผลงานวิจัยไปตีพิม พเผยแพรใน
วารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพ รวมถึงการเผยแพรงานสรางสรรคในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ง

บทที่ 1
สวนนํา
1.1 ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ
1.1.1 ชื่อหนวยงาน และที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนหนึ่งในเกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ไดรับการสถาปนาเปนมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่
18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยมีเนื้อที่รวมทัง้ หมดประมาณ 1,283 ไร ประกอบดวย
ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา เนื้อที่ 707 ไร ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี เนื้อที่ 31 ไร ศูนยนนทบุรี เนื้อ
ที่ 35 ไร และศูนยสุพรรณบุรี เนื้อที่ 510 ไร โดยมีสถานที่ตั้งของแตละศูนยพื้นที่ ดังนี้
1) ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู 3 ถ.สายเอเชีย (กรุงเทพฯ –นครสวรรค) ต.หันตรา อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท : 0 3570 9103 โทรสาร : 0 3570 9105 เปนที่ตงั้ ของ
สํานักงานอธิการบดี
2) ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
เลขที่ 19 ถ. อูทอง ต. ทาวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท : 0 3532 4179 – 80 โทรสาร : 0 3525 2393
3) ศูนยนนทบุรี
เลขที่ 7/1 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท : 0 2969 1369–74
โทรสาร : 0 2525 2682
4) ศูนยสุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุ พ รรณบุ รี - ชั ย นาท ต.ย า นยาว อ.สามชุ ก จ.สุ พ รรณบุ รี 72130
โทรศัพท : 0 3554 4301 – 3 โทรสาร : 0 3554 4299 – 300
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 แผนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รูปที่ 1 แผนที่แสดงที่ตงั้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา
และศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

รูปที่ 2 แผนที่แสดงที่ตงั้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี
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รูปที่ 3 แผนที่แสดงที่ตงั้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี
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1.1.2 ประวัติความเปนมาโดยยอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนหนึ่งในเกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
เกิดจากการหลอมรวมวิทยาเขต 4 แหง ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเขาดวยกัน ตามมาตรา 65 (8) แหง
พระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกอบดวย วิท ยาเขตพระนครศรีอยุธยา
หันตรา วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี วิทยาเขตนนทบุรี และวิทยาเขตสุพรรณบุรี มีสํานักงานอธิการบดี
ตั้งอยูเลขที่ 60 หมู 3 ถนนสายเอเซีย (กรุงเทพฯ-นครสวรรค) ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เปนมหาวิทยาลัยระบบหลายศูนยพื้นที่ (Multi – campus system) ประกอบดวย ศูนย
พระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนยนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี และศูนยสุพรรณบุรี จัง หวัดสุพรรณบุรี ปจ จุบันมหาวิท ยาลัยจัดการศึก ษาหลักสูตรระดับต่ํากวา
ปริญญาตรี (ปวส.) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา (ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาโท) ใน 6
คณะ ไดแก คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
และคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยจัดอยูในกลุมสถาบันเฉพาะทางเนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเปน
หลัก
1.1.3 ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย

รูปที่ 4 ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ตราประจํามหาวิทยาลัยนั้น เปนรูปดวงตราวงกลมภายในมีพระราชลัญจกรประจําพระองค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ลอมรอบดวยดอกบัว 8 กลีบ ซึ่งสื่อความหมายถึง ทางแหง
ความสําเร็จมรรค 8 และความสดชื่นเบิกบานอันกอใหเกิดปญญา ดานบนดวงตรานั้นมี พระมหาพิชัยมงกุฎ
ที่มีตัวเลข 9 ซึ่งหมายถึง รัชกาลที่ 9 ครอบอยูดานลาง ดวงตรานั้นเขียนชื่อสถาบัน ทั้งนี้ ตราของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง ลวนไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ใหอัญเชิญมาเปนตราสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และอีก 8 แหง บรรดา
คณาจารย ขาราชการ นักศึกษา บัณฑิต ศิษยเการาชมงคลทุกรุนตางสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพน
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1.1.4 ตนไมและสีประจํามหาวิทยาลัย

รูปที่ 5 “ตนลีลาวดีสุวรรณภูม”ิ ตนไมประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลือก ตนลีลาวดีสุวรรณภูมิ เปนตนไมประจํา
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีความทนทานตอทุกฤดูกาลยิ่งมีอายุยืนยาวยิ่งมีคุณคา ลีลาวดีสุวรรณภูมิ มีดอกสีเหลืองทอง
กลิ่นหอมจรุงใจ จึงหมายความวา ชาวสุวรรณภูมิทุกคน จะมีความอดทน มีความดีงาม มีคุณคา ประดุจตนลีลาวดี
สุวรรณภูมิ นั่นเอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนด “สีทอง” เปนสีประจํามหาวิทยาลัย
ตามความหมายของสุวรรณภูมิ ซึ่งหมายถึงแผนดินทอง หรือดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณมั่งคั่งเจริญรุงเรือง
มีคาประดุจทองคํา

1.2 ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค
1.2.1 ปรัชญา
พัฒนากําลังคนดานวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง ใหมสี มรรถนะในการเปนผูป ระกอบการและ
ตรงตามความตองการของตลาดงาน และทิศทางการพัฒนาของประเทศ
1.2.2 ปณิธาน
มุงมั่นจัดการศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงทีม่ ีคุณภาพดวยการพัฒนาอยางตอเนือ่ ง
1.2.3 วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยชั้นนําดานวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง
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1.2.4 พันธกิจ
1) จัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงที่เนนการปฏิบัติ
2) สรางงานวิจัย สิง่ ประดิษฐ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ
3) ใหบริการวิชาการแกชุมชน สังคม บนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4) สงเสริมการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรกั ษสงิ่ แวดลอม
5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของมหาวิทยาลัย
1.2.5 ประเด็นยุทธศาสตร
1) พัฒนาคุณภาพบัณฑิตนักปฏิบัติ และกําลังคนด านวิชาชีพ/ปฏิบัติการใหมีชื่อเสี่ยงเปนที่
ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ
2) เสริมสรางและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อรองรับอุตสาหกรรม
เปาหมายของประเทศ
3) พัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ
4) สงเสริมและสนับสนุนพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม
5) บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพเพื่อความมั่งคงและบริหารจัดการตนเองได
1.2.6 อัตลักษณนักศึกษา
บัณฑิตนักปฏิบัติที่เปนคนดี มีความรู รักสูงาน
1.2.7 เอกลักษณมหาวิทยาลัย
แหลงเรียนรูดานวิชาชีพและเทคโนโลยี
1.2.8 จุดเนนของมหาวิทยาลัย
พัฒนากําลังคนดานวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง ตอบสนองอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรม 4.0
และเทคโนโลยีดิจิทัล และบริหารจัดการและการทองเที่ยว
1.2.9 สมรรถนะของบุคลากร และ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 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
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4) เปนมืออาชีพ (Professional) หมายถึง มีความรูความเขาใจในศาสตรวิชาชีพเปนอยางดี
มีทักษะความชํานาญในการปฏิบัติ และประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด
5) จิตสาธารณะ (Public mind) หมายถึง การตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวมเปนจิตทีค่ ิดสรางสรรค
เปนกุศล และมุงทํากรรมดี เพื่อประโยชนตอสวนรวม

1.3 โครงสรางการแบงสวนราชการและโครงสรางบริหาร
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภูมิ มีก ารจัด วางโครงสรางองคก ร และโครงสรางการ
บริหารงาน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งมหาวิทยาลัย โดยมีสภามหาวิทยาลัย
ทําหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๑๗ หงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 โดยมหาวิทยาลัยไดแบงสวนราชการตามกฎกระทรวง ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ และมติสภามหาวิทยาลัย ตามโครงสรางดังตอไปนี้
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1.3.1 โครงสรางการแบงสวนราชการ

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สภาวิชาการ

สภาคณาจารยและขาราชการ

สํานักงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการควบคุมภายใน

สํานักงานอธิการบดี

กองกลาง
กองคลัง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล

คณะ

สถาบัน

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

กองพัฒนานักศึกษา

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กองบริหารทรัพยากร
นนทบุรี

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

กองบริหารทรัพยากร
สุพรรณบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร

กองบริหารทรัพยากร
วาสุกรี

คณะศิลปศาสตร

สวนราชการที่จัดตัง้ โดย
พรบ. / กฎกระทรวง / ประกาศกระทรวง
สวนราชการที่จัดตัง้ เปนการภายใน
โดยสภามหาวิทยาลัย
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สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

สํานักคุณภาพการศึกษา
หมายเหตุ :

สํานัก

1.3.2 โครงสรางบริหาร
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อธิการบดี
สภาคณาจารยและขาราชการ

สภาวิชาการ
ผูอํานวยการ
สํานักงานตรวจสอบภายใน

รองอธิ การบดี
ผูชวยอธิ การบดี

คณะกรรมการควบคุมภายใน

ผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี

คณบดี

ผูอํานวยการกอง

รองคณบดี

ผูอํานวยการ
สถาบัน

รองผูอํานวยการ
สถาบัน
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ผูอํานวยการ
สํานัก

รองผูอํานวยการ
สํานัก

1.4 รายชื่อผูบ ริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภาชุดปจจุบนั
1.4.1 รายชื่อผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ผศ.ไพศาล บุรินทรวฒ
ั นา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

อาจารยพงศวิทย วุฒิวิริยะ
รองอธิการบดี

รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร
รองอธิการบดี

รศ.สหายพล มีชูนึก
รองอธิการบดี

ผศ.กฤษฎี สุขฉายี
รองอธิการบดี

ผศ.ชลอ หนูอินทร
รองอธิการบดี

ผศ.ดร.ทรงวิทย เจริญกิจธนลาภ
รองอธิการบดี

ผศ.สุวิทย วงษยืน
รองอธิการบดี

อาจารยจิระวัฒน ใจออนนอม
รองอธิการบดี
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ผศ.พัชระ กัญจนกาญจน
ผูชวยอธิการบดี

ดร.อนุรกั ษ เมฆพะโยม
ผูชวยอธิการบดี

ดร.ศศิกานต สุวรรณประทีป
ผูชวยอธิการบดี

ผศ.ดร.อํานาจ จํารัสจรุงผล
ผูชวยอธิการบดี

อาจารยอนนท บูชาพันธ
ผูชวยอธิการบดี

อาจารยเรืองสิน ปลื้มปน
ผูชวยอธิการบดี
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1.4.2 รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย
1. นายมีชัย
ฤชุพันธุ
นายกสภามหาวิทยาลัย
2. นายธีรยุทธ
หลอเลิศรัตน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
3. ผศ.ไพศาล
บุรินทรวัฒนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง (อธิการบดี)
4. ผศ.นิมติ ร
ขจรไชยกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง (ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ)
5. นายธีรพล
ขุนเมือง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
6. นายธงชัย
ลาวรรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
7. นายธีรยุทธ
หลอเลิศรัตน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
8. ศ.ดร.ประยุทธ
อัครเอกฒาลิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
9. นายพยุง
ศักดาสาวิตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
10. รศ.ดร.พินติ ิ
รตะนานุกูล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
11. นางสาววลัยรัตน
ศรีอรุณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
12. นายวัลลภ
มานะธัญญา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
13. นายวิสฐิ
จะวะสิต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
14. ศ.ดร.สุมาลี
สังขศรี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
15. ผศ.ดร.สุราษฎร
พรมจันทร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
16. นายสุริยา
แสงพงษ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
17. นายเสถียร
เศรษฐสิทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
18. รศ.ดร.อํานวจ
คําตือ้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
19. ศ.ดร.อุทยั รัตน
ณ นคร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
20. อาจารยพงศวิทย
วุฒิวิริยะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบ ริหาร
21. รศ.สหายพล
มีชูนึก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบ ริหาร
22. อาจารยชลอ
หนูอินทร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบ ริหาร
23. ผศ.ดร.ประมุข
อุณหเลขกะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบ ริหาร
24. ดร.สุวฒ
ุ ิ
ตุมทอง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบ ริหาร
25. ผศ.สมใจ
บุญสรรค
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบ ริหาร
26. อาจารยปติชน
เปยมบริบูรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
27. นายพัฒนพงศ
วรรณวิไล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
28. ผศ.สุรชัย
เอมอักษร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
29. ผศ.อติชาติ
ภูมิวณิชชา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
30. รศ.อํานวยพศ
ทองคํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
31. อาจารยอาํ นาจ
สุขแจม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
32. ผศ.กฤษฎี
สุขฉายี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ที่มา: เวบไซตสภามหาวิทยาลัย มทร.สุวรรณภูมิ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561
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1.4.3 รายชื่อกรรมการสภาวิชาการ
1. ผศ.ไพศาล
บุรินทรวัฒนา
ประธานกรรมการสภาวิชาการ
2. อาจารยพงศวิทย
วุฒิวิริยะ
รองประธานกรรมการสภาวิชาการ
3. ผศ.ดร.ประสงค
จินดารักษ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
4. ผศ.ดร.วิเชียร
อุนเรือน
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
5. รศ.ดร.ชลอ
รอดลอย
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
6. ผศ.ดร.ชุมเขต
แสวงเจริญ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
7. พ.อ.ญ.ผศ.ดร.ภาวดี
ดีพึ่งตน
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
8. รศ.ดร.สมชาย
ปราการเจริญ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
9. ดร.สมศักดิ์
ประถมศรีเมฆ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
10. รศ.สถาพร
ดีบุญมี ณ ชุมแพ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
11. ผศ.เดชา
พลเสน
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
12. ผศ.ดร.อํานาจ
ศิลวัตร
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
13. ผศ.ดร.สาลินันท
บุญมี
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
14. อาจารย ดร.สุวุฒิ
ตุมทอง
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
15. ผศ.ดร.ประมุข
อุณหเลขกะ
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
16. ผศ.วาที่ ร.ท.ธนู
ทดแทนคุณ
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
17. รศ.นภัทร
วัจนเทพินทร
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
19. ผศ.เกษม
เจนวิไลศิลป
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
20. รศ.ดร.รวีวรรณ
เดือมขันมณี
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
21. ผศ.สุรชัย
เอมอักษร
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
22. อาจารย ดร.เอกชัย เนาวนิช
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
23. ผศ.ณฐพงศ
จันทรเพ็ชร
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
25. ผศ.นันทวดี
วงษเสถียร
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
26. ผศ.สมใจ
บุญสรรค
เลขานุการสภาวิชาการ
ขอมูล : เวบไซตสภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561
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1.4.4 รายชื่อผูบริหารหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1. ผศ.เดชา
พลเสน
คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
2. ผศ.ดร.อํานาจ
ศิลวัตร
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3. ผศ.ดร.สาลินันท บุญมี
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. อาจารย ดร.สุวุฒิ ตุมทอง
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. ผศ.ดร.ประมุข
อุณหเลขกะ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
6. ผศ.วาที่ ร.อ.ดร.ธนู ทดแทนคุณ
คณบดีคณะศิลปศาสตร
7. รศ.นภัทร
วัจนเทพินทร
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. ผศ.สมใจ
บุญสรรค
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
9. อาจารยเอกวิศว สงเคราะห
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
10. นางสาวพัชราภรณ จันทรฉาย
รักษาการในตําแหนงผูอ ํานวยการสํานักงานอธิการบดี
11. นายพัฒนพงศ วรรณวิไล
ผูอํานวยการกองกลาง
12. นางสาวอภิญญา สกุลพราหมณ
ผูอํานวยการกองคลัง
13. นางสาวอุศนา
อนงคเวช
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
14. นางสาวจันจิรา จันทยานี
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
15. อาจารยเฉลิม
ขุนเอียด
ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
16. อาจารยปติชน เปยมบริบูรณ
ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
17. ผศ.สุรพล
สังฆโสภณ
ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
19. นางฤทัยชนก
โพธิ์งาม
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
20. ผศ.ดร.เสนีย
พวงยาณี
ผูอํานวยการสํานักคุณภาพการศึกษา
21. นางสาวมาลี
ทวนทอง
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
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1.5 หลักสูตรที่เปดสอน
ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญ ญาตรี และระดับ บัณฑิตศึก ษา รวมทั้ง สิ้น 43 หลัก สูตร เปนระดับ ปริญ ญาตรี 40 หลัก สูตร ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) 1 หลักสูตร และระดับปริญญาโท จํานวน 2 หลักสูตร รายละเอียดดัง
ตารางตอไปนี้
คณะ
ครุศาสตรอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (5 ป)
2. หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา (5 ป)
3. หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (5 ป)
4. หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (5 ป)
5. หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี (5 ป)
6. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล (ตอเนื่อง)
7. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม (ตอเนื่อง)
8. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ตอเนื่อง)
9. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
10. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ระดับปริญญาตรี
11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร
12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมง
13. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร
14. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
15. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
16. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ตอเนื่อง)
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คณะ
บริหารธุรกิจกและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร

หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
17. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
18. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
19. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
20. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
21. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจการเกษตร
ระดับปริญญาโท
22. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี
23. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
24. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
25. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
26. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
27. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสประยุกต
28. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมบั ติมเี ดีย
ระดับปริญญาตรี
29. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
30. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
31. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
32. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
33. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
34. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแมพมิ พ
35. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
36. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
37. หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม
38. หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม
39. หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม
ระดับปริญญาโท
40. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
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คณะ
ศิลปศาสตร

หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
41. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
42. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว
43. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม

1.6 จํานวนนักศึกษา
ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีจํานวนนักศึกษาปจจุบัน
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 11,478 คน เปนนักศึกษาปริญญาโท จํานวน 128 คน นักศึกษา
ปริญญาตรี จํานวน 11,262 คน และประกาศนียบัตร (ป.บัณฑิต) จํานวน 88 คน รายละเอียดดังตารางตอไปนี้
ที่
คณะ
1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
3 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5 คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร
6 คณะศิลปศาสตร

ระดับปริญญาตรี ป.ปณฑิต ระดับปริญษาโท
946
88
-

รวม
1,034

927

-

-

927

5,533

-

110

5,643

692

-

-

692

2,397

-

18

2,415

767

-

-

767
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1.7 จํานวนอาจารยและบุคลากร
ปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีบุคลากรทั้งสิ้น 1,197 คน
จําแนกตามประเภทบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 695 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 502 คน คิด
เปนสัดสวนบุคลากรสายวิชาการ : บุคลากรสายสนับสนุน เทากับ 58.06 : 41.94
ในกรณีนับตามเกณฑ สกอ. มีบุคลากรทั้งสิ้น 1,165.5 คน จําแนกเปนบุคลากรสายวิชาการ
จํานวน 670.5 คน และบุคลากรสายสนับ สนุน จํานวน 495 คน คิดเปน สัดสวนบุคลากรสายวิชาการตอ
บุคลากรสายสนับสนุนเทากับ 57.53 : 42.47
ตารางแสดงบุคลากรจําแนกตามหนวยงาน สายวิชาการ และสานสนับสนุน นับรายบุคคล และนับตามเกณฑ สกอ.
สายวิชาการ
คณะ/สํานัก/สถาบัน

นับ
นับตาม
รายคน เกณฑ สกอ.
ครุศาสตรอุตสาหกรรม
86
84
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
74
72
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
200
193.5
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
114
111
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
117
110
ศิลปศาสตร
104
100
สํานักงานอธิการบดี
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สํานักงานตรวจสอบภายใน
รวม
695
670.5
ที่มา : กองบริหารงานบุคคล ขอมูล ณ 31 กรกฎาคม 2561
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สายสนับสนุน

รวม

นับ
นับตาม
นับ
นับตาม
รายคน เกณฑ สกอ. รายคน เกณฑ สกอ.
18
18
104
102
30
27
104
99
33
31
233
224.5
17
17
131
128
19
18
136
128
16
16
120
116
276
275
276
275
51
51
51
51
26
26
26
26
11
11
11
11
5
5
5
5
502
495
1,197 1,165.5

ตารางแสดงบุคลากรสายวิชาการ ปการศึกษา 2560 จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา : ตําแหนงทางวิชาการ

คณะ

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

วุฒิการศึกษา (คน)
รวม

ป.
เอก

ป.โท

1.คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
ขาราชการ
39
8
29
พนักงานมหาวิทยาลัย
44
9
35
พนักงานราชการ
1
ลูกจางชั่วคราว
รวม
84
17
64
2.คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ขาราชการ
43
12
28
พนักงานมหาวิทยาลัย
27
7
20
พนักงานราชการ
ลูกจางชั่วคราว
2
รวม
72
19
48
3.คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขาราชการ
63
13
49
พนักงานมหาวิทยาลัย 130.5 14
114.5
พนักงานราชการ
ลูกจางชั่วคราว
รวม
193.5 27
163.5

ป.ตรี

ตําแหนงทางวิชาการ (คน)
รวม

อ.

ผศ.

รศ.

สัดสวนตําแหนงทาง
วิชาการ
อ. : ผศ. : รศ.

ลาศึกษา
ตอ (คน)

2
1
3

20.51:74.36:5.13
20.45:79.55:0
0:0:100.00
0:0:0
20.24:76.19:3.57

39
44
1
84

21
42
1
64

16
2
18

2
2

53.85:41.03:5.13
95.45:4.55:0
100.00:0:0
0:0:0
76.19:21.43:2.38

0
2
0
0
2

3
0
-

27.91:65.12:6.98
25.93:74.07:0
0:0:0

43
27
-

9
27
-

28
-

6
-

20.93:65.12:13.95
100.00:0:
0:0:0

0
2
0

2

0:0:100.00

2

2

-

-

100.00:0:0

0

5

26.39:66.57:6.94

72

38

28

6

52.78:38.89:8.33

2

1
2
3

20.63:77.78:1.59
10.73:87.44:1.53
0:0:0
0:0:0
13.95:84.50:1.55

63
130.5
193.5

28
122.5
150.5

33
8
41

2
2

44.44:52.38:3.17
93.87:6.13:0
0:0:0
0:0:0
77.78:21.19:1.03

0
3
0
0
3
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ตารางแสดงบุคลากรสายวิชาการ ปการศึกษา 2560 จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา : ตําแหนงทางวิชาการ (ตอ)
คณะ

วุฒิการศึกษา (คน)

รวม ป.เอก ป.โท ป.ตรี
4.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ขาราชการ
33
12
19
2
พนักงานมหาวิทยาลัย
77
20
55
2
พนักงานราชการ
1
1
ลูกจางชั่วคราว
รวม
111
32
74
5
5.คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
ขาราชการ
58
16
39
3
พนักงานมหาวิทยาลัย
52
8
44
พนักงานราชการ
ลูกจางชั่วคราว
รวม
110
24
83
3
6.คณะศิลปศาสตร
ขาราชการ
23
3
17
3
พนักงานมหาวิทยาลัย
70
10
60
พนักงานราชการ
1
1
ลูกจางประจํา
6
1
5
รวม
100
13
78
9

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

ตําแหนงทางวิชาการ (คน)

สัดสวนตําแหนง
ทางวิชาการ
อ. : ผศ. : รศ.

ลาศึกษา
ตอ (คน)

รวม

อ.

ผศ.

รศ.

36.36:57.58:6.06
25.97:71.43:2.60
0:0:100.00
0:0:0
28.83:66.67:4.50

33
77
1
111

19
73
1
93

13
4
17

1
1

57.58:39.69:3.03
94.81:5.19:0
100.00:0:0
0:0:0
83.78:15.32:0.90

1
2
0
0
3

27.59:67.24:5.17
15.38:84.62:0
0:0:0
0:0:0
21.82:75.45:2.73

58
52
110

32
50
82

24
1
25

2
1
3

55.17:41.38:3.45
96.15:1.92:1.92
0:0:0
0:0:0
74.55:22.73:2.73

2
4
0
0
6

13.04:73.91:13.04
14.29:85.71:0
0:0:100
0:16.67:83.33
13.00:78.00:9.00

23
70
1
6
100

11
69
1
6
87

11
1
12

1
1

47.83:47.83:4.35
98.57:1.43:0
100.00:0:0
100.00:0:0
87.00:12.00:1

0
1
0
0
1

ที่มาขอมูล กองบริหารงานบุคคล ณ 31 กรกฎาคม 2561
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบบุคลากรสายวิชาการ ปการศึกษา 2558- 2560 จําแนกตามวุฒิการศึกษา
ป.ตรี

หนวยงาน/คณะ

ป.โท

2558 2559 2560 2558
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 9
8
3
63
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3
4
5
52.5
และอุตสาหกรรมเกษตร
คณะบริหารธุรกิจและ
6
4
3
165
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตรและ
6
6
5
84.5
เทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตรและ
6
5
3
67.5
สถาปตยกรรมศาสตร
คณะศิลปศาสตร
10
9.5
9
79
รวมทั้งสิ้น
40 36.5 28 511.5

ป.เอก

2559
64

2560
64

2558
13

2559
13

2560
17

48

48

13

15

19

163.5

163.5

20

22

27

83

74

28

26

32

68

83

20

22

24

78.5
505

78
510.5

9
103

10
108

13
132

ตารางแสดงการเปรียบเทียบบุคลากรสายวิชาการ ปการศึกษา 2558- 2560 จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
อ.
ผศ.
รศ.
หนวยงาน/คณะ
2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

18

17

18

2

2

2

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ 28.5 30
38
อุตสาหกรรมเกษตร
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี 151 147.5 150.5
สารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 101.5 96
93

33

31

28

7

6

6

38

41

41

2

1

2

16

18

17

1

1

1

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร
คณะศิลปศาสตร
รวมทั้งสิ้น

65

66

64

68.5

68

82

22

24

25

3

3

3

84.5

83

87

14

15

12

0

0

1

499 490.5 514.5 141

146

141

15

13

15
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ตารางแสดงบุคลากรสายสนับสนุน ปการศึกษา 2560 จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา : ตําแหนงทางวิชาการ
คณะ

วุฒิการศึกษา (คน)
สัดสวนวุฒิการศึกษา
ป.โท ป.ตรี ต่ํากวา ป.ตรี ป.โท : ป.ตรี : ต่ํากวา ป.ตรี

รวม
1.คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
13
13
พนักงานราชการ
4
4
ลูกจางประจํา
ลูกจางเงินรายได
1
รวม
18
17
2.คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
12
12
พนักงานราชการ
4
2
ลูกจางประจํา
3
ลูกจางเงินรายได
8
รวม
27
14
3.คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
24
24
พนักงานราชการ
5
5
ลูกจางประจํา
ลูกจางเงินรายได
2
รวม
31
29
4.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
11
11
พนักงานราชการ
5
5
ลูกจางประจํา
ลูกจางเงินรายได
1
รวม
17
16

~ 22 ~

ลาศึกษาตอ
ในประเทศ (คน)

1
1

0:0:0
0:100.00:0
0:100.00:0
0:0:0
0:0:100.00
0 : 94.44 : 5.56

-

2
3
8
13

0:0:0
0:100.00:0
0:50.00:50.00
0:0:100.00
0:0:100.00
0 : 51.85 : 48.15

-

2
2

0:0:0
0:100.00:0
0:100.00:0
0:0:0
0:0:100.00
0 : 93.55 : 6.45

-

1
1

0:0:0
0:100.00:0
0:100.00:0
0:0:0
0:0:100.00
0 : 94.12 : 5.88

-

ตารางแสดงบุคลากรสายสนับสนุน ปการศึกษา 2560 จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา : ตําแหนงทางวิชาการ (ตอ)
วุฒิการศึกษา (คน)
สัดสวนวุฒิการศึกษา
รวม ป.โท ป.ตรี ต่ํากวา ป.ตรี ป.โท : ป.ตรี : ต่ํากวา ป.ตรี
5.คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
ขาราชการ
0:0:0
พนักงานมหาวิทยาลัย
0:100.00:0
17
17
คณะ

ลาศึกษาตอ
ในประเทศ (คน)
-

พนักงานราชการ

1

-

1

-

0:100.00:0

-

ลูกจางประจํา
ลูกจางเงินรายได
รวม

-

-

-

0:0:0
0:0:0

-

18

-

0 : 100: 0

-

-

12

1

0:0:0

-

0:92.31:7.69

-

-

3

-

0:100.00:0

-

-

15

1

0:0:0
0:0:0

-

0 : 93.75 : 6.25

-

7.สถาบันวิจัยและพัฒนา
ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
10
พนักงานราชการ
1

2

8

-

0:0:0

-

20.00:80.00:0

1

-

0:100.00:0

-

ลูกจางประจํา
ลูกจางเงินรายได
รวม

2

9

-

0:0:0
0:0:0

-

6.คณะศิลปศาสตร
ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
ลูกจางประจํา
ลูกจางเงินรายได
รวม

18
-

13
3
-

16

-

11
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18.18 : 81.82 : 0

ตารางแสดงบุคลากรสายสนับสนุน ปการศึกษา 2560 จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา : ตําแหนงทางวิชาการ (ตอ)
วุฒิการศึกษา (คน)
สัดสวนวุฒิการศึกษา
รวม ป.โท ป.ตรี ต่ํากวา ป.ตรี ป.โท : ป.ตรี : ต่ํากวา ป.ตรี
8.สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ขาราชการ
1
1
100.00:0:0
พนักงานมหาวิทยาลัย
22
2
20
9.09:90.91:0
พนักงานราชการ
0:100.00:0
2
2
คณะ

ลาศึกษาตอ
(คน)
-

ลูกจางประจํา

1

-

-

1

0:0:100.00

-

ลูกจางเงินรายได
รวม

-

-

-

-

0:0:0

-

26

3

22

1

11.54 : 84.61 : 3.85

-

1

0:0:100.00

9.สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขาราชการ
1

-

47

-

42

5

0:89.36:10.64

-

-

-

2

0:0:0
0:0:100.00

-

-

1

0:0:100.00

-

42

9

0 : 82.35 : 17.65

9

45.00:450.00:10.00
0:97.81:2.19
0:94.74:5.26
0:2.94:97.06

-

-

0:0:100.00

-

9

208

2
4
1
33
19
59

-

-

9
180
18
1

3.26 : 75.36 : 21.38

-

11.สํานักงานตรวจสอบภายใน
ขาราชการ
1

1

-

-

100.00:0:0

-

พนักงานมหาวิทยาลัย

4

-

4

-

0:100.00:0

-

พนักงานราชการ
ลูกจางประจํา
ลูกจางเงินรายได
รวม

-

-

-

-

0:0:0
0:0:0
0:0:0

-

พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
ลูกจางประจํา
ลูกจางเงินรายได
รวม
10.สํานักงานอธิการบดี
ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
ลูกจางประจํา
ลูกจางเงินรายได
รวม

2
1
51
20
184
19
34
19
276

-

5
1
4
รวมทั้งสิ้น
498 15 393
ที่มาขอมูล กองบริหารงานบุคคล ณ 31 กรกฎาคม 2561
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87

20 : 80 : 0
3.03 : 79.39 : 0

-

-

-

-

1.8 ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
1.8.1 ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดรับจัดสรร
งบประมาณทั้งสิ้น 1,083,197,300 บาท โดยเปนงบประมาณรายจายประจําป 857,996,500 บาท
งบประมาณเงินรายได 225,200,800 บาท
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดรับจัดสรร
งบประมาณทั้งสิ้น 1,186,944,300 บาท โดยเปนงบประมาณรายจายประจําป 955,444,300 บาท
งบประมาณเงินรายได 231,500,000 บาท
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดรับจัดสรร
งบประมาณทั้งสิ้น 1,186,944,300 บาท โดยเปนงบประมาณรายจายประจําป 955,444,300 บาท
งบประมาณเงินรายได 231,500,000 บาท
ตารางแสดงเปรียบเทียบแหลงงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561
ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
แหลงงบประมาณ
ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561
งบประมาณแผนดิน
งบประมาณเงินรายได
รวมทั้งสิ้น

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

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

จํานวน
897,819,500
274,226,700
1,172,046,700

ตารางแสดงเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณรายจายงบประมาณแผนดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561
ปงบประมาณ
งบรายจาย
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน

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

งบอุดหนุน

303,134,600

รายจายอื่น
รวมทั้งสิ้น

34,638,400 4.04
857,996,500 100.00

35.33

พ.ศ. 2560
จํานวน
รอยละ
179,724,100 18.81
114,637,700 12.00
304,094,900 31.83
312,170,200 32.67

พ.ศ. 2561
จํานวน
รอยละ
178,735,600 19.91
113,932,400 12.69
241,154,500 26.86
322,433,100 35.91

44,817,200 4.69 41,563,900
955,444,100 100.00 897,819,500
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4.63
100.00

ตารางแสดงเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณตามงบรายจายจากเงินรายได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561
ปงบประมาณ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
งบรายจาย
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
งบบุคลากร
4,325,800
1.58
งบดําเนินงาน
107,401,560 47.69 36,612,364.30 73.07
134,776,200
49.15
งบลงทุน
20,685,820 9.19 7,055,584.15 14.08
29,284,600
10.68
งบอุดหนุน
54,756,790 24.31 2,863,300.00 5.71
48,913,600
17.83
รายจายอื่น
42,356,630 18.81 3,348,461.25 6.68
46,752,900
17.05
งบกลาง
227,000.00
0.45
10,173,600
3.71
225,200,800 100.00 50,106,709.70 100.00 274,226,700
รวมทั้งสิ้น
100.00
1.8.2 อาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1. ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา

จํานวนอาคาร/ชื่ออาคาร
จํานวน 48 อาคาร ชื่อเรียกอาคาร ดังนี้
1. อาคาร 1 อาคารสํานักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
2. อาคาร 2 อาคารสาขาพืชศาสตร
3. อาคาร 5 อาคารปฏิบัติการชางยนต
4. อาคาร 6 อาคารเทคโนโลยีอาหาร 1
5. อาคาร 7 อาคารสาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมง
6. อาคาร 9 อาคารสาขาวิชาเกษตรกล
7. อาคาร 10
8. อาคาร 11 โรงอาหาร
9. อาคาร 12
10. อาคาร 14 โรงยิมเนเซียม 1
11. อาคาร 15 อาคารปฏิบัติการทองเที่ยวและโรงแรม
12. อาคาร 16 หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกลา
13. อาคาร 17 อาคารสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อาหาร 1
14. อาคาร 18
15. อาคาร 19 อาคารสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อาหาร 2
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

จํานวนอาคาร/ชื่ออาคาร
16. อาคาร 20 อาคารคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
17. อาคาร 21 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
18. อาคาร 22 อาคารคณะศิลปศาสตร
19. อาคาร 23 อาคารศรีพิทยาคาร
20. อาคาร 24 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
21. อาคาร 25 อาคารสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร และสาขาสัตวศาสตร
22. อาคาร 26 หอประชุมมหาวิทยาลัย
23. อาคาร 27 โรงยิมเนเซียม 2
24. อาคาร 28 อาคารกิจการนักศึกษา
25. อาคาร 29 ศูนยการเรียนรูและปฏิบัตกิ ารภาคสนาม
และตลาดราชมงคล (RUS 1)
26. อาคาร 30 ศูนยการเรียนรูและปฏิบัตกิ ารภาคสนาม
และตลาดราชมงคล (RUS 2)
27. อาคาร 31 อาคารตนแบบการผลิต
28. อาคาร 32 อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ
29. อาคาร 33 โรงเลี้ยงโคนม
30. อาคาร 34 โรงเลี้ยงโคเนื้อ
31. อาคาร 35 โรงผสมอาหาร
32. อาคาร 36 อาคารปฏิบัติการ
33. อาคาร 37 โรงเลี้ยงแพะ ,แกะ
34. อาคาร 38 โรงเรือนไกไข
35. อาคาร 39 โรงเรือนไกเนื้อ
36. อาคาร 40 โรงเรือนไกพื้นเมือง
37. อาคาร 41 โรงเลี้ยงสุกรขุน
38. อาคาร 42 โรงเลี้ยงพอแมพันธุส ุกร
39. อาคารแทรกเตอร
40. อาคาร 43 ศูนยเรียนรูสัตวน้ําและเครื่องมือประมง
พื้นบาน
41. อาคาร 44 อาคารสํานักงานสาขาประมงและเพาะเลี้ยง
พันธุปลา
42. อาคาร 45 อาคารเพาะเลี้ยงกบ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

2. ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

3. ศูนยนนทบุรี

จํานวนอาคาร/ชื่ออาคาร
43. อาคาร 46 อาคารเพาะเลี้ยงพรรณไมน้ํา
44. อาคาร 47 อาคารอนุบาลสัตวน้ํา
45. อาคาร 48 อาคารผลิตอาหารสัตวน้ํา
46. อาคาร 49 อาคารผลิตอาหารสัตวน้ําวัยออน
47. อาคาร 50 อาคารผลิตอาหารปลาสวยงาม
48. อาคาร 51 อาคารเพาะฟกกุงเศรษฐกิจ
จํานวน 12 อาคาร ชื่อเรียกอาคาร ดังนี้
1. อาคาร 1 อาคารเรียน
2. อาคาร 2 อาคารเรียน
3. อาคาร 3 อาคารเรียน
4. อาคาร 4 อาคารเรียน
5. อาคาร 5 อาคารเรียน
6. อาคาร 6 อาคารเรียน
7. อาคาร 7 อาคารเรียน
8. อาคาร 8 อาคารเรียน
9. อาคาร 9 อาคารสมาคมศิษยเกา
10. อาคาร 10 หองประชุมเจาพระยา
11. อาคาร 11 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
12. ศูนยวัฒนธรรม (เรือนไทย)
จํานวน 20 อาคาร ชื่อเรียกอาคาร ดังนี้
1. อาคาร 4 อาคารสํานักงานงานบริการ
2. อาคาร 5 หองสมุด
3. อาคาร 6 อาคารอํานวยการ
4. อาคาร 7 อาคารสํานักงานคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
5. อาคาร 8 อาคารเรียน
6. อาคาร 9 อาคารเรียนสาขาวิศวกรรมไฟฟา
7. อาคาร 10 อาคารเรียนสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
8. อาคาร 12 อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตรและคณะ
ครุศาสตรอุตสาหกรรม
9. อาคาร 13 อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมโยธา
10. อาคาร 14 อาคารราชมงคล 36
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

4. ศูนยสุพรรณบุรี

จํานวนอาคาร/ชื่ออาคาร
11. อาคาร 15 อาคารสาขาวิศวกรรมแมพิมพ
12. อาคาร 16 อาคารสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
13. อาคาร 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
14. อาคาร 18 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร
15. อาคาร 19 อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
16. อาคาร 20 อาคารเรียนรวมและปฏิบตั ิการดานภาษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
17. อาคาร 21 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีออกแบบ
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
18. อาคาร 22 อาคารโรงฝกงานพื้นฐานวิศวกรรม
อุตสาหการ
19. อาคาร 23 โรงปมแมพมิ พ
20. อาคาร 24 โรงอาหาร
จํานวน 11 อาคาร ชื่อเรียกอาคาร ดังนี้
1. อาคาร 1 อาคารกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
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 อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
9. อาคาร 9 อาคารคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
10. อาคาร 10 อาคารคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
11. อาคาร 11 อาคารโรงฝกงาน

ที่มา : กองกลาง งานอาคาร ณ วันที่ 5 พ.ย. 61
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1.9 อัตลักษณ เอกลักษณ และวัฒนธรรมของสถาบัน
1.9.1 อัตลักษณของมหาวิทยาลัย

“บัณฑิตนักปฏิบัตทิ ี่เปนคนดี มีความรู รักสูงาน”
“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 จึงจะชวยใหเปนนักปฏิบตั ิที่ดีที่
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”
จากจุดเริ่มตนของการเปนวิทยาเขตในสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ตั้งแต พ.ศ. 2518
ได จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ผลิ ต กํ า ลั ง คนที่ มี ค วามรู แ ละทั ก ษะด า นการปฏิ บั ติ ง านจนเปน ที่ ย อมรั บ จากสถาน
ประกอบการมาอยางตอเนื่อง จวบจนในป พ.ศ. 2531 ไดรับการเปลี่ยนสถานภาพเปนสถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล และในป พ.ศ. 2548 ไดป รับ เปลี่ยนสถานภาพอีก ครั้ง เปน มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคล ตาม
พระราชบัญ ญัติม หาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่ง ประกาศในกิจ จานุเ บกษา เมื่อวันที่ 18
มกราคม พ.ศ. 2548 ใหเปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงคในการใหการศึกษา
สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เนนการปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยมีเปาหมายที่ชัดเจนในการเปนแหลงเรียนรูทางวิชาชีพและเทคโนโลยี เพื่อผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติที่มีความรู ความสามารถ และทักษะที่ไดมาตรฐาน รวมถึงการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
บัณฑิตใหเปนคนดี มีความรู รักสูงาน โดยเฉพาะการมุงพัฒนาศักยภาพดาน Soft Skills เพื่อเปนการเสริมสราง
จุดแข็งใหแกบัณฑิต ใหเปนนักปฏิบัติที่มีความรู ทักษะ ประสบการณเพียงพอที่จะทํางานไดทันทีเมื่อ สําเร็จ
การศึกษา
1.10 จุดเดนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1) ดานการจัดการศึกษา
1. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาทั้งดานความรู ทักษะ และ
ทัศนคติอยางเต็มที รวมถึงการพัฒนาทักษะทางอารมณ (Soft Skills) และทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ชวย
ใหนักศึกษาสามารถที่จะเรียนรู พัฒนาตนเอง และอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข เปนพลเมืองดีของ
ประเทศ
2. เนนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มี สมรรถนะทางวิชาชีพ ตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน ทั้งภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและภาคราชการ
3. ปรั บ ปรุ งและพั ฒนาหลัก สูตรรองรับความต องการกําลั งคนของอุ ตสาหกรรม
เปาหมายของประเทศ โดยเนนการสรางความรวมมือกับสถานประกอบการที่เปนพันธมิตรหลักในการมีสวนรวม
จัดการศึกษากับมหาวิทยาลัยในรูปแบบตางๆ เพื่อใหนักศึกษาไดเรียรูและฝกประสบการณในสถานการณจริง
5. พัฒนาวิธีการสอนของคณาจารยใหทันตอการเปลี่ยนแปลง สงเสริมใหนักศึกษาใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควาหาความรู และสงสริมการพัฒนาภาษาอังกฤษพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับนักศึกษา
2) ดานการวิจัย
1. สงเสริมระบบการวิจัยอยางเขมขน เพื่อความคุมคาของงบประมาณและทรัพยากร
ตางๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหไดงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถนําไปใชหรือพัฒนาตอในเชิงวิชาการ หรือ
เชิงพาณิชย
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2. ใหโอกาสและความสําคัญกับงานวิจัยที่สอดคลองกับจุดเนนความเปนเลิศของ
มหาวิทยาลัยการวิจัยตอยอดและหรือเชิงลึก การวิจัยเปนทีมและการวิจัยเชิงสหวิทยาการ รวมทั้งสรางแรงจูงใจ
ใหนักวิจัยโดยการกําหนดประเภท / สาขา และระดับงานวิจัย ใหเหมาะสมกับงบประมาณ
3. แสวงหาความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดที่ตั้งและเขตใหบริการการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยใหมากขึ้น เพื่อรวมกันพัฒนางานวิจัยไปสูเชิงพาณิชย
4. เพิ่มแหลงทุนการวิจัย ดวยการเขาถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด ภาคเอกชน
สถานประกอบการ 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)
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
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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 เพื่อรวมมือกันในการพัฒนางานดานกิจการนักศึกษาและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในดานอื่นๆ
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
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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
 ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยในสวนอื่นๆ
1. พั ฒนาระบบกายภาพของมหาวิ ทยาลัย ทั้ งด านการใช ประโยชนตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยความสะดวกสบาย ความสวยงาม สภาวะแวดลอม ความปลอดภัย โดยมีเปาหมายสงเสริม การมี
คุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรผูเกี่ยวของทุกฝาย
2. สานตอนโยบาย แผนแมบทการพัฒนา และการใชประโยชนจ ากสินทรัพ ยที่
มหาวิทยาลัยครอบครอง ทั้งดานที่ดิน อาคาร ทรัพยสินทางปญญา และสิทธิประโยชนตางๆ
3. สานตอนโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศสูเปาหมาย
การเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)
4. เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยยึดถือ
วาเปน พันธกิจของทั้งหนวยงานตนสังกัด ผูบริหาร และหนวยงานหลักดานการประชาสัมพันธ
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1.11 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา
การดําเนินงานปรับปรุงและพัฒนาตามขอเสนอแนะของผลการประเมินในปที่ผา นมา
จุดที่ควรพัฒนาเรงดวน :
การวิเคราะหสภาพขอเท็จจริงของสาเหตุที่ยงั มีบัณฑิตที่ไมมีงานทําหลังจากสําเร็จการศึกษาไปแลว
1 ป เพื่อใชเปนหลักในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
การดําเนินการ/โครงการ/ ผลการวิเคราะห พบวา จากขอมูลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
กิจกรรม
ประจําปการศึกษา 2559 พบวาบัณฑิตยังไมมีงานทําเนื่องจาก
1) รอคําตอบจากหนวยงานทีส่ มัครงานไว รอยละ 56.9
2) ยังไมพรอมทํางาน รอยละ 35.5
3) ตองการศึกษาตอ รอยละ 1.3
4) ไมระบุสาเหตุ รอยละ 6.3
นําขอมูลกรณีบัณฑิตรอคําตอบจากหนวยงานที่สมัครงานไว มาวิเคราะห
สาเหตุที่หนวยงานยังไมเรียกเขาทํางาน อาจเกิดจากบัณฑิตไมมีคุณภาพและ
สมรรถนะไมตรง และหรือไมเพียงพอตอการทํางาน
ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยจึงดําเนินการพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้
1. ดานหลักสูตร : ทบทวนหลักสูตรที่ใชจัดการศึกษาในปจจุบัน และ
ดําเนินการดังนี้
1.1 ยกเลิกหลักสูตรที่ไมเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน
1.2 ปรับปรุงหลักสูตรที่ยังคงเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน ใหมีเนื้อหา
สอดรับกับการปฏิบัติงานและเสริมสรางสมรรถนะของผูส ําเร็จการศึกษา
1.3 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหมที่มุงเนนการผลิตกําลังคน รองรับ 10
อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ และระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(EEC)
2. ดานอาจารย : พัฒนาศักยภาพอาจารย ดังนี้
2.1 พัฒนาทักษะทางการปฏิบัติของอาจารยโดยการสงอาจารยไปพัฒนา
และฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ (ฝงตัว)
2.2 พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนสอน (Pedagogy) ในรูปแบบ
Active Learning ใหกับอาจารยผสู อน
3. ดานนักศึกษา : พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา ดังนี้
3.1 พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
3.2 พัฒนา Soft Skill และทักษะการทํางานในศตวรรษที่ 21
ทั้ ง นี้ มหาวิ ท ยาลั ย โดยสํ า นั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น ได
ดํ า เนิ น การโครงการ “การบริ ห ารหลัก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพื่อการเผยแพร
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ผูกํากับ/ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลาดําเนินการ

(Thai Qualification Register: TQR)” วัตถุประสงคเพื่อสรางความรูความ
เขาใจในการบริหารหลักสูตรของบุคลากรที่เกี่ยวของใหเปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และเพือ่ เตรียมความพรอม
ในการเผยแพรหลักสูตร (Thai Qualification Register: TQR) จัดโครงการ
เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ 2561 โดยมีผูเขารวมโครงการ จํานวน 84 คน
ไดรับ แบบประเมินกลับ คืนมา จํานวน 38 ฉบับ โดยผูเ ขารวมโครงการมี
ความรู ความเขาใจในการบริห ารหลัก สูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อการเผยแพร (TQR) กอนเขารวมโครงการ
มีคาเฉลี่ย 3.58 และหลังเขารวมโครงการ มีคาเฉลี่ย 4.29
ดําเนินโครงการ “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ” เพื่อใหความรู แนวทาง
ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จัดโครงการ เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 โดยมี
ผู เ ข า ร ว มโครงการ จํ า นวน 101 คน มี ผู ต อบแบบประเมิ น ในระบบ
แบบสอบถามออนไลน จํานวน 66 คน โดยผูเขารวมโครงการมีความรูความ
เขาใจ ในแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับ อุดมศึก ษาแหง ชาติกอนเขา ร ว ม
โครงการ มีคาเฉลี่ย 3.18 และหลังเขารวมโครงการ มีคาเฉลี่ย 4.33
ผูกํากับ : อาจารยพงศวิทย วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี
ผูรับผิดชอบ : ผศ.สมใจ บุญสรรค
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปการศึกษา 2560 (กรกฎาคม 2561)

~ 36 ~

การดําเนินงานปรับปรุงและพัฒนาตามขอเสนอแนะของผลการประเมินในปที่ผา นมา
จุดที่ควรพัฒนาเรงดวน :
การยกระดับคุณภาพของแผนตางๆ ในดานตางๆ เชน กิจการนักศึกษา การบริหารและพัฒนา
บุคลากร ใหมีความชัดเจนในเรื่องเปาประสงค การกําหนดวัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ ใหสะทอน
ผลลัพธที่พงึ ประสงคใหมากขึ้น
การดําเนินการ/โครงการ/
ดําเนินการใหหนวยงานที่ดําเนินการเกี่ยวกับกิจการนักศึกษา การบริหาร
กิจกรรม
และพัฒ นาบุคลากร ทบทวนผลการดําเนินงานและกําหนดวัตถุป ระสงค
เปาประสงค และตัวชี้วัดรวมกับมหาวิทยาลัย
มหาวิท ยาลัยโดยกองนโยบายและแผนไดมีก ารจัดทําแบบฟอรม การ
รายงานโครงการที่มีการรายงานวัตถุประสงค ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย และ
หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ หนวยงานไดจัดทําเลมรายงานฉบับสมบูรณสงกอง
นโยบายและแผน เพื่ อ รวบรวมวิ เ คราะห ก ารรายงานเป น ไปตามแผน
ยุ ท ธศาสตร หรื อ ภารกิ จ หลัก และนํ า เสนอต อ ผูบ ริ ห าร เพื่ อ ติ ด ตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานโครงการที่หนวยงานไดเ สนอขอ วาเปนไปตาม
วัตถุประสงคของโครงการ สงผลตอตัวชี้วัดความสําเร็จหรือไม โดยดําเนินการ
ทบทวนแผนยุท ธศาสตรใ นวั นที่ 8-9 กันยายน 2561 โดยมอบหมายให
ทุกหนวยงานเขารวมทบทวน
ผูกํากับ/ผูรับผิดชอบ
ผูกํากับ : 1. รศ.สหายพล มีชูนึก
รองอธิการบดี
2. ผศ.ดร.ทรงวิทย เจริญกิจธนลาภ รองอธิการบดี
ผูรับผิดชอบ :
1. นางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
2. นางสาวจันจิรา จันทยานี ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
ระยะเวลาดําเนินการ
ปการศึกษา 2560 (กันยายน 2561)
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บทที่ 2
ผลการดําเนินงาน
คําอธิบาย: เกณฑการประเมินระดับสถาบัน ประกอบดวยผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ
และเพิม่ เติมตัวบงชี้ที่ดําเนินการในระดับสถาบัน จํานวนรวม 13 ตัวบงชี้ ดังนี้
ผลการประเมินตนเอง
องคประกอบในการ
ตัวบงชี้
ประกันคุณภาพสถาบัน
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
1.การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
3.33
พอใช
1.2 อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิ
2.46
ตองปรับปรุง
ปริญญาเอก
1.3 อาจารยประจําสถาบันที่ดํารง
1.94
ตองปรับปรุง
ตําแหนงทางวิชาการ
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
5.00
มาก
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
5.00
มาก
2. การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
5.00
มาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
3.74
ดี
สรางสรรค
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา
3.38
พอใช
และนักวิจัย
3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม
5.00
มาก
4. การทํานุบํารุงศิลปะ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
5.00
มาก
และวัฒนธรรม
และวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ
5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการ กํากับ
ติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบัน
5.00
มาก
และเอกลักษณ ของสถาบัน
5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
4.22
5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
5.00
ดีมาก
หลักสูตรและคณะ
คาคะแนนเฉลี่ย
4.16
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 ซึง่ สามารถสะทอนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตร
ที่สถาบันรับผิดชอบ
เกณฑการประเมิน :
คาเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ
สูตรการคํานวณ
คะแนนที่ได =

ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ

หมายเหตุ : หลั ก สู ต รที่ ไ ด รับ การรั บ รองโดยระบบอื่ น ๆ ตามที่ค ณะกรรมการประกัน คุ ณ ภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไมตองนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบงชี้นี้ แตตองรายงาน
ผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบงชี้นี้ใหครบถวน
แทนคา
1. ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร (1)
2. จํานวนหลักสูตรทั้งหมดทีส่ ถาบันรับผิดชอบ (2)
คะแนนที่ได (1) ÷ (2)
ผลการประเมินตนเองครัง้ นี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: 3.33 คะแนน
: 3.51 คะแนน
: 3.51 คะแนน

143.31
43
3.33

ผลการดําเนินงาน : X ไมบรรลุเปาหมาย
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ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง :
ป ก ารศึ ก ษา 2560 มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนระดั บ ปริ ญ ญาตรี จํ า นวน 40 หลั ก สู ต ร ระดั บ
ประกาศนี ย บัตรบั ณฑิ ต จํ า นวน 1 หลั ก สูต ร และระดับ ปริญ ญาโท จํ า นวน 2 หลั ก สู ตร รวมทั้ ง สิ้น 43
หลักสูตร ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีคาเฉลี่ยของ
คะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ เทากับ 3.33 คะแนน อยูในระดับณภาพพอใช
คุ
คะแนนที่ได =

143.33
43

= 3.33

ตารางที่ 1.1-1 ตารางแสดงคะแนนของการประเมินตัวบงชี้พัฒนาระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา 2560
การกํากับ
ระดับ
ที่
หลักสูตร
คะแนน
มาตรฐาน
คุณภาพ
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี จํานวน 9 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร
1 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (5 ป)
ผาน
3.24
ดี
2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (5 ป)
ผาน
3.56
ดี
3 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส และ ผาน
3.32
ดี
โทรคมนาคม (5 ป)
4 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (5 ป)
ผาน
3.29
ดี
5 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี (5 ป)
ผาน
3.12
ดี
6 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ตอเนื่อง)
ผาน
3.32
ดี
7 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม (ตอเนื่อง)
ผาน
3.40
ดี
8 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ตอเนื่อง)
ผาน
3.31
ดี
9 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)
ผาน
2.89
ปาน
กลาง
10 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ผาน
3.29
ดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี จํานวน 6 หลักสูตร
11 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร
ผาน
3.47
ดี
12 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมง
ผาน
3.77
ดี
13 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร
ผาน
3.45
ดี
14 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
ผาน
3.15
ดี
15 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือ่ งจักรกลการเกษตร
ผาน
3.40
ดี
16 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ตอเนื่อง)
ผาน
3.40
ดี
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร
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ที่

การกํากับ
มาตรฐาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

หลักสูตร

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

17 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
3.56
18 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
3.45
19 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
3.71
20 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
3.23
21 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจการเกษตร
3.49
22 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
3.66
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี จํานวน 6 หลักสูตร
23 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ผาน
3.54
ดี
24 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
ผาน
3.51
ดี
25 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผาน
3.34
ดี
26 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ผาน
3.17
ดี
27 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสประยุกต
ผาน
2.95 ปานกลาง
28 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ผาน
3.56
ดี
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี 11 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร
29 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ผาน
3.33
ดี
30 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
ผาน
3.57
ดี
31 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล
ผาน
2.83 ปานกลาง
32 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
ผาน
3.31
ดี
33 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ผาน
3.27
ดี
34 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งมือและแมพิมพ
ผาน
3.54
ดี
35 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิง่ แวดลอม
ผาน
2.48 ปานกลาง
36 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
ผาน
2.72
ดี
37 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม
ผาน
3.57
ดี
38 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม
ผาน
3.15
ดี
39 หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม
ผาน
3.02
ดี
40 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
ผาน
3.68
ดี
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ที่

การกํากับ
ระดับ
คะแนน
มาตรฐาน
คุณภาพ

หลักสูตร

คณะศิลปศาสตร ระดับปริญญาตรี จํานวน 3 หลักสูตร
41 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
42 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว
43 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม

ผาน
ผาน
ผาน

3.26
3.67
3.42

หมายเหตุ: 1) หลักสูตรลําดับที่ 3 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (5 ป)
งดรับนักศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 2560 แตมีการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษา กอนปการศึกษา 2560
2) หลักสูตรลําดับที่ 16 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ตอเนื่อง) งดรับนักศึกษา ตั้งแตปการศึกษา
2559 แตมีการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษา กอนปการศึกษา 2559 และปดหลักสูตร ตั้งแตปการศึกษา
2561 เปนตนไป
3) หลักสูตรลําดับที่ 21 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจการเกษตร งดรับนักศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 2560
แตมีการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษา กอนปการศึกษา 2560
4) หลักสูตรลําดับที่ 23 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี งดรับนักศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 2560 แตมีการจัดการ
เรียนการสอนสําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษา กอนปการศึกษา 2560
5) หลักสูตรลําดับที่ 27 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสประยุกต งดรับนักศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 2558 แตมีการจัดการ
เรียนการสอนสําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษา ในปการศึกษา 2557 และปดหลักสูตร ตั้งแตปการศึกษา 2561 เปนตนไป
6) หลักสูตรลําดับที่ 38 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม งดรับนักศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 2559
แตมีการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษา กอนปการศึกษา 2559

เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
U-1.1-1.1

รายการเอกสารหลักฐาน
ตารางแสดงคะแนนของการประเมินตัวบงชี้พฒ
ั นาระดับหลักสูตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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ดี
ดี
ดี

ตัวบงชี้ที่ 1.2
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
: ปจจัยนําเขา
: กองบริหารงานบุคคล
1. ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
2. นางสาวภาวิณี ชูนุย โทร.083-596-4620

คําอธิบายตัวบงชี้ :
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
และความลุ ม ลึ ก ทางวิ ช าการ เพื่ อ ปฏิ บั ติ พั น ธกิ จ สํา คั ญ ของสถาบัน ในการผลิต บั ณ ฑิต ศึ ก ษาวิ จั ย เพื่อ
การติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารยที่มีร ะดับ
คุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่เปดสอนในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนน
ของหลักสูตร
เกณฑการประเมิน :
โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําสถาบันทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค 2
คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีวุฒปิ ริญญาเอกตามสูตร
จํานวนอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จํานวนอาจารยประจําสถาบันทั้งหมด

X 100

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

X5

หมายเหตุ :
1.คุณวุฒิป ริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบป
การศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใชคุณวุฒิอื่นเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่น
ที่เหมาะสมกวา ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
ในกรณีที่มีอาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําที่ระบุในคํา ชี้แจงเกี่ยวกับการนับจํ านวน
อาจารยประจําและนักวิจัย
~ 44 ~

แทนคา
ขอมูลพื้นฐาน (CDS)
จํานวนอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
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
7.จํานวนอาจารยประจําคณะ วจ. ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จํานวนอาจารยประจําสถาบันทั้งหมด
1.คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

2.แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

ผลการประเมินตนเองครัง้ นี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: รอยละ 19.69
: รอยละ 16.00
: รอยละ 16.00

จํานวน
132
17
19
27
32
24
13
17
670.5
132
670.5

X100= 19.69

19.69
40

X 5 = 2.46

เกณฑประเมิน
: 2.46 คะแนน
ผลการดําเนินงาน : / บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน
: 2.00 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก = 19.5686 เมื่อเทียบคารอยละของ
อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป ดังนั้น คะแนน
ที่ไดเทากับ 2.460 คะแนน
เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U-1.2-1 แบบรายงานอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปการศึกษา 2560
U-1.2-2 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
ประจําปการศึกษา 2560
U-1.2-3 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประจําปการศึกษา 2560
U-1.2-4 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปการศึกษา 2560
U-1.2-5 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจําปการศึกษา 2560
U-1.2-6 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
ประจําปการศึกษา 2560
U-1.2-7 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะศิลปศาสตร ประจําปการศึกษา 2560
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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 นาองค ความรู ในศาสตรส าขาวิช าต างๆ อยางตอเนื่อ ง
เพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ
เกณฑการประเมิน :
โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค 2
คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ
ศาสตราจารย รวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตามสูตร
จํานวนอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
จํานวนอาจารยประจําสถาบันทั้งหมด

X 100

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได
คะแนนที่ได=

รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
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X5

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

ผศ.
18.0
28.0
41.0
17.0
25.0
12.0

จํานวน (คน)
รศ.
ศ.
2.0
0
6.0
0
2.0
0
1.0
0
3.0
0
1.0
0

141.0 15.0

156.0

รอยละ
2.98
5.07
6.41
2.68
4.18
1.94
23.27

670.5
156
670.5
คะแนนที่ได=

: รอยละ 23.27
: รอยละ 28.00
: รอยละ 28.00

0

รวม
20.0
34.0
43.0
18.0
28.0
13.0

X100 = 23.27
23.27
60

X 5 =1.94

เกณฑประเมิน
: 1.94 คะแนน
ผลการดําเนินงาน : X ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน
: 2.33 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ = 23.27 เมื่อเทียบคารอยละของ
อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป ดังนั้น
คะแนนที่ไดเทากับ 1.94
เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U-1.3-1 แบบรายงานอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปการศึกษา 2560
U-1.3-2 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา 2560
U-1.3-3 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประจําปการศึกษา 2560
U-1.3-4 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปการศึกษา 2560
U-1.3-5 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2560
U-1.3-6 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
ประจําปการศึกษา 2560
U-1.3-7 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะศิลปศาสตร ประจําปการศึกษา 2560
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ตัวบงชี้ที่ 1.4
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
: กระบวนการ
: กองพัฒนานักศึกษา
1. ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
2. นางสาวสุภาพ โสมนัสสา
โทร. 09-6991-7839

คําอธิบายตัวบงชี้ :
สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาอยางครบถวนตั้งแตการใหคําปรึกษา ทั้งดาน
วิชาการและการใชชีวิต จัดบริการขอมูลหนวยงานที่ใหบริการ เชน ทุนกูยืมการศึกษาแหลงทุนการศึกษาตอการ
บริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จ
การศึกษา ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา
เกณฑการประเมิน: 6 ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 - 4 ขอ
5 ขอ
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 ี่เปนประโยชนแกศิษยเกา

ผลการประเมินตนเองครัง้ นี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: 6 ขอ
: 6 ขอ
: 6 ขอ

เกณฑประเมิน
: 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน : / บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน
: 5 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1. จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน
มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการจัดบริการใหคําปรึกษาชวยเหลือ แนะนําแกนักศึกษา แนะแนวดาน
การใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตระหวางกําลังศึกษาได
อยางมีความสุข สามารถปองกันและแกไขปญหาของตนเองได โดยกองพัฒนานักศึกษาไดมีการประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือแนวทางการดําเนินการดานกิจการนักศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการใหบริการ ดังนี้
1.1 จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ
1.1.1 จัดปฐมนิเ ทศนัก ศึก ษา ประจําปก ารศึก ษา 2560 ระหวางวันที่ 31 กรกฎาคม 4 สิ ง หาคม 2560 ณ มหาวิ ท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุว รรณภู มิ (4 ศู น ย พื้ น ที่ ) เพื่ อ เปนการแนะนํา
ใหนักศึกษาไดทราบแนวทางการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอนและบริการตางๆ
ที่ม หาวิท ยาลัยจัดใหนัก ศึกษา โดยมีจํานวนนัก ศึกษาเขารวมการปฐมนิเ ทศนักศึก ษา จํานวน 4,239 คน
(U1.4 – 1.1)
1.1.2 การจั ด ทํ า คู มื อ นั ก ศึ ก ษา ป ก ารศึ ก ษา 2560 (U1.4 -1.2 ) เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษามี
ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการศึกษา และเปนขอมูลในการปฏิบัติตนในรั้วมหาวิทยาลัย สิทธิประโยชนตางๆ
ที่นักศึกษาควรทราบ และสามารถกําหนดแนวทางหรือแผนการเรียนไดถูกตองเหมาะสมกับความสามารถของ
ตนเอง และในสวนของระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยและขอปฏิบัติที่เกี่ยวของกับนักศึกษา
ทั้งทางดานวิชาการและดานกิจกรรมนักศึกษา ชวยใหนักศึกษาสามารถปรับตัวและวางตนไดอยางเหมาะสม
ซึ่งเปรียบเสมือนที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษาทุกคน
1.1.3 การบริการใหขอมูล แนะนําในดานตางๆ ที่เกี่ยวของ และเปนประโยชนกับนักศึกษา
ผานทาง Facebook กองพัฒ นานัก ศึก ษา อาทิ การจัดโครงการ กิจ กรรมตางๆ ของมหาวิท ยาลัย และ
กองพัฒนานักศึกษา กองบริหารทรัพยากรประจําศูนยพื้นที่ การประชาสัมพันธขาวสารที่เปนประโยชนกับ
นั ก ศึ ก ษา กิ จ กรรมใหค วามรูแ กนั ก ศึ ก ษา รวมถึ ง การตอบคํ า ถามผ านทางกลอ งข อความจากนัก ศึก ษา
โดยผูใหบริการที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้นๆ (U1.4 – 1.3)
1.2 แนะแนวดานการใชชีวิต
1.2.1 จั ดปฐมนิ เ ทศนั กศึ ก ษา ประจํ าป ก ารศึ กษา 2560 ระหว างวั นที่ 31 กรกฎาคม 4 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (4 ศูนยพื้นที่) เพื่อใหนักศึกษาไดทราบแนวทาง
การปฏิ บั ติ ตนการใช ชี วิ ตในรั้วมหาวิ ทยาลัย สิ่ งที่ นั กศึ กษาควรรูในศู นยพื้นที่ ตางๆ ของมหาวิ ทยาลัย และ
การใหบริการและสวัสดิการนักศึกษากับนักศึกษา รวมถึงเปนการแนะแนวดานการใชชีวิต การปรับตัวเขากับ
หมู คณะ และสิ่ งแวดล อม สั งคมใหม ในมหาวิ ทยาลั ยได ด วยดี โดยมี จํ านวนนั กศึ กษาเข าร วมการปฐมนิ เทศ
นักศึกษา จํานวน 4,239 คน (U1.4 – 1.1)
1.2.2 การบริการใหขอมูล ชี้แนะ ในดานตางๆ ที่เกี่ยวของและเปนประโยชนกับนักศึก ษา
ผานทาง Facebook กองพัฒนานักศึกษา กองบริหารทรัพยากรศูนยพื้นที่ อาทิ การจัดกิจกรรม / โครงการ
ตางๆ ของมหาวิทยาลัยและกองพัฒนานักศึก ษา การประชาสัมพันธขาวสารที่เปนประโยชนกับนัก ศึก ษา
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กิจกรรมใหความรูแกนักศึกษา รวมถึงการตอบคําถามผานทางกลองขอความจากนักศึกษา โดยผูใหบริการ
ที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้นๆ ( U1.4 – 1.3)
1.2.3 การจั ด ห องพยาบาลเพื่ อใหบ ริก ารด านสุข ภาพด า นอนามั ยโดยพยาบาลวิ ชาชีพ
เปนการใหบริการยารักษาอาการเจ็บปวยเบื้องตน เชน ปวดศีรษะ เปนไข มีน้ํามูก ไอ เปนตน การใหบริการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตน เชน ทําแผล เปนลม เปนตน การใหบริการพักในกรณีที่มีความเจ็บปวย ไมสามารถ
เรียนหนังสือได บริการจัดเตรียมยาและเวชภัณฑปฐมพยาบาล เมื่อมีกิ จกรรมนอกสถานที่ตามที่รองขอ และ
ในกรณีที่นักศึกษาเจ็บปวยหรือประสบอุบัติเหตุรายแรง จะนําสงโรงพยาบาลและแจงใหผูปกครองทราบ
(U1.4 -1.4)
1.2.4 บริการตรวจสุขภาพของนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2560 ระหวางวันที่ 5 – 9
กันยายน 2560 ณ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (4 ศูนยพื้นที่) โดยโรงพยาบาลศาลายา
เพื่อจัดทําฐานขอมูลดานสุขภาพของนักศึกษาใหม การใหคําปรึกษาดานสุขภาพตางๆ โดยแพทยผูเชี่ยวชาญ
โดยมีนักศึกษาเขารับการตรวจสุขภาพ ทั้งหมดจํานวน 3,674 คน คิดเปนรอยละ 85.50 จากจํานวนนักศึกษา
ใหมทั้งหมดจํานวน 4,297 คน (U1.4 - 1.5)
1.2.5 จัดใหมีบริการหองใหคําปรึกษาที่เปนสวนตัว โดยการดําเนินการใหคําปรึกษาจะเก็บ
เปนความลับระหวางผูใหคําปรึกษาและนักศึกษา (U1.4 – 1.6)
1.2.6 โครงการเสริ ม สร า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม “Purify mind RUS” เมื่ อ วั น ที่
11 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดอโยธยา ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีนักศึกษาเขารวมจํานวน 120 คน เพื่อใหนักศึกษาตระหนักในความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม และเปน
ตัวอยางที่ดีแกชุม ชน รวมถึง เปนการสรางภูมิคุมกันใหตัวเอง เรียนรูก ารใชชีวิตตามหลักพระพุท ธศาสนา
สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และเปนการสงเสริมใหนักศึก ษามีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเปน
กิจ กรรมการบรรยายใหความรู บรรยายธรรมะ รวมถึง การศึก ษาดูง าน และบําเพ็ญ ประโยชนใหกั บ วั ด
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (U1.4 – 1.7)
1.2.7 โครงการปรับแนวคิดชีวิตเปลี่ยน ตอนสานตอที่พอทํา พื้นฐานความพอเพียง สงเสริม
คุณภาพชีวิต เมื่อวันที่ 8 พฤศจิก ายน 2560 ณ หองจริยกุล 1 ชั้น 1 ศูนยกีฬามหาวิท ยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ มีนักศึก ษาเขารวม จํานวน 105 คน เพื่อใหนักศึกษาไดตระหนักถึง ความสําคัญของ
คุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานแหงความพอเพียงและเปนตัวอยางที่ดีแกชุมชน และทราบถึงแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง รวมถึงการสรางภูมิคุมกันในตัวเอง การเรียนรูการใชชีวิตตามแนวความคิด
ความพอเพียง สามารถนําไปประยุก ตใชในการใชชีวิตประจําวันได ซึ่ง กิจ กรรมเปนการบรรยายใหความรู
การศึกษาดูงาน และการทํากิจกรรมกลุมสัมพันธ (U1.4 – 1.8)
1.3 การเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
1.3.1 จัดบริการหองสมุดอาชีพ โดยมีวารสารตางๆ อาทิ Job Request งานการศึกษาและ
อาชีพ สรรพสารสมัครดวน งานวันนี้ เปนตน เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง และ
เปนแหลงเรียนรูการรับสมัครงาน การเขียนใบสมัคร การเตรียมตัวกอนเขาสูโลกอาชีพ (U1.4 – 1.9)
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1.3.2 จัดบอรดประชาสัมพันธขาวสารการรับสมัครงานตามอาคารเรียนภายในศูน ยพื้ นที่
หอพัก นัก ศึก ษา ศูนยอาหาร อาคารกิจ การนัก ศึกษา (U1.4 –1.10) รวมถึง การประชาสัม พันธผานทาง
Facebook กองพัฒนานักศึกษา (U1.4 – 1.11) และเว็บไซตของกองพัฒนานักศึกษา (U1.4 – 1.12) กลุม
Line : Rus Part time Job (U1.4 - 1.13) นอกจากนี้ยังจัดทําหนังสือประชาสัมพันธไปยังคณะและศูนยพื้นที่
เพื่อใหนักศึกษาไดทราบขอมูลอยางทั่วถึง ซึ่ง นัก ศึกษาที่ส นใจสามารถติดตอสอบถามไปยังหนวยงานที่รับ
สมัครงาน หรือหนวยงานที่รับผิดชอบได
2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแกนักศึกษา
กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให ข อ มู ล ของหน ว ยงาน โดยผ า นทาง Facebook กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
(U1.4 – 2.1) เว็ บ ไชต ก องพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา (U1.4 – 2.2) บอร ด ประชาสั ม พั น ธ / ไวนิ ล ประชาสั ม พันธ
(U1.4 – 2.3 ) และการใหขอมูลการใหบริการและสวัสดิการนักศึกษา (U1.4 - 2.4) โดยมีการประชาสัมพันธ
ขอมูล เกี่ยวกับหนวยงานที่ใหบริก ารกิจกรรมพิเศษนอกหลัก สูตร แหลง งานทั้งเต็มเวลา และนอกเวลาแก
นัก ศึก ษาโดยมีการจัดกิจกรรม / โครงการฝกอบรมตางๆ เพื่อเสริม สรางทักษะพัฒนาความรู บุคลิกภาพ
การแตงกาย การพูด และการแสดงออก การปรับตัวในการเขาสังคมในหมูคณะ รวมทั้งแหลงขอมูลขาวสาร
การรับสมัครงาน และขาวสารอื่นๆ ที่เปนประโยชนแกนักศึกษา
สถานที่ตั้ง : อาคารกิจการนักศึกษา (อาคาร 28) กองพัฒนานักศึกษา เบอรโทร : 035-709089 http:
//student.rmutsb.ac.th/ โดยมีหนวยงานใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแกนักศึกษา ดังนี้
1. งานดานสวัสดิการนักศึก ษา ใหบ ริการดานทุนการศึก ษา ทุนกูยืม เพื่อการศึกษา การจัดหอง
พยาบาลเพื่อใหบริการดานสุขภาพดานอนามัย การใหบริการยารักษาอาการเจ็บปวยเบื้องตน และในกรณีที่
นักศึกษาเจ็บปวยหรือประสบอุบัติเหตุรายแรง จะนําสงโรงพยาบาลและแจงใหผูปกครองทราบ รวมถึงการจัด
กิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับนักศึกษา
2. งานกิจ กรรมนัก ศึก ษา ใหบ ริการดานการจัดกิจกรรมพิเ ศษนอกหลัก สูตรใหแกนักศึกษา ชมรม
องคการ / สโมสรนักศึกษา และกิจกรรมตางๆ ที่กองพัฒนานักศึกษาจัดใหนักศึกษา
3. งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ใหบริการนักศึกษาดานการจัดหาแหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแกนัก ศึก ษา โดยการบริการขอมูลสนเทศที่เกี่ยวกับการศึก ษา อาชีพ สวนตัวและสัง คมเพื่อนําไปใช
ประโยชนตอการดํารงชีวิต การศึกษา การพัฒนาตนเอง การประกอบอาชีพ
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา
มหาวิท ยาลัยไดมีการจัดกิจ กรรมเพื่อเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จ การศึก ษาแก
นักศึกษา โดยการจัดกิจกรรมโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2560 ระหวางวันที่ 22 – 25 มกราคม
2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (4 ศูนยพื้นที่) มีนักศึกษาชั้นปสุดทายเขารวมโครงการ
จํ า น วน 3 ,102 คน คิ ด เ ป น ร อ ย ล ะ 96. 00 จ า ก นั ก ศึ ก ษา ชั้ น ป สุ ด ท า ย ทั้ ง ห ม ด 3 ,223 คน
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มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาใหมีความพรอมในดาน
ตางๆ การพัฒนาบุคลิกภาพ การแตงกาย การพูด และการแสดงออก รวมถึงปลูกฝงใหนักศึกษาที่กําลังจะจบ
การศึกษาใหเปนผูที่มีความพรอมดวยคุณธรรม มีจิตสํานึกที่ดีตอสังคม มีความซื่อสัตยตอตนเอง มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และเพื่อฝกใหนักศึกษาไดคิด ไดทํา กลาแสดงออก เปนผูนําที่ดีมีความกาวหนาในหนาที่การทํางาน
ซึ่งเนื้อหาการบรรยายใหความรูเกี่ยวกับแนวคิดการใชชีวิตหลังจบการศึกษา การเตรียมตัวเมื่อสําเร็จการศึกษา
และการเสวนาพิเศษการเตรียมความพรอมสูโลกอาชีพ (U1.4 – 3.1 ) โดยไดรับเกียรติจากคณบดี 6 คณะ
เปนวิทยากรถายทอดความรูประสบการณเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดการใชชีวิตหลังจบการศึกษา และวิทยากรพิเศษ
หัวขอเรื่อง การเตรียมความพรอมสูโลกอาชีพ (U1.4 – 3.2 ) และการใหความรูเกี่ยวกับการเตรียมตัวเมื่อ
สําเร็จการศึกษา โดยผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ (U1.4 - 3.3) รวมทั้งการจัดทําเลมปจฉิมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2560 ( U1.4
– 3.4 ) เพื่อใชเปนแนวทางในการสมัครงาน การเขียนใบสมัครงาน การสอบสัมภาษณ ชองทางการประกอบ
อาชีพอิสระ รวมถึงสถานศึกษาเพื่อการศึกษาตอ
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
มหาวิท ยาลัย ไดทําการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริก ารใหนัก ศึก ษา ประจําป
การศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ และนําขอมูลที่ไดมาเปน
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดานการใหบริการใหสอดคลองกับบทบาทและหนาที่ของกอง
พัฒนานักศึกษา โดยกองพัฒนานักศึกษาไดดําเนินการสอบถามความพึงพอใจตอคุณภาพการจัดกิจกรรมและ
การจัดบริการใหนักศึกษาในดานตางๆ โดยชวงเวลาในการดเก็บขอมูลระหวางเปดภาคเรียนปการศึกษา 2560
(สิงหาคม 2560 - กรกฎาคม 2561) ครอบคลุมทั้งคณะภายในศูนยพื้นที่ และระดับชั้นการศึกษา (U.14 – 4.1)
โดยผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 มีผลการประเมินเพดังนี้
1) การจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษา
ประจําปการศึกษา 2560 เก็บขอมูลจากนักศึกษาผูใชบริการทุกชั้นป ทุกคณะ มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ในภาพรวมอยูในระดับ มาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.27 คิดเปนรอยละ 85.40 โดยมีผลการประเมินแตละกิจกรรม
ดังนี้
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1.1 การจัดบริการใหคําปรึกษา มีผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับ มาก คาเฉลี่ย
เทากับ 4.28 คิดเปนรอยละ 85.60 โดยมีผลการประเมินแตละกิจกรรมดังนี้
กิจกรรม / โครงการ / การบริการ
1. การจัดปฐมนิเทศนักศึกษา 2560
2. การจัดทําคูมือนักศึกษา 2560
3. การบริการใหขอมูล แนะนําดาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของ และเปน
ประโยชนกบั นักศึกษา

จํานวนคน
4,239 คน
4,239 คน
145 คน

คาคะแนนเฉลี่ย
4.13
4.01
4.69

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มากที่สุด

1.2 การแนะแนวดานการใชชีวิต มีผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับ มาก คาเฉลี่ยเทากับ
4.27 คิดเปนรอยละ 85.40 โดยมีผลการประเมินแตละกิจกรรมดังนี้
กิจกรรม / โครงการ / การบริการ
1. การจัดปฐมนิเทศนักศึกษา 2560
2. การบริการใหขอมูล แนะนําดาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของ และเปนประโยชน
กับนักศึกษา
3. การจัดหองพยาบาลเพื่อใหบริการ
ดานสุขภาพ ดายอนามัย โดย
พยาบาลวิชาชีพ
4. บริการตรวจสุขภาพของนักศึกษา
ใหม 2560
5. บริการหองใหคําปรึกษา
6. โครงการเสริ ม สร า งคุ ณ ธรรม
จริยธรรม “Purify mind RUS”
7. โครงการปรับแนวคิดชีวิตเปลี่ยน
ตอน สานตอที่พอทํา พื้นฐานความ
พอเพียง สงเสริมคุณภาพชีวิต

จํานวนคน
4,239
110

คาคะแนนเฉลี่ย
4.13
4.31

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก

100

4.80

มากที่สุด

4,297

4.41

มาก

5
123

3.63
4.00

มาก
มาก

120

4.62

มากที่สุด

1.3 การเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในมหาวิทยาลัย มีผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับ มาก
คาเฉลี่ยเทากับ 4.26 คิดเปนรอยละ 85.20 โดยมีผลการประเมินแตละกิจกรรมดังนี้
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กิจกรรม / โครงการ / การบริการ
1. การจัดบริการหองสมุดอาชีพ
2. การประชาสัมพันธขาวสารการรับ
สมัครงาน

จํานวนคน
25
65

คาคะแนนเฉลี่ย
4.33
4.18

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก

ขอเสนอแนะ
- ควรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมสําหรับการหางานทํา
2) ดานการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแกนักศึกษา เก็บขอมูลจากนักศึกษาผูใชบริการทุกชั้นป ทุกคณะ มีผลการประเมินความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยูในระดับ มาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.44 คิดเปนรอยละ 88.80 โดยมีผลการประเมินการใหบริการดาน
ตางๆ ดังนี้
หัวขอการประเมิน
1. ดานกระบวนการ / ขั้นตอนการใหบริการ
2. เจาหนาที่ผูใหบริการ
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
4. คุณภาพการใหบริการ
5. การใหบริการขอมูลขาวสารแหลงงานทั้งเต็มเวลา
นอกเวลาเรี ย นมี ค วามทั น สมั ย สอดคล อ งกั บ
สถานการปจจุบัน
6. มีชองทางการใหบริการขอมูลขาวสารที่
หลากหลาย
7. ความสะดวกในการเขาใชบริการขอมูลขาวสาร
รวมผลการประเมิน

คาเฉลี่ย
4.51
4.27
4.37
4.44
4.57

คารอยละ
90.20
85.40
87.40
88.80
91.40

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

4.49

89.80

มาก

4.45
4.44

89.00
88.80

มาก
มาก

ขอเสนอแนะ
- เพิ่มชองทางการใหบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนเกี่ยวกับการสมัครงาน
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3) ด า นการจั ด กิ จ กรรมเตรี ย มความพร อ มเพื่ อ การทํ า งานเมื่ อ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาแก นั ก ศึ ก ษา
โดยกองพัฒ นานัก ศึก ษาไดจัดกิจ กรรมโครงการปจ ฉิมนิเ ทศนัก ศึก ษา ประจําปก ารศึก ษา 2560 มีความ
พึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.55 คิดเปนรอยละ 91.00 โดยมีผลการประเมินดานตางๆ ดังนี้
หัวขอการประเมิน
คาคะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ
1. ความรูความเขาใจที่ไดรับ กอนเขารวมโครงการ
4.53
มากที่สุด
2. ความรูความเขาใจที่ไดรับ หลังเขารวมโครงการ
4.54
มากที่สุด
3. กิจกรรมมีความสอดคลองกับความตองการและความสนใจ
4.53
มากที่สุด
ของนักศึกษา
4. กิ จ กรรมที่ จั ด ขึ้ น มี ค วามครอบคลุ ม ทั้ ง ประเภทพั ฒ นา
4.55
มากที่สุด
ประสบการณทางวิชาการ ทางวิชาชีพตามสาขาที่นักศึกษาและ
เพื่อพัฒนาไปสูการประกอบอาชีพ
5. ความรู ทั ก ษะ และประสบการณ ที่ ไ ด รั บ สามารถนํ า ไป
4.57
มากที่สุด
ประยุกตใชไดจริง
ผลการประเมินภาพรวม
4.55
มากที่สุด
ขอเสนอแนะ
1. ระยะเวลาในการจัดนานเกินไป ทําใหไมนาสนใจ
2. เกาอี้แข็งเกินไปและจัดใกลกันเกินไป
3. ควรเนนเนื้อหาใหมากกวานี้
4. จอภาพต่ําไป ขางหลังมองเห็นไมชัดเจน
5. ควรเพิ่มปริมาณอาหารกลางวันมากขึ้น
5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อสงใหผล
การประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา ดังนี้
กองพัฒ นานัก ศึก ษาไดมีก ารจัดประชุม การวางแผนการปฏิบัติง านเพื่อ พัฒ นาและปรับ ปรุ ง การ
ปฏิบัติงานของกองพัฒนานักศึกษา โดยนําผลการประเมินคุณภาพการใหบริการและการจัดกิจกรรมตางๆ ของ
กองพัฒนานักศึกษา มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อสงผลใหการประเมิ นสูงขึ้น
หรือเปนไปตามความคาดหวัง ของนัก ศึก ษา โดยไดนําผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึก ษา ประจําป
การศึกษา 2559 ที่ผานมา นําเสนอที่ประชุมเพื่อหาแนวทางในการดําเนินการประเมินผลเพื่อประเมินคุณภาพ
การจัดกิจกรรมและการจัดบริการใน ขอ 1 - 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 (U1.4 – 5.1) และนํา
ผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนําเสนอเขาที่ประชุมเพื่อพิจารณานําไปปรับปรุง
พัฒนาตามขอเสนอแนะ (U1.4 – 5.2) ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแลวมอบหมายใหผูรับผิดชอบแตละงานดําเนินการ
และหาวิธีการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ ในแตละดาน
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1) การจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาใน
สถาบัน ประจําปการศึกษา 2560 เก็บ ขอมูลจากนักศึกษาผูใชบริการทุกชั้นป ทุก คณะ มีผ ลการประเมิน
ความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับ มาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.27 คิดเปนรอยละ 85.40 (ผลการประเมินเพิ่มขึน้
จากปการศึกษา 2559 คาเฉลี่ยเทากับ 4.25 )
2) ดานการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแกนักศึกษา เก็บขอมูลจากนักศึกษาผูใชบริการทุกชั้นป ทุกคณะ มีผลการประเมินความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 4.44 คิ ด เป น ร อ ยละ 88.88 (ผลการประเมิ น เพิ่ ม ขึ้ น
จากปการศึกษา 2559 คาเฉลี่ยเทากับ 4.42 )
3) ดานการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา โดยกอง
พัฒนานักศึกษาไดจัดกิจกรรมโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับ มาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.55 คิดเปนรอยละ 91.00 (ผลการประเมินเพิ่ม ขึ้นจากปก ารศึก ษา 2559
คาเฉลี่ยเทากับ 4.51 )
6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนแกศิษยเกา
มหาวิทยาลัยไดมีการเผยแพรใหขอมูลขาวสารและความรูที่เปนประโยชนแกศิษยเกา โดยผานทาง
เว็บไซตของกองพัฒนานักศึกษา http://student.rmutsb.ac.th (U1.4 – 6.1) เว็บไซตของศิษยเกาฯ
https://www.rmutsb.ac.th/2016/alumni (U1.4 – 6.2) เว็บไซตมหาวิทยาลัย https://www.rmutsb.ac.th
(U1.4 – 6.3) Facebook กองพัฒนานักศึกษา (U1.4 – 6.4) เชน ขาวสารการรับสมัครงาน การจัดกิจกรรม
ขาวประชาสัมพันธ จุลสาร มทร.สุวรรณภูมิ วารสารวิชาการ และขอมูลใหความรูเกี่ยวกับโครงการพัฒนา
อาชีพ การเพาะเห็ด การเพาะพันธุสัตวน้ํา การทําปุยหมักชีวภาพ การทําสบูเหลวสมุนไพร การแปรรูปอาหาร
รวมถึงแหลงทุนการศึกษาตอ ทุนวิจัย เปนตน (U1.4 – 6.5)
เอกสารหลักฐาน :
รหัส
รายการเอกสารหลักฐาน
U1.4 – 1.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2560
U1.4 – 1.2 คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2560
U1.4 – 1.3 Facebook กองพัฒนานักศึกษา
U1.4 – 1.4 หองพยาบาล
U1.4 – 1.5 รายงานผลการตรวจสุขภาพนักศึกษา ปการศึกษา 2560
U1.4 – 1.6 หองใหคําปรึกษา
U1.4 – 1.7 โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม “Purify mind RUS”
U1.4 – 1.8 โครงการปรับแนวคิดชีวิตเปลี่ยน
U1.4 – 1.9 หองสมุดอาชีพ
U1.4 – 1.10 บอรดประชาสัมพันธขาวสารการรับสมัครงาน
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รหัส
U1.4 – 1.11
U1.4 – 1.12
U1.4 - 1.13
U1.4 – 2.1
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 - 6.1
U1.4 – 6.2
U1.4 – 6.3
U1.4 – 6.4
U1.4 – 6.5

รายการเอกสารหลักฐาน
Facebook กองพัฒนานักศึกษา
เว็บไชตกองพัฒนานักศึกษา
Line : Rus Part time Job
Facebook กองพัฒนานักศึกษา ,กองบริหารทรัพยากรศูนยพื้นที่
เว็บไชตกองพัฒนานักศึกษา
บอรดประชาสัมพันธ /ไวนิลประชาสัมพันธ
การใหบริการและสวัสดิการศึกษา
โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2560
การเตรียมความพรอมสูโลกอาชีพ
ความรูเกี่ยวกับการเตรียมตัวเมื่อสําเร็จการศึกษา
เลมปจฉิมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2560
รายงานผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 /2561
รายงานการประชุม ครั้งที่ 4 / 2561, ครั้งที่ 5 / 2561
เว็บไชตกองพัฒนานักศึกษา
เว็บไซตของสมาคมศิษยเกาฯ
เว็บไซตมหาวิทยาลัย
Facebook กองพัฒนานักศึกษา
ขอมูลแหลงทุนการศึกษาตอ ทุนวิจัย ขาวการรับสมัครงาน จุลสาร จดหมายขาวของ
มหาวิทยาลัย โครงการพัฒนาอาชีพ
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ตัวบงชี้ที่ 1.5
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
: กระบวนการ
: กองพัฒนานักศึกษา
1. ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
2. นางสาวชวนพิศ เปรมกมล โทร. 08-6003-4136

คําอธิบายตัวบงชี้ :
สถาบันอุดมศึก ษาตองสง เสริม ใหมีก ารจัดกิจ กรรมนัก ศึก ษาตางๆ อยางเหมาะสมและครบถวน
กิจ กรรมนัก ศึก ษา หมายถึง กิจ กรรมเสริม หลัก สูตรที่ดําเนินการทั้ง โดยสถาบันและโดยองคก รนัก ศึก ษา
เปนกิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา 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. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามี

สวนรวมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม

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. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามีสวนรวมใน
การจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยกองพัฒนานักศึกษาไดมีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 ในสวนของกองพัฒนานักศึกษา และองคการนักศึกษา โดยมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการพั ฒนานั กศึ กษาและที่ ปรึกษาองค การนักศึ กษา ประจํ าป การศึ กษา 2560 (1.5-1.1.1 คํ าสั่ ง
คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและที่ปรึกษาองคการนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560) ซึ่งประกอบไปดวยรอง
อธิการบดี ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา ผูอํานวยการกองบริหารทรั พยากร 3 ศูนย รองคณบดี 6 คณะ
กองพัฒนานักศึกษา ที่ปรึกษาองคการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ทั้ง 6 คณะ 4 ศูนยพื้นที่ เปนกรรมการรวม
ประชุมการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ซึ่งไดกําหนดใหมีการจัดทําปฏิทินกิจกรรมในคูมือนักศึกษา
เพื่อใชเปนแนวทางในการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาอยางมีสวนรวม รวมทั้งใหตัวแทนนักศึกษาเปนผูกําหนดกิจกรรม
ที่สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของนักศึกษา ทั้ง 4 ศูนยพื้นที่ที่ตอบสนองตอการสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
และจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและที่ปรึกษาองคการนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 และมีผูนํา
นักศึกษาเขารวมประชุมดวย เพื่อวางแผนการดําเนินงานดานการพัฒนานักศึกษาและเสนอโครงการตางๆ ประจําป
การศึกษา 2561 (U1.5-1.1.1 คําสั่งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและที่ปรึกษาองคการนักศึกษา ประจําปการศึกษา
2560) (U1.5–1.1.2 แผนการปฏิบัติงานขององคการนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560) โดยเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม
2560 ณ ภูเขางามรีสอรท จังหวัดนครนายก ในโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการองคการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา
คณะ ประจําปการศึกษา 2560 โดยมีรองอธิการบดี รองคณบดีดานกิจการนักศึกษา ผูอํานวยการกอง เจาหนาที่งาน
กิจกรรม คณะกรรมการองคการนักศึกษา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ ประจําปการศึกษา 2559 และประจําป
การศึกษา 2560 เขารวมโครงการสัมมนา โดยมีการบรรยายถึงทิศทางการดําเนินงานขององคการนักศึกษาและสโมสร
นักศึกษาคณะ ประจําปการศึกษา 2560 การเขียนโครงการการยืมเงิน การเคลียเงินยืม กิจกรรม แผน-ผล นําไปสู
กิจกรรมนักศึกษาตามกระบวนการ PDCA และการพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษาสูความเปนเลิศดานความรูและทักษา
การประกันคุณภาพ ซึ่งไดมีการสรุปและทบทวนปญหาที่พบในการดําเนินงานกิจกรรมในปที่ผานมาเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจจัดกิจกรรมใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและ
กําหนดกิจกรรมใหมีความสอดคลองกับกิจกรรมทั้ง 5 ประเภท คือ 1. กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน 2. กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ 3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษา
สิ่งแวดลอม 4. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 5. กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมรวมกับการจัดโครงการ
ของมหาวิ ทยาลัย รวมทั้ งการประกันคุณภาพการศึ กษาโดยมี การแบงกลุมอภิ ปรายและได ข อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการองคการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะ
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2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ใหครบถวน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมโิ ดยกองพัฒนานักศึกษา และองคการนักศึกษาไดมีการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหครบถวนในทุกๆ ดาน โดยเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษา องคการ
นัก ศึก ษา และชมรม ตลอดจนการไดรับ งบประมาณในการจัดสรรกิจกรรมตางๆ จากหนวยงานภายนอก
โดยแบงออกเปน 5 ประเภท ประกอบไปดวย
2.1 กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน (1.5 - 2.1)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิโดยกองพัฒนานักศึกษา ไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ทั้ง 5 ดาน ประกอบไปดวย
ด านคุ ณธรรมจริ ยธรรม ด านความรู ด านทั ก ษะทางป ญ ญา ด านทั ก ษะความสั ม พั นธ ร ะหว างบุ คคลและ
ความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งไดมีการจัด
กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ที่กําหนดโดยสถาบันตามคุณลักษณะบัณฑิต มทร.สุวรรณภูมิ
คือ
- ใฝรู (Self learning) หมายถึง รักในความรู มุงมั่นแสวงหาความรู เพื่อแกปญหา และพัฒนาตนเอง
- มีความคิดเชิงระบบ (Systematic thinking) หมายถึง การคิดพิจ ารณาสิ่ง ใดในลัก ษณะและ
สามารถวิเคราะหความสัมพันธเชื่อมโยงกับองคประกอบยอยไดอยางครอบคลุมครบวงจร
- สื่อสารอยา มีประสิทธิภาพ (Effective Communication) หมายถึง มีทัก ษะในการถายทอด
นําเสนอขอมูลขาวสาร รวมถึงความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสาร
- เปนมืออาชีพ (Professional) หมายถึง มีความรู ความเขาใจในศาสตรวิชาชีพเปนอยางดี ทักษะ
ความชํานาญในการปฏิบัติ และประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด
- มีจิตสาธารณะ (Public mind) หมายถึง ตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวมเปนจิตที่คิดสรางสรรค
เปนกุศล และมุงทํากรรมดี เพื่อเปนประโยชนตอสวนรวม โดยไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค จํานวน 5 กิจกรรม/โครงการ ประกอบไปดวย
- โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม “Purify mind RUS” ในวันเสารที่ 11 พฤศจิกายน 2560
ณ วัดอโยธยา ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (U1.5-2.1.1)
- โครงการปรับแนวคิดชีวิตเปลี่ยน “สานตอที่พอทํา พื้นฐานความพอเพียง สงเสริมคุณภาพชีวิต ”
ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงบานของพอ” (U1.5-2.1.2)
- โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาด า นความรู แ ละกระบวนการด า นการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ 2561 ณ หอปงระชุมจริยกุล 1 ชั้น 1 ศูนยกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา (U1.5-2.1.3)
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- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึก ษาสูผูนําวาทศิลป ภายใตโ ครงการสนับ สนุนและสงเสริมเพื่อให
นัก ศึก ษา มีพัฒ นาการครบทุกดาน (มทรส.ดานวิท ย) วันที่ 26-27 สิง หาคม 2560 ณ หองจริยกุล ชั้น 1
ศูนยกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (U1.5-2.1.4)
- โครงการ RUS TO BE NUMBER ONE พัฒ นานัก ศึกษาใหมีลัก ษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ภายใต
โครงการสนับสนุน และสงเสริมเพื่อใหนักศึกษา มีพัฒนาการครบทุกดาน มทร.ส. ดานวิทย วันที่ 6 ตุลาคม
2561 ณ ลานโถงโลง อาคาร 24
- กิจ กรรมธรรมะวัยใส ฟง ธรรม ทําความสะอาดโบราณสถาน ในวันเสารที่ 2 กันยายน 2560 ณ
วัดอโยธยา ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใตโครงการ RUS TO BE
NUMBER ONE พัฒนานักศึกษาใหมีลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ภายใตโครงการสนับสนุน และสงเสริมเพือ่ ให
นักศึกษามีพัฒนาการครบทุกดาน (U1.5-2.1.5)
2.2 กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ (1.5 – 2.2)
มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษาไดมีการจัดกิจกรรมดานการกีฬาและกิจกรรมสงเสริ มสุขภาพ
นักศึกษา เปนประจําทุกปเพื่อใหนักศึกษาหันมาเลนกิจกรรมกีฬา และสงเสริมสุขภาพ โดยมีการจัดกิจกรรม
กี ฬ านอกเหนื อ จากที่ ท างคณะดํ า เนิ น การ และสนั บ สนุ น ส ง เสริ ม ให นั ก ศึ ก ษาได มี ก ารแข ง ขั น กี ฬ าใน
ระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 5 กิจกรรม/โครงการ ประกอบดวย
- โครงการสงเสริมทักษะดานการกีฬาและมอบอุปกรณกีฬาประจําศูนย มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุ ว รรณภู มิ ภ ายใต โ ครงการสนั บ สนุ น และสง เสริม เพื่ อให นั ก ศึ ก ษา มี พั ฒ นาการครบทุ ก ดาน
วันพุธที่ 30 สิง หาคม 2560 ณ หองจริยกุล ชั้น 1 ศูนยกีฬามหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(U1.5-2.2.1)
- โครงการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รอบคัดเลือก ระหวางวันที่ 12 – 17 พฤศจิกายน 2560
ณ สถาบันการพละศึกษา จังหวัดชลบุรี (U1.5-2.2.2)
- โครงการกีฬามหาวิท ยาลัยแหงประเทศไทย รอบมหกรรม เมื่อวันที่ 21 – 31 มกราคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (U1.5-2.2.3)
- โครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ “สุวรรณภูมิเกมส” ครั้งที่ 13
ที่จัดขึ้นเปนการแขงขันกันภายใน 6 คณะ และ 4 ศูนยพื้นที่ (U1.5-2.2.4)
- โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ลานนาเกมส” ระหวาง
วันที่ 1-10 กุมภาพันธ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จังหวัดเชียงใหม (U1.5-2.2.5)
2.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม (1.5 – 2.3)
มหาวิ ท ยาลั ย โดยกองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา องค ก ารนั ก ศึ ก ษา สโมสรนั ก ศึ ก ษา และชมรม ภายใน
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภูมิ มีก ารจั ดกิจ กรรมบําเพ็ญ ประโยชน หรือรัก ษาสิ่ง แวดล อ ม
ในรูปแบบของชมรมที่ออกคายอาสา หรือจัดกิจกรรมจิตอาสาเปนประจําตอเนื่องทุกป จํานวน 4 กิจกรรม/
โครงการ
- โครงการคายสรางคน คนสรางคน มทร.ส. ครัง้ ที่ 3 เมื่อวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ 2561 ณ โรงเรียน
บานหวยปาปก ตําบลบานไร อําเภอบานไร จังหวัด อุทัยธานี (U1.5-2.3.1)
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- โครงการ “เพื่อนองจากใจพี่ IT สูชุมชน” เมื่อวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนบานวังน้ําขาว
ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ (U1.5-2.3.2)
- โครงการคาอาสาพัฒนา ปที่ 8 เมื่อวันที่ 2-3 กุม ภาพันธ 2561 ณ โรงเรียนบานกกเชียง ตําบล
หวยขมิ้น อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี (U1.5-2.3.3)
- โครงการคายอาสาพัฒนาชนบทภาคฤดูรอน ประจําป 2561 เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ
พระราชทานความชวยเหลือแกราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี โดยการกอสรางอาคารเรียนราชมงคลเฉลิมพระเกียรติ หลังที่ 50 ระหวางวันที่ 10 พฤษภาคม –
21 มิ ถุ น ายน 2561 ณ สถาบั น เทคโนโลยี กํ า ปงสป อ อํ า เภอปะทง จั ง หวั ด กํ า ปงสป อ ราชอาณาจั ก ร
กัมพูชา (U1.5-2.3.4)
2.4 กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม (1.5 – 2.4) จํานวน 3 กิจกรรม/โครงการ ประกอบดวย
- โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม “Purify mind RUS” ในวันเสารที่ 11 พฤศจิกายน 2560
ณ วัดอโยธยา ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (U1.5-2.4.1)
- โครงการปรับแนวคิดชีวิตเปลี่ยน “สานตอที่พอทํา พื้นฐานความพอเพียง สงเสริมคุณภาพชีวิต ”
ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงบานของพอ” (U1.5-2.4.2)
- โครงการ RUS TO BE NUMBER ONE พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให มี ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค
ภายใตโ ครงการสนับสนุน และสง เสริม เพื่อใหนักศึก ษา มีพัฒนาการครบทุกดาน มทร.ส. ดานวิท ย เดือน
สิงหาคม – ตุลาคม 2560 (U1.5-2.4.3)
- กิจ กรรมธรรมะวัยใส ฟง ธรรม ทําความสะอาดโบราณสถาน ในวันเสารที่ 2 กันยายน 2560 ณ
วัดอโยธยา ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใตโครงการ RUS TO BE
NUMBER ONE พัฒนานักศึกษาใหมีลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ภายใตโครงการสนับสนุน และสงเสริมเพือ่ ให
นักศึกษามีพัฒนาการครบทุกดาน
- กิ จ กรรมให ค วามรู เรื่ อ งสุ ข ภาพอนามั ย และสั น ทนาการให ค วามบั ณ เทิ ง แก ผู สู ง อายุ ณ
ศู น ย พั ฒ น า ก า ร จั ด ส วั ส ดิ ก า ร แล ะ ส ง เ ส ริ ม ผู สู ง อ า ยุ ว า ส น ะ เ วศ น ต . บ อ โ พ ง อ . น ค ร ห ล วง
จ.พระนครศรีอยุธยา ภายใตโครงการ RUS TO BE NUMBER ONE พัฒนานักศึกษาใหมีลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค ภายใตโครงการสนับสนุน และสงเสริมเพื่อใหนักศึกษา มีพัฒนาการครบทุกดาน มทร. ดานวิทย
- กิจกรรม โครงการ RUS TO BE NUMBER ONE พัฒนานักศึกษาใหมีลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ภายใตโครงการสนับสนุน และสงเสริมเพื่อใหนักศึกษา มีพัฒนาการครบทุกดาน วันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ
ลานโถงโลง อาคาร 24 (การแสดงความสามารถของนักศึกษา ในดานการรองเพลง การเตน การแสดงจินตลีลา
ของนักศึกษา ทั้ง 4 ศูนย 6 คณะ)
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2.5 กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (1.5 -2.5)
มหาวิท ยาลัย โดยกองพัฒ นานัก ศึก ษา องคก ารนัก ศึก ษา สโมสรนัก ศึก ษา ชมรม และนัก ศึก ษา
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีก ารจัดกิจ กรรมสงเสริม ศิลปะและวัฒนธรรม ใหนัก ศึก ษา
เขารวมกิจกรรม เชน
- โครงการสัม มนาเชิง ปฏิบัติก ารเพื่อการพัฒ นาเครือขายประกันคุณภาพกิจ กรรมนัก ศึก ษาและ
กิ จ กรรม 9 ราชมงคลร ว มใจสื บ สานวั ฒ นธรรมไทย ครั้ ง ที่ 10 ระหว า งวั น ที่ 1 - 11 กุ ม ภาพั น ธ 2561
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (U1.5 – 2.5.1)
- โครงการเปดโลกชมรมและโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทงและวัฒนธรรมไทย ประจําป
การศึกษา 2560 เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณหนาอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ
ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา (U1.5-2.5.2)
3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
มหาวิท ยาลัย โดยกองพัฒนานัก ศึกษาสนับ สนุนใหนักศึก ษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัย ระหวาง 6 คณะ 4 ศูนยพื้นที่ และ มีการจัดโครงการใหความรูแ ละทักษะดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ใหแกนักศึกษา ทั้ง 6 คณะ 4 ศูนย และเครือขายภายนอกมหาวิทยาลัย เปนประจําทุกปการศึกษา
จํานวน 4 กิจกรรม/โครงการ
- โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาด า นความรู แ ละกระบวนการด า นการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ 2561 ณ หองประชุมจริยกุล 1 ชั้น 1 ศูนยกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ (U1.5-3.1)
- มี ก ารให ค วามรู เ รื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ทาง Web site ของ กองพั ฒ นา
นักศึกษา http://student.rmutsb.ac.th/index.php (U1.5-3.2)
- มีก ารใหความรูและทัก ษะการประกั น ในโครงการปฐมนิเ ทศนัก ศึก ษาชั้ นปที่ 1 ระหวางวั น ที่
31 กรกฏาคม – 4 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (U1.5-3.3)
- โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาและนักศึกษาและพิธีลงนามความรวมมือทางวิชาการดาน
การประกันคุณภาพของนักศึก ษา ครั้งที่ 10 “4.0 พัฒ นากิจ กรรมนักศึก ษาไดอยางไร เมื่ อวันที่ 11 – 13
พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี (U1.5-3.4)
4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนํา ผล
การประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป
มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา องคการนักศึกษา และชมรม มีการประเมินผลความสําเร็จของการ
ดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงคของกิจกรรม แตละโครงการโดยมีรูปแบบในการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของกิจกรรม คือ การจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจตอกระบวนการจัดกิจกรรมของนักศึกษาการประเมินประโยชน
ในการเขารวมโครงการและการนําไปใช ความรูที่ไดรับ โดยใชแบบสอบถามเพื่อใชเปนตัววัดผลความสําเร็จตัวชี้วัด เชน
รอยละความพึงพอใจตอประโยชนในการเขารวมกิจกรรม และมีการนําผลการประเมินนําเขาที่ประชุม
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ตารางสรุปผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560
ผลการดําเนินงาน
ลําดับ
1.

กิจกรรม/โครงการ
โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษา

แผน-ผล

เชิงปริมาณ

แผน

รอยละ 85
925 = 787
826 คน

ผล

2.

โครงการเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรม
“Purify mind RUS”

แผน

ผล

3.

4.

5.

โครงการปรับแนวคิด
ชีวิตเปลี่ยน “สานตอที่
พอทํา พื้นฐาน
ความพอเพียง สงเสริม
คุณภาพชีวิต”
โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา ดานความรู
และกระบวนการ
ดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
โครงการอบรมประกัน
คุณภาพการศึกษาแก
นักศึกษาและพิธี
ลงนามความรวมมือทาง
วิชาการดาน
การประกันคุณภาพของ
นักศึกษา ครั้งที่ 10
“4.0 พัฒนากิจกรรม
นักศึกษาไดอยางไร

แผน

ผล
แผน
ผล

แผน

ผล

ความ
พึงใจ
รอยละ 80
82.60

รอยละ 90
รอยละ 80
133 = 120
คน
รอยละ
รอยละ 84.60
92.48
123 คน
รอยละ 80
รอยละ 90
120 = 96
คน
รอยละ 100 รอยละ 92.40
120 คน
รอยละ 90
รอยละ 80
90 = 81
รอยละ 100 รอยละ 90
90 คน
รอยละ 80
120 = 96
คน
รอยละ
92.5
111 คน

ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการ
การบรรลุ
แนวทางการ
ขอเสนอแนะ
วัตถุประสงค
แกไขปญหา
รอยละ 80
- อากาศ
-จัดในหอง
รอนอบอาว
ประชุมที่มี
- ระยะเวลาใน เครื่องปรับ
85.60
การจัดควร
อากาศ
กระชับ
-ลดลําดับ
ขั้นตอน
การปฎิบัติ
รอยละ 80
-

รอยละ 87.2

รอยละ 90

รอยละ 93
รอยละ 80
รอยละ 90.4

รอยละ 90

รอยละ 90

รอยละ 92.6

รอยละ 94.6
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-ระยะเวลาใน
การจัด
กิจกรรมนอย
- อากาศรอน

- จัดกิจกรรม
ใหนอยลง
-ควรจัดใน
ฤดูหนาว

-นักศึกษาที่มา
อบรมไมใช
กลุม
เปาหมาย
ที่แทจริง
-

- กําชับ
ทุกหนวยงาน
ใหสงผูเขารวม
ใหตรง
เปาหมาย
-

ผลการดําเนินงาน
ลําดับ
6.

7.

9.

10.

11.

กิจกรรม/โครงการ
แผน-ผล

เชิงปริมาณ

โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาสูผูนํา
วาทศิลปภายใต
โครงการสนับสนุนและ
สงเสริมเพื่อใหนักศึกษา
มีพัฒนาการครบทุกดาน
(มทร.ส.ดานวิทย)
โครงการ RUS TO BE
NUMBER ONE พัฒนา
นักศึกษาใหมีลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค
ภายใตโครงการ
สนับสนุน และสงเสริม
เพื่อใหนักศึกษา
มีพัฒนาการครบทุกดาน
(มทร.ส.ดานวิทย)
โครงการกีฬา
มหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย
รอบคัดเลือก
โครงการกีฬา
มหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย
รอบมหกรรม

แผน

รอยละ 90
125=113
คน
รอยละ 100
125 คน

โครงการกีฬาภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
“สุวรรณภูมิเกมส”
ครั้งที่ 13

แผน

ผล

ความ
พึงใจ
รอยละ 85

การบรรลุ
วัตถุประสงค
รอยละ 85

รอยละ 86.3

รอยละ 85

แผน

รอยละ 90
300=270

รอยละ 85

รอยละ 80

ผล

รอยละ
100
300 คน

รอยละ 92

รอยละ 90

แผน

รอยละ 90
53= 48 คน
รอยละ 100
53 คน
รอยละ 90
40 = 36
คน
รอยละ 100
40 คน
รอยละ 90
1,500=
1,350
รอยละ 100
1,500 คน

รอยละ 90

รอยละ 90

รอยละ 82.2

รอยละ 89.4

รอยละ 90

รอยละ 80

รอยละ 70.4

รอยละ 100

รอยละ 85

รอยละ 90

รอยละ 97.2

รอยละ 97.4

ผล
แผน

ผล

ผล
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ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการ
แนวทางการ
ขอเสนอแนะ
แกไขปญหา
-

-

-

-

-

-

-

- ควรมีงาน
เลี้ยงตอนรับ
นักกีฬา
- นักกีฬา
นักศึกษา ควร
เขาพักที่ศูนย
หันตรา
ทุกคน

-ทบทวน
การวางแผน
กิจกรรมและ
งบประมาณ
-จัดที่พัก
ใหเพียงพอ
กับนักศึกษา
และนักกีฬา

ผลการดําเนินงาน
ลําดับ
12.

13.

14.

กิจกรรม/โครงการ
แผน-ผล

เชิงปริมาณ

โครงการกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลแหงประเทศ
ไทย ครั้งที่ 34
“ลานนาเกมส”

แผน

โครงการเปดโลกชมรม
และโครงการสืบสาน
ประเพณีวันลอยกระทง
และวัฒนธรรมไทย
ประจําปการศึกษา
2560
โครงการคายสรางคน
คนสรางคน มทร.ส.
ครั้งที่ 3

แผน

รอยละ 90
235 = 212
คน
รอยละ
89.40
210 คน
รอยละ 90
200 คน
รอยละ 71
142 คน

ผล

ผล

แผน

ผล

15.

โครงการ “เพื่อนองจาก
ใจพี่ IT สูชุมชน”

แผน
ผล

16.

โครงการคายอาสา
พัฒนา ปที่ 8

แผน

ผล

รอยละ 90
60 = 54
คน
รอยละ 100
69 คน

ความ
พึงใจ
รอยละ 90

รอยละ 65

รอยละ 90

รอยละ 90

รอยละ 92

รอยละ 100

รอยละ 80

รอยละ 50

รอยละ 88

รอยละ 100

รอยละ 90
รอยละ 80
40 = 36
รอยละ 100 รอยละ 91.40
52 คน

รอยละ 80
100 = 80
คน
รอยละ 91
91 คน

ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการ
การบรรลุ
แนวทางการ
ขอเสนอแนะ
วัตถุประสงค
แกไขปญหา
รอยละ 90 -งบประมาณ - ตั้ง
ไมเปนไป
งบประมาณ
ตามที่ขอ
ใหครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น
รอยละ 71.20

รอยละ 80
รอยละ 100

รอยละ 70

รอยละ 60

รอยละ 75.60

รอยละ 70

~ 68 ~

-

-การ ปชส.ไม
ทั่วถึง
-ที่พัก
คับแคบ
เนื่องจาก
นักศึกษา
มีจํานวนมาก
-ขออนุมัติ
โครงการลาชา
-อุปกรณที่ใช
ไมเพียงพอ

-

-วางแผนการ
ประชาสัมพัน
ธใหมากกวานี้
- เตรียม
อุปกรณใน
การกางเต็นท
มากขึ้น
-ทําขออนุมัติ
โครงการให
เร็วขึ้นและ
ประสานงาน
กับ จนท.
-ตรวจเช็ค
อุปกรณให
พรอมกอนเริ่ม
กิจกรรม
-ขออนุมัติ
-ทําขออนุมัติ
โครงการลาชา โครงการให
-อุปกรณที่ใช เร็วขึ้นและ
ไมเพียงพอ
ประสานงาน
กับ จนท.

ผลการดําเนินงาน

ลําดับ

กิจกรรม/โครงการ
แผน-ผล

17.

โครงการคายอาสา
พัฒนาชนบท
ภาคฤดูรอน
ประจําป 2561

แผน
ผล

ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการ
ความ
การบรรลุ
แนวทางการ
เชิงปริมาณ
ขอเสนอแนะ
พึงใจ
วัตถุประสงค
แกไขปญหา
-ตรวจเช็ค
อุปกรณให
พรอมกอน
เริ่มกิจกรรม
รอยละ 90
รอยละ 80
รอยละ 80 -คาอาหาร
- มีการ
84 = 76
สําหรับ
ทบทวน
โครงการและ
รอยละ 100 รอยละ 87.20 รอยละ 87.20 ผูเขารวม
โครงการไม
จัดสรร
84 คน
เพียงพอ
งบประมาณ
ใหเพียงพอ

5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
มหาวิท ยาลัย โดยกองพัฒ นานั ก ศึก ษา องคก ารนัก ศึก ษา และชมรม มีก ารประเมินความสําเร็ จ
ตามวัตถุป ระสงคของแผนการจั ดกิจ กรรมนั ก ศึก ษาโดยมี ตัว ชี้ วัด ความสําเร็จ ของวั ต ถุป ระสงค ของแผน
คือ เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามมหาวิทยาลัยกําหนด คือ ใฝรู มีควมคิด
เชิง ระบบ สื่อสารอยางมีป ระสิท ธิ ภาพ เปนมืออาชีพ มีจิตสาธารณะ และดานกีฬาหรือสง เสริม สุขภาพ
ด า นบํ า เพ็ ญ ประโยชน และรั ก ษาสิ่ ง แวดล อ ม ด า นเสริ ม สร า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และด า นส ง เสริ ม
ศิล ปวัฒ นธรรม จากกิจ กรรมที่ผานมา จึง มีผ ลการดําเนินการตามวัตถุป ระสงคของแผน คิดเปนรอยละ
100 (U1.5-5.1 ตารางสรุปผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 2560)
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ตารางสรุปผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 2560
ที่
1.

วัตถุประสงคของแผน
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ตามมหาวิทยาลัยกําหนด คือ
ใฝรู มีควมคิดเชิงระบบ
สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
เปนมืออาชีพ มีจิตสาธารณะ
และดานกีฬาหรือสงเสริม
สุขภาพ ดานบําเพ็ญประโยชน
และรักษาสิ่งแวดลอม
ดานเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมและดานสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด
จํานวนผูเรวมโครงการ

ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ
ประเภทกิจกรรมในการ
พัฒนานักศึกษา

เปาหมาย
วัดความสําเร็จ
ไมนอยกวารอยละ 90
ของกลุมเปาหมาย
ไมนอยกวารอยละ 85
ของกลุมเปาหมาย
ครบ 5 ดาน
ดานละไมนอยกวา 2
กิจกรรม/โครงการ

ผลการดําเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค
ของแผน
บรรลุวัตถุประสงค
ของแผน
บรรลุวัตถุประสงค
ของแผน

6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
การนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
ในการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการองคการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะเปนประจําทุกป ซึ่งจะมีการ
รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาและแนวทางในการปรับปรุงแผนและปรับปรุงการ
ดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา รวมทั้งการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมีการนําผลการประเมิน
การจัดกิจกรรมและขอเสนอแสนะแตละกิจกรรมที่ดําเนินการ และจากเลมรายงานผลการประเมินความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มาวิเคราะหและสรุปผล เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษาในปถัดไป
ซึ่งจากการประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาการจัดกิจกรรม
นั ก ศึ ก ษา ในป ก ารศึ ก ษา 2560 การเตรี ย มแผนการดํ า เนิ น งานในป ก ารศึ ก ษา 2561 และแนวทางใน
การปรับปรุง แผนและปรับปรุง การดําเนินงานกิจกรรมนัก ศึกษา วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 โดยการประชุม
ประเมินผลการปฎิบัติงานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษานั้น อยูในสวนหนึ่งของการจัดกิจกรรมโครงการ
สัมมนาเชิงปฎิบัติการพัฒนาองคการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะ ประจําปการศึกษา 2561 ในวันที่
3 – 6 กรกฎาคม 2561 ณ คุ ม พญาซอรีส อรท จั ง หวั ด สมุท รสงคราม ในการประชุ ม จะมีร องอธิก ารบดี
ผู ช ว ยอธิ ก ารบดี รองคณบดี ฝ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษา นายกองกค ก ารนั ก ศึ ก ษา นายกสโมสรนั ก ศึ ก ษา
คณะกรรมการองคการนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 ประจําปการศึกษา 2561 เขารวมประชุม มีการนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการพัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษา เพื่อใหผลการประเมินสําเร็จตาม
ตัวชี้วัดที่กําหนด หรือตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งในปการศึกษา 2561 ไดมีการเพิ่ม
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรม จากเดิม คือ
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ตารางสรุปผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 2560
ที่
1.

วัตถุประสงคของแผน
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ตามมหาวิทยาลัยกําหนด คือ
ใฝรู มีควมคิดเชิงระบบ สื่อสารอยาง
มีประสิทธิภาพ เปนมือ อาชีพ
มีจิตสาธารณะ และดานกีฬาหรือ
สงเสริมสุขภาพ ดานบําเพ็ญ
ประโยชน และรักษาสิ่งแวดลอม
ดานเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
และดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด
จํานวนผูเรวมโครงการ

ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ
ประเภทกิจกรรมในการ
พัฒนานักศึกษา

เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
วัดความสําเร็จ
ไมนอยกวารอยละ 90 บรรลุวัตถุประสงค
ของกลุมเปาหมาย
ของแผน
ไมนอยกวารอยละ 85
ของกลุมเปาหมาย
ครบ 5 ดานดานละไม
นอยกวา 2 กิจกรรม/
โครงการ

บรรลุวัตถุประสงค
ของแผน
บรรลุวัตถุประสงค
ของแผน

ซึ่งผลจากมติที่ประชุมประธานในที่ประชุมและผูเขารวมประชุมมีขอเสนอแนะวา การจัดกิจกรรมของ
องคก ารนักศึกษาและชมรม มีก ารจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมทุกศูนยพื้นที่ ควรมีก ารเพิ่มตัวชี้วัดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ในปการศึกษา 2561 ใหสอดคลองกับแผนการจัดกิจกรรม
พัฒ นานัก ศึก ษา และมีตัวชี้วัดการประเมินความสําเร็จ ตามวัตถุป ระสงคของแผนการจัดกิจ กรรมพัฒนา
นักศึกษา ดังนี้
ที่
1.

วัตถุประสงคของแผน
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ตามมหาวิทยาลัยกําหนด คือ
ใฝรู มีควมคิดเชิงระบบ สื่อสารอยาง
มีประสิทธิภาพ เปนมือ อาชีพ
มีจิตสาธารณะ และดานกีฬาหรือ
สงเสริมสุขภาพ ดานบําเพ็ญ
ประโยชน และรักษาสิ่งแวดลอม
ดานเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
และดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด
จํานวนผูเรวมโครงการ

ระดับความพึงพอใจ
ของผูเขารวมโครงการ
ประเภทกิจกรรม
ในการพัฒนานักศึกษา
- นักศึกษาไดรับรางวัล
ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ ดาน
คุณธรรม จริยธรรม
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เปาหมาย
วัดความสําเร็จ
(เดิม)
ไมนอยกวารอยละ
90 ของ
กลุมเปาหมาย
ไมนอยกวารอยละ
85 ของ
กลุมเปาหมาย
ครบ 5 ดานดานละ
ไมนอยกวา 2
กิจกรรม/โครงการ
-

เปาหมาย
วัดความสําเร็จ
(ใหม)
ไมนอยกวา
รอยละ 90
ของกลุมเปาหมาย
ไมนอยกวา
รอยละ 85
ของกลุมเปาหมาย
ครบ 5 ดาน
ดานละไมนอยกวา
3 กิจกรรม/โครงการ
ไดรับรางวัล
ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ ดานคุณธรรม
จริยธรรม อยางนอย
1 รางวัล

และประธานในที่ป ระชุ ม มอบหมายใหท างงานกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา กองพั ฒ นานัก ศึก ษา ร วมกับ
รองคณบดีดานกิจการนักศึกษา 6 คณะ ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากร 3 ศูนย องคการนักศึกษาจาก 6
คณะ และ 4 ศูนย รีบดําเนินการจัดทําแผนป 2560 และเขาที่ประชุมสมัยสามัญองคก ารนัก ศึก ษา ตอไป
(U1.5 – 6.1 รายงานการประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาการจัดกิจกรรม
นั ก ศึ ก ษา ในป ก ารศึ ก ษา 2560 การเตรี ย มแผนการดํ า เนิ น งานในป ก ารศึ ก ษา 2561 และแนวทางใน
การปรับปรุงแผนและปรับปรุงการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ คุมพญาซอรีสอรท
จังหวัดสมุทรสงคราม)
เอกสารหลักฐาน :
รหัส
รายการเอกสารหลักฐาน
U1.5-1.1.1 คําสั่งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและที่ปรึกษาองคการนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560
U1.5-1.1.2 แผนการปฏิบัติงานขององคการนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560
U1.5-2.1.1 โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม “Purify mind RUS”
U1.5-2.1.2 โครงการปรับแนวคิดชีวิตเปลี่ยน “สานตอที่พอทํา พื้นฐานความพอเพียง สงเสริมคุณภาพชีวิต”
U1.5-2.1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานความรูและกระบวนการดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
U1.5-2.1.4 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสูผ ูนําวาทศิลป ภายใตโครงการสนับสนุนและสงเสริม
เพื่อใหนกั ศึกษา มีพัฒนาการครบทุกดาน (มทรส.ดานวิทย)
U1.5-2.1.5 กิจกรรมธรรมะวัยใส ฟงธรรม ทําความสะอาดโบราณสถาน
U1.5-2.2.1 โครงการสงเสริมทักษะดานการกีฬาและมอบอุปกรณกีฬาประจําศูนย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ ภายใตโครงการสนับสนุนและสงเสริมเพือ่ ใหนักศึกษา
มีพัฒนาการครบ ทุกดาน (มทรส.ดานวิทย)
U1.5-2.2.2 โครงการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รอบคัดเลือก
U1.5-2.2.3 โครงการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยรอบ มหกรรม
U1.5-2.2.4 โครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ “สุวรรณภูมิเกมส” ครั้งที่ 13
U1.5-2.2.5 โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ลานนาเกมส”
U1.5-2.3.1 โครงการคายสรางคน คนสรางคน มทร.ส. ครัง้ ที่ 3
U1.5-2.3.2 โครงการ “เพือ่ นองจากใจพี่ IT สูชุมชน”
U1.5-2.3.3 โครงการคายอาสาพัฒนา ปที่ 8
U1.5-2.3.4 โครงการคายอาสาพัฒนาชนบท ภาคฤดูรอน ประจําป 2561
U1.5-2.4.1 โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม “Purify mind RUS”
U1.5-2.4.2 โครงการปรับแนวคิดชีวิตเปลี่ยน “สานตอที่พอ ทํา พื้นฐานความพอเพียง สงเสริมคุณภาพชีวิต”
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รหัส
U1.5-2.4.3
U1.5-2.5.1
U1.5-2.5.2
U1.5-3.1
U1.5-3.2
U1.5-3.3
U1.5-3.4

U1.5–4.1
U1.5–5.1

รายการเอกสารหลักฐาน
โครงการ RUS TO BE NUMBER ONE พัฒนานักศึกษาใหมลี ักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ภายใตโครงการสนับสนุน และสงเสริมเพื่อใหนักศึกษา มีพัฒนาการครบทุกดาน มทร.ส. ดานวิทย
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่ การพัฒนาเครือขายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษาและ
กิจกรรม 9 ราชมงคลรวมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 10
โครงการเปดโลกชมรมและโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทงและวัฒนธรรมไทย
ประจําปการศึกษา 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานความรูและกระบวนการดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
มีการใหความรูเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ทาง Web site ของ กองพัฒนา
นักศึกษา http://student.rmutsb.ac.th/index.php
มีการใหความรูและทักษะการประกัน ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปที่ 1
โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาและนักศึกษาและพิธีลงนามความรวมมือ
ทางวิชาการดานการประกันคุณภาพของนักศึกษา ครั้งที่ 10 “ 4.0 พัฒนากิจกรรมนักศึกษา
ไดอยางไร
ตารางสรุปผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560
ตารางสรุปผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 2560)
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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 :
สถาบันอุดมศึก ษาตอ งมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพโดยมีแนวทาง
การดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนทีก่ ําหนด
ไว ทั้ง การสนับสนุนดานการจัดหาแหลง ทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันใหกับ
บุคลากร สงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนซึ่งรวมถึงทรัพยากร
บุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณที่เกีย่ วของตางๆ ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจยั
อยางเหมาะสม มีร ะบบและกลไกเพื่อชวยในการคุม ครองสิท ธิ์ ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน
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 หรือศูนย
เครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสรางสรรค
เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย

~ 74 ~

มีการ
ขอ
ดําเนินการ




3.
4.



5.



6.

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน
- กิจกรรมวิชาการที่สง เสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ
การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารย
รับเชิญ (visiting professor)
จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพมิ พในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ
มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยอง
อาจารยและนักวิจัยที่มผี ลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน
มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุม ครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด

ผลการประเมินตนเองครัง้ นี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: 6 ขอ
: 6 ขอ
: 6 ขอ

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

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัย
และงานสรางสรรค
มหาวิ ท ยาลัย มีร ะบบสารสนเทศเพื่อการบริห ารงานวิ จัย ผา นระบบบริห ารงานวิ จัยที่ จัดทํา ขึ้ น
(U-2.1-1.1) สามารถประมวลผลและใหสารสนเทศที่เปนประโยชนเพื่อใชในการวางแผนการพัฒนางานวิจัย
มหาวิทยาลัยซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้
1.1 รายงานงบประมาณและจํานวนโครงการวิจัยจําแนกตามคณะและปงบประมาณ
1.2 รายงานสารสนเทศงบประมาณการวิจัย
1.3 รายงานสารสนเทศจํานวนโครงการวิจัย
1.4 รายงานสารสนเทศจํานวนนักวิจัย
2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปนี้
มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปนี้
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2.1 มหาวิทยาลัยจัดใหมีหองปฏิบัติการวิจัยเพื่ออํานวยความสะดวกและเปนแหลงคนควาขอมูลของ
คณะดังนี้
- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีหองปฏิบัติการและหองทํางานวิจัยของทุกสาขา เชน หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร หองปฏิบัติการไฮดรอลิกสและนิวแมติกส หองปฏิบัติการงานเชื่อมไฟฟา หองปฏิบัติการไฟฟา
หองปฏิบัติการดานอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
- คณะบริห ารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหองปฏิบัติการงานวิจัยเพื่อเปนการสืบคนขอมูล
งานวิจัยซึ่งเปนผลงานวิจัยไดดําเนินการแลวเสร็จในปที่ผานมา
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีหองปฏิบัติการที่มีมาตรฐานรองรับการทํางานวิจัยและการเรียน
การสอน มีก ารจัดตั้งศูนยเ ครื่องมือวิจัยทางดานเทอรโมอิเล็ก ทริก และนาโนเทคโนโลยี จัดพื้นที่ใหบริการ
รวบรวม วารสารของอาจารยที่ไดรับการตีพิมพในระดับชาตินานาชาติในรูปแบบ hard copy ใหแกนักวิจัยและ
ผูสนใจ ใหความรูเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการผานทางเว็บไซต
- คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มีห องปฏิบัติการดัง นี้ Laboratory of Power
Converters and Drives Technology ( LPDT) , Laboratory of Photovoltaic Energy System , RF
Device and System Research Center (RFRC) และ Tool AND DIE TECHNOLGY CENTER (TDTC)
2.2 มีหองสมุดทุกศูนยพื้นที่ซึ่งมีรูปเลมงานวิจัยฉบับสมบูรณเพื่อประกอบการคนควาของนักวิจัย
2.3 มีฐานขอมูลดานการวิจัย เพื่อเปนแหลงสืบคนขอมูลที่เชื่อมโยงไปยังแหลงทุนวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอก 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
- สํ า นั ก งานคณะกรรมการนโยบายวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมแห ง ชาติ (สวทน.)
http://www.sti.or.th/th/
- สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) http://www.mua.go.th/
2.4 จัดสิ่ง อํานวยความสะดวกระบบอินเตอรเ น็ตและระบบสารสนเทศเพื่อใหบ ริก ารกับ นัก วิจัย
อาจารย ที่ ต อ งการค น คว า หาข อ มู ล ได อ ย า งทั่ ว ถึ ง ทุ ก คน เช น ฐานข อ มู ล ScienceDirect ฐานข อ มู ล
SpringerLink - Journal และในสวนของสถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดทําหองสืบคนขอมูลงานวิจัย โดยจัด
เครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใหบ ริการกับนักวิจัยและอาจารยในมหาวิทยาลัยไดใชในการสืบคนขอมูลงานวิจัย
พิมพงาน ฯลฯ
2.5 มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนี้
- งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติม หาวิท ายลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้ง ที่ 8 รวมกับ 8 มทร. ระหวางวันที่ 7-9 สิง หาคม 2560
(U-2.1-2.1)
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- โครงการศาสตราจารยอาคันตุก ะ( visiting professor) ระหวางวันที่ 19-23 กุม ภาพันธ 2561
(U-2.1-2.2)
- งานประชุม วิชาการระดับ ชาติม หาวิ ท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้ง ที่ 3 ในวันที่
27 เมษายน 2561 (U-2.1-2.3) เพื่อใหนักวิจัยของมหาวิทยาลัยไดเขารวมนําเสนอผลงานวิชาการทั้งระดับชาติ
และระดับนานาชาติเปนประจําทุกป
3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัยจาก 3 แหลงทุน เพื่อสนับสนุนการดําเนินการ
วิจัย ในปงบประมาณ 2561 ดังนี้
3.1 แหลงทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณแผนดินไดจัดสรรอยูในเอกสารจัดสรรงบประมาณ
รายจายและงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (U-2.1-3.1)
3.2 แหลงทุนงบประมาณภายนอก เชน สกอ.,สกว., วท. (U-2.1-3.2)
3.3 แหลงทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินกองทุนสงเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย (U-2.1-3.3)
และมีการประชาสัมพันธใหขอมูล รายละเอียดของแหลงทุนวิจัยตางๆ ทั้งแหลงทุนภายในประเทศและนอก
ประเทศบนเว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิช าการหรือการตีพิมพ ใ นวารสารระดั บชาติ หรื อ นานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิ จัย หรื อ งาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานในการสงเสริมสนับสนุน
การเผยแพรผลงานวิ จัย หรือ งานสรางสรรค การจ า ยเงินรางวั ล และสนั บ สนุน การตีพิ ม พบ ทความวิ จัย
(U-2.1-4.1) โดยมีกองทุนสงเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณนักวิจัยไปนําเสนอผลงาน
ระดับนานาชาติ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนเพื่อ
เสนอผลงานทางวิชาการในระดับ นานาชาติจ ากเงินกองทุนสง เสริม งานวิจัย พ.ศ.2559 (U-2.1-4.2) และ
สนับสนุนเงินรางวัลใหแกนักวิจัยที่ไปเผยแพรผลงานวิจัย ซึ่งดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการจายเงินรางวัลและสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย พ.ศ.2560
(U-2.1-4.3) ในปการศึกษา 2560 มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ
จํานวน 33 ผลงาน งบประมาณทั้งสิ้น 1,936,542 บาท (U-2.1.4.4) รายละเอียดดังนี้
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หนวยงาน
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
6. คณะศิลปศาสตร
รวม

จํานวนผลงาน
1
3
15
8
3
4
34

เงินสนับสนุน
70,000
210,000
1,005,000
281,542
160,000
260,000
1,986,542

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารย
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน
มหาวิ ท ยาลั ย ได จั ด ให มี ก ารพั ฒ นาสมรรถนะอาจารย แ ละนั ก วิ จั ย โดยสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
มีก ารพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคแกอาจารยประจําและนักวิจัย โดยจัดโครงการดังนี้
1. โครงการพั ฒ นานั ก วิ จั ย เพื่ อ สร า งนวั ต กรรมเพื่ อ สั ง คมและชุ ม ชน วั น ที่ 26 ธั น วาคม 2560
(U-2.1-5.1)
2. โครงการพัฒ นานัก วิจัยสายสนับ สนุน (R2R) วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 (U-2.1-5.2) และจัด
โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย/นักบริการวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ เปนการยกยองเชิดชูเกียรตินักวิจัย/นักบริการ
วิชาการและหนวยงานบริหารงานวิจัยเพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหกับนัก วิจัยและหนวยงานสนับสนุนการ
วิจัย (U-2.1-5.3) อีกทั้งไดจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการ
จายเงินรางวัลและสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย พ.ศ.2554 (U-2.1-4.3) ใหรางวัลแกอาจารยและนักวิจัย
ที่มีผลงานวิจัยเปนไปตามประกาศนี้ ในปการศึกษา 2560 มีการสนับสนุนเงินรางวัลและสนับสนุนการตีพิมพ
บทความวิจัย จํานวน 62 บทความ งบประมาณทั้งสิ้น414,418.26 บาท (U-2.1-5.4) รายละเอียดดังนี้
หนวยงาน
คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรม
เกษตร

วารสารระดับชาติ
จํานวน
บทความ คาตีพิมพ เงินรางวัล
11
21,441.33 30,000.00
10

-

45,000.00
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วารสารระดับนานาชาติ
คาตีพิมพ เงินรางวัล
45,000.00
8,715.60

15,000.00

รวมเปนเงิน
96,441.33
68,715.60

หนวยงาน
คณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
คณะ
วิศวกรรมศาสตร
และสถาปตยกรรม
ศาสตร
คณะศิลปศาสตร
รวม

วารสารระดับชาติ
จํานวน
บทความ คาตีพิมพ เงินรางวัล
9
3,250.00 45,000.00

47,500.00

วารสารระดับนานาชาติ
คาตีพิมพ เงินรางวัล
-

-

รวมเปนเงิน
48,250.00

13

4,000.00

30,000.00

81,500.00

12

11,781.00 45,000.00 13,397.00 10,000.00

80,178.00

7
62

1,833.33 30,000.00
7,500.00 39,333.33
42,305.66 242,500.00 22,112.60 107,500.00 414,418.26

6. มีระบบและกลไกเพื่อช วยในการคุ ม ครองสิ ทธิ์ข องงานวิจัย หรื องานสรา งสรรค ที่ นํา ไปใช
ประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนและการประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับการขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติง านงานทรัพยสินทางปญญา (U-2.1-6.1) ไวสําหรับ
ใหนักวิจัยที่จะยื่นจดสามารถศึกษาขั้นตอนการยื่นจดรวมถึงรายละเอียดแบบฟอรมที่ตองใชสําหรับการยื่นจด
ผานทางเว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา (U-2.1-6.2) ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนผูดําเนินการภายหลัง
นักวิจัยไดกรอกรายละเอียดเรียบรอยแลว โดยประสานงานกับหนวยจัดการทรัพยสินทางปญ ญา/พาณิ ชย
จังหวัด จนกระทั้งดําเนินการแลวเสร็จ เพื่ออํานวยความสะดวกกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยในปการศึกษา
2560 มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดําเนินการประสานงานการจดอนุสิทธิบัตร จํานวน 3 ผลงาน
ดังนี้
1. รศ.นภัทร วัจนเทพินทร เรื่อง เครื่องกําเนิดแสงจากไดโอดเปลงแสงเพื่อการเจริญเติบโตของพืช
ควบคุมดวยไมโครคอนโทรเลอร สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (U-2.1-6.3)
2. ผศ.ชื่นสุมณ ยิ้ม ถิน เรื่อง สูตรและกรรมวิธีการผลิตยาหมองจากการสกัดหอมแดง สัง กัดคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (U-2.1-6.4)
3. นายฉัตรพล พิมพา เรื่อง เครือ่ งหยอดขาวงอกยาว สังกัดคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (U-2.1-6.5)

~ 79 ~

เอกสารหลักฐาน :
รหัส
รายการเอกสารหลักฐาน
U-2.1-1.1 เว็บไซตระบบฐานขอมูลบริหารงานวิจัย(http://research.rmutsb.ac.th/)
U-2.1-2.1 รายงานการเขารวมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และการ
ประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8
U-2.1-2.2 รายงานสรุปผลโครงการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 3
U-2.1-2.3 รายงานสรุปผลโครงการศาสตราจารยอาคันตุกะ (Visiting Professor)
U-2.1-3.1 เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจายและงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
U-2.1-3.2 ทะเบียนสรุปรายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบภายนอก ประจําป 2561
U-2.1-3.3 สําเนาหนังสือขออนุมัตงิ บประมาณอุดหนุนจากเงินจากงบกองทุนสงเสริมงานวิจัย ประจําป
งบประมาณ 2561 ลงวันที่ 15 พ.ย.60 และ ลงวันที่ 14 ก.พ.61
U-2.1-5.1 รายงานสรุปผลโครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อสรางนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
U-2.1-5.2 รายงานสรุปผลโครงการพัฒนานักวิจัยสายสนับสนุน (R2R)
U-2.1-5.3 รายงานสรุปผลโครงการเชิดชูเกียรตินกั วิจัย/นักบริการวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ
U-2.1-5.4 สรุปการสนับสนุนเงินตีพิมพและเงินรางวัล ประจําปการศึกษา 2560
U-2.1-6.1 คูมือการปฏิบัติงานตามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานงานทรัพยสินทางปญญา(SOP 200-03)
U-2.1-6.2 เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา(สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)
U-2.1-6.3 สําเนาหนังสือขอรับอนุสิทธิบัตรเรื่อง เครื่องกําเนิดแสงจากไดโอดเปลงแสงเพื่อการ
เจริญเติบโตของพืชควบคุมดวยไมโครคอนโทรเลอร ราย รศ.นภัทร วัจนเทพินทร
U-2.1-6.4 สําเนาหนังสือขอรับอนุสิทธิบัตรเรื่อง สูตรและกรรมวิธีการผลิตยาหมองจากการสกัดหอมแดง
ราย ผศ.ชื่นสุมณ ยิ้มถิน
U-2.1-6.5 สําเนาหนังสือขอรับอนุสิทธิบัตรเรื่อง เครื่องหยอดขาวงอกยาว ราย นายฉัตรพล พิมพา
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ตัวบงชี้ที่ 2.2
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
: ปจจัยนําเขา
: สถาบันวิจัยและพัฒนา
1. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. นางสาวสมพร วงศศักดิ์
โทร. 089-730-9400

คําอธิบายตัวบงชี้
ปจ จัยสําคัญ ที่สง เสริม สนับ สนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในสถาบันอุดมศึกษา
คือเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงินจากภายในสถาบัน
และที่ 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
นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคที่สถาบันไดรับจากแหลงทุนภายนอกยังเปนตัวบงชี้ทสี่ ําคัญ
ที่แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยูในกลุมทีเ่ นนการวิจัย
เกณฑการประเมิน
คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน เปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหนวยงานวิจัยในสถาบัน
สูตรการคํานวณ
คะแนนที่ได =

ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหนวยงานวิจัย
จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน

ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง:
ตารางที่ 2.2-1 แสดงคาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน
คะแนนผลการประเมิน
คณะ
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
1.85
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
5.00
3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.97
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.61
5. คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
5.00
6. คณะศิลปศาสตร
5.00
คาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (1)
22.43
จํานวนคณะและหนวยงานงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน (2)
6
คะแนนที่ได (1) ÷ (2)
3.74
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ผลการประเมินตนเองครัง้ นี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: 3.74 คะแนน
: 5.00 คะแนน
: 5.00 คะแนน

ผลการดําเนินงาน : X ไมบรรลุเปาหมาย

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยฯ ไดจําแนกเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน
และภายนอกสถาบัน ตามสาขาวิชาเปน 2 กลุม ดังนี้คือ
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเ งินสนับ สนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 21,381,220 บาท โดยมีจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
(ไมรวมอาจารยลาศึกษาตอ) จํานวนทั้งสิ้น 406.5 คน เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตออาจารย
ประจําและนักวิจัย เทากับ 52,598.33 บาทตอคน
2. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 4,061,040 บาท โดยมีจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
(ไมรวมอาจารยลาศึกษาตอ) จํานวนทั้งสิ้น 247 คน เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตออาจารย
ประจําและนักวิจัย เทากับ 16,441.46 บาทตอคน
เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U-2.2-1 เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจายและงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
U-2.2-2 สําเนาหนังสือขอสงผลการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยทีข่ อรับทุนอุดหนุนจากงบ
กองทุนสงเสริมงานวิจัย ประจําปงบประมาณ 2561
U-2.2-3 ทะเบียนรายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรบั ทุนอุดหนุนการวิจัย งบภายนอก ประจําป 2561
U-2.2-4 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
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ตารางที่ 2.2-2 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรค
รายการ
ปงบประมาณ
ปงบประมาณ
2559
2560
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
29,999,238
19,586,340
จากภายในสถาบัน (บาท)
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
6,601,064
5,855,920
จากภายนอกสถาบัน (บาท)
รวมเงินสนับสนุนทั้งหมด
36,600,302
25,442,260
รวมจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยปฏิบัตงิ านจริง
620.5
653.5
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
58,985.18
38,932.30
ตออาจารยประจําและนักวิจัย
ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ตารางที่ 2.2-3 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ปงบประมาณ 2560 จําแนกตามคณะวิชา
จํานวนอาจารยและ
จํานวนเงินสนับสนุนภายใน
นักวิจัยที่ปฏิบตั ิ
จํานวนเงิน
งบกองทุน
คณะวิชา/หนวยงาน
งานจริง
สนับสนุน
งบประมาณ
สงเสริม
เงินรายได
(ปการศึกษา
ภายนอกสถาบัน
แผนดิน
งานวิจัย
2560)
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปตอคน
- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
73
0
0
924,740
730,000
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
70
2,893,700
0
641,800
2,584,000
อุตสาหกรรมการเกษตร
- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
51.5
1,415,700
0
108,310
0
สารสนเทศ
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
108
2,512,200
0
1,049,950
1,111,920
- คณะวิศวกรรมศาสตรและ
104
5,788,100
25,000
1,595,800
0
สถาปตยกรรมศาสตร
รวม
406.5
12,609,700
25,000
4,320,600
4,425,920
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร : คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตอคน
- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
9
0
0
81,100
0
- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
139
665,600
0
351,120
0
สารสนเทศ
- คณะศิลปศาสตร
99
654,500
0
878,720
1,430,000
รวม
247
1,320,100
0
1,310,940
1,430,000
ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนา
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รวม

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคภายในและภายนอก คะแนนตาม
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา เกณฑ สกอ.
ปงบประมาณ 2560

1,654,740
6,119,500

22,667.67
87,421.43

1.85
5.00

1,524,010

29.592.42

2.47

4,674,070
7,408,900

43,278.43
71,239.42

3.61
5.00

21,381,220

52,598.33

4.37

81,100
1,016,720

9,011.11
7,314.53

1.80
1.46

2,963,220
4,061,040

29,931,52
16,441.46

5.00
3.28

ตัวบงชี้ที่ 2.3
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
: ผลผลิต
: สถาบันวิจัยและพัฒนา
1. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. นางสาวสมพร วงศศักดิ์
โทร. 089-730-9400

คําอธิบายตัวบงชี้
ผลงานวิชาการเปนขอมูลที่สําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําและนักวิจัยไดสรางสรรคขึ้น
เพื่อแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานที่มีคุณคา
สมควรสง เสริม ใหมีก ารเผยแพรและนําไปใชประโยชนทั้งเชิงวิชาการและการแขง ขันของประเทศ ผลงาน
วิชาการอยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ Scopus หรือตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเปน
ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว ผลงานที่ทํารวมกับอุตสาหกรรมที่ผาน
การประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณา
ตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว โดยมีวิธีการคิดดังนี้
เกณฑการประเมิน
คะแนนที่ไดในระดับสถาบันเปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานวิชาการของอาจารยประจํา
และนักวิจัยของทุกคณะวิชาและหนวยงานวิจัยในสถาบัน
สูตรการคํานวณ
คะแนนที่ได =

ผลการประเมินตนเองครัง้ นี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

ผลรวมของผลการประเมินผลงานวิชาการของทุกคณะและหนวยงานวิจัย
จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน

: 3.38 คะแนน
: 2.50 คะแนน
: 2.50 คะแนน

ผลการดําเนินงาน : / บรรลุเปาหมาย
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
ตารางที่ 2.3-1 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในป พ.ศ.2560
จํานวน
รอยละ
จํานวน รวมถวง
อาจารย
ผลรวม
คะแนนผลการ
คณะ
ผลงาน น้ําหนัก ประจําและ
ถวง
ประเมิน
นักวิจัยประจํา น้ําหนัก
43
16.8
74
22.7
3.78
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
2.89
2
0.8
10
8
2
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ 24
10.6
72
14.72
2.45
อุตสาหกรรมการเกษตร
3. คณะบริหารธุรกิจและ
31
9.8
53.5
18.31 3.05
4.03
เทคโนโลยีสารสนเทศ
64
28.6
140
20.42
5
4. คณะวิทยาศาสตรและ
39
18.6
111
16.75
2.79
เทคโนโลยี
5. คณะวิศวกรรมศาสตรและ
80
28.6
110
26
4.33
สถาปตยกรรมศาสตร
6. คณะศิลปศาสตร
35
15.2
100
15.2
3.80
ผลรวมคาคะแนน (1)
20.29
จํานวนคณะและหนวยงานงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน (2)
6
คะแนนที่ได (1) ÷ (2)
3.38
เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U-2.3-1 จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
U-2.3-2 จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
U-2.3-3 จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
U-2.3-4 จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
คณะวิศวกรรมศาสตรและ สถาปตยกรรมศาสตร
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ในป พ.ศ.2560
ในป พ.ศ.2560
ในป พ.ศ.2560
ในป พ.ศ.2560

หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U-2.3-5 จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในป พ.ศ.2560
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
U-2.3-6 จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในป พ.ศ.2560
คณะศิลปศาสตร
U-2.3-7 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
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ตารางที่ 2.3-2 จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในป พ.ศ.2560 จําแนกคณะ
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
กลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 30 = 5 คะแนน
ลําดับที่ ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

1

การพัฒนา CAI สําหรับการ
ดร.ธงชัย
ฝกอบรมหลักสูตรความ
อรัญชัย
ปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
(The Development of CAI
for Training in Industrial
Safety Course)

2

ผลกระทบของกระแสเชื่อม
อ.นิรันดร
พอกผิวแข็งเหล็กกลาคารบอน พรมเกษา
JIS S50C ที่สงผลตอการสึก
หรอแบบขัดสี (Effect of
Current Hardfacing
Welding Carbon Steel JIS
S50C in Effect Abrasive
wear)

3

การพัฒนาบทเรียน
อ.นิกร สุกขชาติ
คอมพิวเตอรชวยสอนวิชาการ
ออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
(Development ComputerAssisted Instruction
Subject Industrial Plant
Dsign)
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ปที่
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
ตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

2560 ในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ ครั้งที่ 2 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ เครือขาย
สหวิทยาการภาคกลาง
สํานักงานราชบัณฑิตยสภา
ครั้งที่ 3 ใน ณ อาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนยพระนครศรีอยุธยา
หันตรา วันที่ 31 มี.ค. 2560
2560 ในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ ครั้งที่ 2 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ เครือขาย
สหวิทยาการภาคกลาง
สํานักงานราชบัณฑิตยสภา
ครั้งที่ 3 ใน ณ อาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนยพระนครศรีอยุธยา
หันตรา วันที่ 31 มี.ค. 2560
2560 ในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ ครั้งที่ 2 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ เครือขาย
สหวิทยาการภาคกลาง
สํานักงานราชบัณฑิตยสภา

0.2

0.2

0.2

อยูในฐาน

ลําดับที่ ชื่อผลงานวิชาการ

4

5

6

เจาของผลงาน

การหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุด 1.นายฉัตรพล
ในการผลิตอุปกรณปองกัน
พิมพา
สัญญาณรบกวน
2.นายบัญชา
พุทธากูล
3.นายปติชน
เปยมบริบูรณ
4.นายสินมหัต
ฝายลุย
ศึกษาปจจัยในกระบวนการ
1.อ.สุริยา
กลึงตอความเรียบผิวของ
ประสมทอง
เหล็กกลาไรสนิมออสเตนเนติค 2.อ.สุริยา
น้ําแกว
3. น.ส.มลีรัตน
แซออง
4.ดร.ธงชัย
อรัญชัย
5. น.ส.ธันยพร
อุดม
การศึกษาการหมุนวนกาซ
อ.รุงโรจน
ชีวภาพในแนวแกน x,y โดยใช แกวศรีงาม
ตัวเรงปฏิกิริยาจาก เปลือก
แหว (Study Circle biogas
axis x, y, using a catalyst
from Truffle’s Peel.)
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ปที่
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
ตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

ครั้งที่ 3 ใน ณ อาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนยพระนครศรีอยุธยา
หันตรา วันที่ 31 มี.ค. 2560
2560 การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 14 ณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน ระหวาง
วันที่ 7-8 ธ.ค. 2560

0.2

2560 การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 14 ณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน ระหวาง
วันที่ 7-8 ธ.ค. 2560

0.2

2560 ในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 และการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือขายสหวิทยาการภาค
กลาง สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา ครั้งที่ 3 ใน ณ อาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนยพระนครศรีอยุธยา
หันตรา วันที่ 31 มี.ค. 2560

0.2

อยูในฐาน

ลําดับที่ ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

7

การพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนรายวิชา งานเครื่องยนต
ดีเซล (Development of
Instructional Media on
Diesel Engine Work)

อ.ปยชาติ
ธาตรีนรานนท

8

Numerical Investigation of อ.สุธิดา
the Nozzle Position
พิทักษวินัย
Influences on the Water
Ejector Efficiency

9

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ อ.วัชรพงษ
ของการผลิตของการผลิตการ เล็กสุวงษ
ไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย
และเครื่องผลิตไฟฟาจากทอ
น้ําทิ้ง สําหรับอาคารสูง

10

การออกแบบและสรางเครื่อง
ขยายตลับลูกปนควบคุมดวย
ไมโครคอนโทรเลอร (The
design and built for
extended bearing by
controlled a
microcontroller)

อ.วิรัช กองสิน
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ปที่
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
ตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

2560 ในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 และการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือขายสหวิทยาการภาค
กลาง สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา ครั้งที่ 3 ใน ณ อาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนยพระนครศรีอยุธยา
หันตรา วันที่ 31 มี.ค. 2560
2560 งาน 6th International
Symposium on the
Fusion of Science and
Technologies (ISFT2017)
ณ JEJU, S Korea 17-21
กรกฎาคม 2560
2560 ในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "พะเยาวิจัย ครั้งที่
6" ณ หอประชุมพญางําเมือง
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19
หมู 2 ต.แมกา อ.เมือง
จ.พะเยา ระหวางวันที่
26-27 มกราคม 2560
2560 ในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 และการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือขายสหวิทยาการภาค
กลาง สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา ครั้งที่ 3 ใน ณ อาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ

0.2

0.2

0.2

0.2

อยูในฐาน

ลําดับที่ ชื่อผลงานวิชาการ

11

12

13

การประมาณพิกัดและตนทุน
ของระบบเก็บพลังงานดวย
แบตเตอรี่เพื่อแกปญหาแรงดัน
เกินจากระบบผลิตพลังงาน
ไฟฟาจากแสงอาทิตยแบบ
ติดตั้งบนหลังคาเชื่อมตอกับ
ระบบไฟฟา (Rated and
Cost Estimation of Battery
Energy Storage Systems
for Mitigation of Overvoltage Cause by Grid
Connected Rooftop PV)
Analysis of Power Losses
and Voltage Variation by
the V2G System
Penetration in The Radial
Low-Voltage Feeder

เจาของผลงาน

ปที่
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
ตีพิมพ
ศูนยพระนครศรีอยุธยา
หันตรา วันที่ 31 มี.ค. 2560
2560 ในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 และการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือขายสหวิทยาการภาค
กลาง สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา ครั้งที่ 3 ใน ณ อาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนยพระนครศรีอยุธยา
หันตรา วันที่ 31 มี.ค. 2560

ดร.พีรพล
จันทรหอม

ดร.พีรพล
จันทรหอม

การศึกษาและการประยุกตใช อ.สุประวิทย
บอรดไมโครคอนโทรลเลอร
เมืองเจริญ
แบบ Arduino MEGA ในการ
ควบคุมหุนยนต ABU 2016
(A Study of using Arduino
MEGA Board for ABU
2016 Robot Control)
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2560 ในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 และการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือขายสหวิทยาการภาค
กลาง สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา ครั้งที่ 3 ใน ณ อาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนยพระนครศรีอยุธยา
หันตรา วันที่ 31 มี.ค. 2560
2560 ในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 และการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือขายสหวิทยาการภาค
กลาง สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา ครั้งที่ 3 ใน ณ อาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คาถวง
น้ําหนัก

0.2

0.2

0.2

อยูในฐาน

ลําดับที่ ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

14

การออกแบบวงจรกรองผาน
แถบความถี่ในทอนําคลื่นโดย
ใชวงจรชองแคบตัวเหนี่ยวนํา
(Design of Bandpass
Filters Using Inductive Iris
Circuit)

อ.วิทฤทธิ์
โคตรมณี

15

การหาประสิทธิภาพการ
ประยุกตใชบอรด
ไมโครคอนโทรลเลอรในการ
ควบคุมหุนยนตในรายวิชาไม
โครโปรเซสเวอรและ
อินเตอรเฟส
การออกแบบและหา
ประสิทธิภาพชุดทดลอง
เครื่องรับโทรทัศนระบบ
ดิจิตอล วิชาปฏิบัติการ
วิศวกรรมโทรคมนาคม 2
(Design and performance
evaluation Experimental
Set televisions and digital
Department of
Telecommunications
Engineering Laboratory 2.
)

อ.สรัลญารัศมิ์
ทองไสว

16

อ.ประชุม
อุทาพรม

ปที่
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
ตีพิมพ
ศูนยพระนครศรีอยุธยา
หันตรา วันที่ 31 มี.ค. 2560
2560 ในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 และการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือขายสหวิทยาการภาค
กลาง สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา ครั้งที่ 3 ใน ณ อาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนยพระนครศรีอยุธยา
หันตรา วันที่ 31 มี.ค. 2560
2560 วารสารวิชาการ
มทร.สุวรรณภูมิ
(มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร) ปที่ 2 ฉบับที่ 2
ก.ค.-ธ.ค. 60
2560 ในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 และการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือขายสหวิทยาการภาค
กลาง สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา ครั้งที่ 3 ใน ณ อาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนยพระนครศรีอยุธยา
หันตรา วันที่ 31 มี.ค. 2560

~ 92 ~

คาถวง
น้ําหนัก

0.2

0.2

0.2

อยูในฐาน

ลําดับที่ ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

17

การทดสอบคาการสูญเสียจาก อ.วิชัย
การเชื่อมตอเสนใยแกวนําแสง นระมาตย
แบบวิธีการหลอมละลาย
อางอิงมาตรฐานเครื่อง
Fusion Splicer รุน Z1C
(Fusion Splicing Loss
Reduction Testing Model
Fusion Splicer รุน Z1C)

18

การพัฒนารูปแบบการเรียน
อ.วิทฤทธิ์
การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน โคตรมณี
แบบ SIADA model สําหรับ
การเรียนการสอนเรื่องอนุกรม
ฟูเรียร

19

การพัฒนาชุดการสอนแบบสื่อ
ประสม เรื่องทอนําคลื่นและ
การประยุกตใชงาน สําหรับ
การศึกษาดานวิศวกรรม
โทรคมนาคม
A study Problem and
Needs Compare the
Garment Industries in
Nonthaburi and Bangkok
Areas

อ.วิทฤทธิ์
โคตรมณี

The Development Knife
Sharpening Proess For
Arunyik Cheese Knife's
One Tambon One
Product (OTOP) In Phra

ดร.ธงชัย
อรัญชัย

20

21

ผศ.ดร.
เทพนารินทร
ประพันธพัฒน

~ 93 ~

ปที่
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
ตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

2560 ในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 และการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือขายสหวิทยาการภาค
กลาง สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา ครั้งที่ 3 ใน ณ อาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนยพระนครศรีอยุธยา
หันตรา วันที่ 31 มี.ค. 2560
2560 การประชุมวิชาการครุศาสตร
อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่
10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
(มจพ.) ระหวางวันที่ 23-24
พ.ย.60
2560 การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจําป
2560 วันที่ 14 ธ.ค. 2560

0.2

2560 งาน Business, Economics,
and Social Science &
Humanities (BESSH 2017) ณ กรุงโรม ประเทศ
อิตาลี วันที่ 22-23 เมษายน
2560
2560 งาน 6th International
Symposium on the
Fusion of Science and
Technologies (ISFT2017)
ณ JEJU, S Korea 17-21
กรกฎาคม 2560

0.4

0.2

0.2

0.4

อยูในฐาน

ลําดับที่ ชื่อผลงานวิชาการ

22

23

Nakhon Si Ayutthaya
Thailand
A study on Fundamental
Problems for the
Exportation of Metal
Fumiture Industry in the
Customs Tariff System
Harmonized Index
Effect of Uniform Ac
Electric Field of Dielectric
Barrier Electrode On
Rosella Root Length

เจาของผลงาน

ผศ.ดร.
เทพนารินทร
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เครือขายสหวิทยาการ ภาค
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ปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.
ครั้งที่ 8 “ทรัพยากรไทย :
ศักยภาพมากลนมีใหเห็น”,
29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม
2560, จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย สระบุรี

0.2

2560

ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
แมโจ ประจําป 2560
วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560

0.2
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0.2

0.2

ลําดับที่ ชื่อผลงานวิชาการ
11

เครื่องผลิตหมูทุบ

12

Effect of Chitosan as
Seed Soaking on
Enzyme Activity and
Germination of Rice
under High Day/Night
Temperature

13

เจาของผลงาน

ปที่
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
ตีพิมพ

คาถวง
อยูในฐาน
น้ําหนัก

รศ.อํานวยพศ
ทองคํา
รศ.ดร.สุชาดา
บุญเลิศนิรันดร

2560

อนุสิทธิบัตร

0.4

2560

0.4

Combining ability and
group classifying of
purple Tian corn (Zea
mays L.) Inbred Lines

รศ.ดร.กิตติ
บุญเลิศนิรันดร

2560

14

แหวสุพรรณ สมหวัง

2560

15

Effect of Feeds Mixed
Duckweed and Rice
Bran on Growth Rate,
Survival Rate, Protein
and Fat of
Trichogasterpectoralis
Antioxidative
Properties of White
and Red Flowered
Agathi
(Sesbaniagrandiflora)
Tea and Tea Extracts

ผศ.ฉวีวรรณ
บุญเรือง
อ.ยุพิน พูนดี

ดร.วิจิตรา
เหลียวตระกูล

2560

ISER - 262nd International
Conference on
Agricultural and Biological
Science
ณ เมือง Copenhagen
ประเทศเดนมารก
วันที่ 14-18
พฤศจิกายน 2560
ISER - 262nd International
Conference on
Agricultural and Biological
Science ณ
เมือง Copenhagen
ประเทศเดนมารก
วันที่ 14-18
พฤศจิกายน 2560
เกษตรกาวหนา ปที่ 30
ฉบับที่ 2
The 2nd International
Symposium on
Sustainable Agriculture
and Agro-Industry
(ISSAA 2017)28-29 มีนาคม
2560
The 2nd International
Symposium on
Sustainable Agriculture
and Agro-Industry
(ISSAA 2017)28-29 มีนาคม
2560

16

2560
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0.4
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เจาของผลงาน

ปที่
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
ตีพิมพ

17

Development of
Edible Film Made
Form Nam-Wa
Banana, Hom Banana
and Khai Banana

อ.วชิรญา
เหลียวตระกูล

2560

18

Anti-adipogenic effect
of Moringaoleifera le
aves extract in
porcine bone marrow
derived mesenchymal
stem cells
สัตวทะเลหนาดินขนาด
กลางในพื้นที่ปาชายเลน
ปลูกปากแมน้ําทาจีน
จังหวัดสมุทรสาคร

สพ.ญ.ดร.กุลิสรา
มรุปณฑธร

2560

ดร.ณัฐกิตทิ์
โตออน

2560

การพัฒนากระบวนการ
ผลิตขาวเกรียบมันเทศสู
การผลิตเชิงพาณิชยโดย
ชุมชนมีสวนรวม
การพัฒนาผลิตภัณฑเห็ด
ตับเตาในน้ําเกลือบรรจุ
ขวดแกวของตําบลสาม
เรือนอําเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หนังสือรับรองพันธุพืชขึ้น
ทะเบียนขาวโพดเทียน
พันธุ “เทียนอยุธยา 60”
โปรแกรมคํานวณสูตร
อาหารสําหรับสัตวน้ําบน
โทรศัพทมือถือ

ผศ.พาขวัญ
ทองรักษ

2560

ดร.วิจิตรา
เหลียวตระกูล

2560

รศ.ดร.กิตติ
บุญเลิศนิรันดร

2560

รศ. เจษฏา
อิสเหาะ

2560

19

20

21

22

23
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อยูในฐาน
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The 2nd International
Symposium on
Sustainable Agriculture
and Agro-Industry
(ISSAA 2017)28-29 มีนาคม
2560
10th International
Conference on Agriculture
& Horticulture ณ
เมือง London สหราช
อาณาจักรวันที่ 1-4 ตุลาคม
2560
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี)ปที่ 9 ฉบับที่
17 มกราคม – มิถุนายน
2560

0.4

0.8

TCI 1

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิง
พื้นที่ปที่ 9 ฉบับที่
4 กรกฎาคม – สิงหาคม
ป 2560
วารสารการพัฒนาชุมชนและ
คุณภาพชีวิตปที่ 5 ฉบับที่ 1
ประจําเดือน มกราคม เมษายน ป 2560

0.8

TCI 1

0.8

TCI 1

สํานักคุมครองพันธุพืช กรม
วิชาการเกษตรวันที่ 15
กันยายน 2560
สิทธิบัตร

1

0.4

1

ลําดับที่ ชื่อผลงานวิชาการ
24

เจาของผลงาน

ปที่
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
ตีพิมพ

The Effects of BMP-2, สพ.ญ.ดร.กุลิสรา
2560
miR-31, miR-106a, and มรุปณฑธร
miR-148a on
Osteogenic
Differentiation of
MSCs Derived from
Amnion in
Comparison with
MSCs Derived from
the Bone Marrow
รวมคะแนนถวงน้ําหนัก
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Stem Cells International
Volume 2017, Article
ID 7257628, 14 pages,2017

คาถวง
อยูในฐาน
น้ําหนัก
1

10.6

SJR Q2

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 30 = 5 คะแนน

ลําดับที่ ชื่อผลงานวิชาการ
1

เจาของผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

การระบุเอกลักษณ
คาพารามิเตอรของ
แบบจําลองมอเตอรไฟฟา
กระแสตรงแบบเซอรโวดวย
การคนหาแบบกระแสเชิง
เขมขน
ระบบจัดการการรับบริการ
คารแคร

นายสัตถาภูมิ
ไทยพานิช

2560

การประชุมวิชาการทางดาน
วิศวกรรมไฟฟา ครั้งที่ 40 15
– 17 พฤศจิกายน 2560 ณ
โรงแรมเดอะซายน อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี

0.2

นายบุญฤทธิ์
นกครุฑ

2560

0.2

3

การพัฒนาระบบซื้อ – หมอ
แปลงไฟฟา

นายสุวิทย
สมสุภาพรุงยศ

2560

4

ระบบจัดเก็บขอมูลการักษา นายณัฐวัฒน
สัตวและตารางการนัดหมาย หมุดเพ็ชร
ออนไลน

2560

5

ระบบประมวลผลขอมูลการ
ผลิตของเครื่องจักร

2560

The 5th Asean
Undergraduate
Conference in Computing
20th - 22th April 2017
Naresuan University
Phitsanulok Thailand 2017
The 5th Asean
Undergraduate
Conference in Computing
20th - 22th April 2017
Naresuan University
Phitsanulok Thailand 2017
The 5th Asean
Undergraduate
Conference in Computing
20th - 22th April 2017
Naresuan University
Phitsanulok Thailand 2017
The 5th Asean
Undergraduate
Conference in Computing
20th - 22th April 2017
Naresuan University
Phitsanulok Thailand 2017

2

ดร.แสงทอง
บุญยิ่ง
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เจาของผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

6

การพัฒนาสื่อสามมิติเพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยววัดเขา
ทําเทียนดวยเทคโนโลยี
ความเปนจริงเสมือน

ดร.วัชรี
เพ็ชรวงษ

2560

7

การประยุกตใชเทคโนโลยี
เสมือนจริงในบอรด
หองพักครู

นายทวีศักดิ์
คงตุก

2560

8

สื่อสงเสริมการเรียนรูแหลง
โบราณคดีหนองราชวัตร
ดวยเทคโนโลยี AR

นายไกรสร
สวางศรี

2560

9

ตํานานเพลงพื้นบานเมือง
สุพรรณบุรี ดวยเทคโนโลยี
เสมือนจริง AR

นายไกรสร
สวางศรี

2560

10

แอพพลิเคชั่นตํานาน นิทาน
พื้นบานสุพรรณบุรี

นายไกรสร
สวางศรี

2560
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ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ
The 5th Asean
Undergraduate
Conference in Computing
20th - 22th April 2017
Naresuan University
Phitsanulok Thailand 2017
The 5th Asean
Undergraduate
Conference in Computing
20th - 22th April 2017
Naresuan University
Phitsanulok Thailand 2017
The 5th Asean
Undergraduate
Conference in Computing
20th - 22th April 2017
Naresuan University
Phitsanulok Thailand 2017
The 5th Asean
Undergraduate
Conference in Computing
20th - 22th April 2017
Naresuan University
Phitsanulok Thailand 2017
The 5th Asean
Undergraduate
Conference in Computing
20th - 22th April 2017
Naresuan University
Phitsanulok Thailand 2017

คาถวง
น้ําหนัก
0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

อยูในฐาน

ลําดับที่ ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

11

การศึกษาตนทุนและ
ผลตอบแทนการปลูกขาว
แบบอินทรียและแบบใช
สารเคมี ของเกษตรใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดร.จันทิมา
เอกวงษ

2560

12

แนวปฏิบัติที่ดีของการ
จัดการวิสาหกิจชุมชน
ประเภทเครื่องจักสาน
จังหวัดอางทอง

ดร.วัชรี
เพ็ชรวงษ

2560

13

ระบบสมัครอบรมคอรสบ
ริการวิชาการออนไลน คณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโยยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ
การออกแบบออนโทโลยีเพื่อ
บูรณาการองคความรูในการ
บริหารจัดการน้ําเพื่อ
การเกษตรในชุมชน

ผศ.มงคล
ณ ลําพูน

2560

ดร.แสงทอง
บุญยิ่ง

2560

การออกแบบสัญลักษณเพื่อ
การสื่อสารผาน
แอพพลิเคชั่นไลนสําหรับ
พยาบาล

นายไกรสร
สวางศรี

2560

14

15
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ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 และ
การประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือขายสหวิทยาการ ภาค
กลาง สํานักงาน ราชบัณฑิตย
สภา ครั้งที่ 3 วันที3่ 1 มีนาคม
2560
โครงการประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 7 ประเทศ
ไทย 4.0 นวัตกรรมสรางสรรค
สูการพัฒนาที่ยั่งยืน
มหาวิทยาลัยศิลปากร 20-21
กรกฎาคม 2560
การประชุมวิชาการระดับชาติ
การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม 1-3 มีค. 60

0.2

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม 1-3 มีค. 60
การประชุมวิชาการระดับชาติ
การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม 1-3 มีค. 60

0.2

0.2

0.2

0.2

อยูในฐาน

ลําดับที่ ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

16

เครื่องมือ e – commerce
ในยุค Thailand 4.0

17

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู
นายไกรสร
จากสื่อความรูโรคที่มากับฤดู สวางศรี
ฝน

2560

18

คุณภาพชีวิตการทํางานที่
สงผลตอความพึงพอใจใน
งานของแรงงานตางดาว
บริษัท อินโนแวลูส ฟรี
ซิชั่นน (ประเทศไทย) จํากัด
เว็บไซดคนหาอูซอมรถ
GARAGE SEARCH
WEBSITE

ดร.จันทิมา
เอกวงษ

2560

นายไพฑูรย
จันทรเรือง

2560

20

ระบบรายงานอุบัติการณ
คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิปดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

นายไพฑูรย
จันทรเรือง

2560

21

การพัฒนาระบบสารสนเทศ
รานชุดวิวาห กรณีศึกษา
รานมูนีเราะห

นางสาวกิตติยา
ปญญาเยาว

2560

19

ดร.วัชรี
เพ็ชรวงษ

ปที่
ตีพิมพ
2560
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การประชุมวิชาการระดับชาติ
การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม 1-3 มีค. 60
การประชุมวิชาการระดับชาติ
การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม 1-3 มีค. 60
งานประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ครั้งที่ 9 8 – 9 สิงหาคม
2560

0.2

The 5th Asean
Undergraduate
Conference in Computing
20th - 22th April 2017
Naresuan University
Phitsanulok Thailand 2017
The 5th Asean
Undergraduate
Conference in Computing
20th - 22th April 2017
Naresuan University
Phitsanulok Thailand 2017
การประชุมวิชาการระดับชาติ
การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม 1-3 มีค. 60

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

อยูในฐาน

ลําดับที่ ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

22

การยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ

ผศ.ราตรี
เอี่ยมประดิษฐ

2560

23

The Development of Inf
ormation System for th
e Sweet Potato Product
ion Management:
A Case Study of TubNam Sub-District,
Bang pahan
District, Phra Nakhon
Si Ayutthaya
Province, Thailand
The Causal Relationship
Between The Entrepre
neur Characteristics and
Distribution
Channels Factors
Affecting The Success
of The Local
Fermented Catfish Busi
ness
Cultural Digital Map Pro
totype of
Tourist Attractions in Nir
asSuphan written by
SunthonPhu, Poet of
Thailand

ผศ.มงคล
ณ ลําพูน

2560

น.ส.สุพรรณี
ชีนะเภท

2560

ดร.วัชรี
เพ็ชรวงษ

2560

24

25
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คาถวง
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โครงการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติและระดับชาติดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
ระบบสารสนเทศประยุกต และ
การประชุมวิชาการดาน
บริหารธุรกิจ ครั้งที่ 11 วันที่
25 มกราคม 2560 ณ
มหาวิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก
บางนา กรุงเทพฯ
ประชุมวิชาการ 237th
International
Conference on
Management
and Information
Technology (ICMIT)
ณ กรุงเอเธนส ประเทศ
สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)
ในระหวางวันที่
7 - 9 กันยายน 2560
ประชุมวิชาการ 237th
International Conference
on Management
and Information Technolo
gy (ICMIT)ณ กรุง
เอเธนส ประเทศสาธารณรัฐ
เฮลเลนิก (กรีซ) ในระหวาง
วันที่ 7 - 9 กันยายน 2560

0.2

ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 18th
International
Conference on Asia-Pacific
Digital Libraries ซึ่งจะจัด
ขึ้น ณ University
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ปที่
ตีพิมพ

26

การเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพอัลกอริทึม
สําหรับคนหาไอเท็มเซตที่
ปรากฎรวมกันบอย

นายทวีศักดิ์
คงตุก

2560

27

การพัฒนาระบบสารสนเทศ
หนังสือราชการตนแบบ
สําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ผศ.วุฒิพงษ
เขื่อนดิน

2560

28

การวิเคราะหความสัมพันธ
ของการจัดการความรูกับ
ปจจัยที่สงผลสําเร็จของการ
จัดการวิสาหกิจชุมชน

นางจิตรลดา
เพลิดพริ้ง

2560

29

การพัฒนาระบบสารสนเทศ
การบริหารจัดการผลิตภัณฑ
มันเทศ พื้นที่ ต.ทับน้ํา
อ.บางปะหัน
จ.พระนครศรีอยุธยา
สวนผสมทางการตลาดและ
ความรับผิดชอบตอสังคมที่
สงผลตอความตั้งใจซื้อสินคา
ปลีกแบบดั้งเดิมของ
ผูบริโภคในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ผศ.มงคล ณ
ลําพูน

2560

ดร.จันทิมา
เอกวงษ

2560

30
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ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ
of Tsukuba ประเทศญี่ปุน
7 - 9 ธันวาคม 2559
วารสารการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรม
ปที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม มิถุนายน 2560 เลข
หนา 34 - 42
เลข ISSN 2539 – 5866
TCI กลุมที่ 2
วารสารการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรม ปที่
4 ฉบับที่ 1 มกราคม มิถุนายน 2560 ) เลข
หนา 82 88 เลข ISSN 2539 - 5866
TCI กลุมที่ 2
วารสารวิชาการ สถาบัน
วิทยาการจัดการแหงแปซิฟก
สาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ปที่ 3 ฉบับที่ 1
มกราคม – มิถุนายน 2560
ISSN 2586 - 8462 TCI กลุม
ที่ 2
วารสารศรีปทุมปริทัศน ฉบับที่
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ป
ที่ 9 มกราคม – ธันวาคม
2560 เลขหนา 98 – 109
ISSN 2228-8724
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน
ปที่ 23 ฉบับที่ 4 ตุลาคมธันวาคม 2560 ISSN 16851412

คาถวง
น้ําหนัก
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ตนทุน ผลกําไรและวิถี
การตลาดผัก
ปลอดภัย กรณีศึกษา
ผักบุงจีน

เจาของผลงาน
รศ.ดุษฏี
พรหมทัต

ปที่
ตีพิมพ
2560

รวมคะแนนถวงน้ําหนัก
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ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ
วารสารวิจัยและสงเสริม
วิชาการเกษตร ปที่ 34 ฉบับ
ที่ 2 เดือนพฤษภาคม สิงหาคม 2560 เลขหนา
46 - 54
เลข ISSN 0125 - 8850

คาถวง
น้ําหนัก

อยูในฐาน

0.8

TCI กลุม 1

9.8

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุมสาขาวิชา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รอยละ 20 = 5 คะแนน

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

1

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ

ผศ. ดร.เสนีย
พวงยาณี

2

คุณภาพการใหบริการที่
สงผลตอความภักดีของ
ลูกคาธนาคารธนชาต จํากัด
(มหาชน) สาขา
พระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผศ. ดร.เสนีย
พวงยาณี

3

แผนธุรกิจโรงงานผลิต
ชิ้นสวนอากาศยาน

ผศ. ดร.เสนีย
พวงยาณี

4

ปจจัยที่สงผลตอความภักดี
ของลูกคาที่ใชบริการสถาน
ตรวจสภาพรถเอกชน ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ความสัมพันธรหวางระดับ
อุตสาหกรรมสีเขียว, การ
กํากับดูแลกิจการกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย

ผศ. ดร.เสนีย
พวงยาณี

5

เจาของผลงาน

ผศ.ดร.สุภาวดี
สุขีชีพ มอสส

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

2560 ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2
และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขายสห
วิทยาการ ภาคกลาง สํานักงาน
ราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 3
วันที่ 31 มีนาคม 2560
2560 ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2
และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขายสห
วิทยาการ ภาคกลาง สํานักงาน
ราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 3
วันที่ 31 มีนาคม 2560
2560 การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 14
7-8 ธันวาคม 2560
2560 การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 14
7-8 ธันวาคม 2560
2560 การประชุมวิชาการและการ
นําเสนอผลงานวิจัย
บัณฑิตศึกษาระดับชาติและ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 2-3 ธันวาคม
2560
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6

ปจจัยสวนประสมทาง
นางสาวจิราวดี
การตลาดมิทธิพลตอความ ญาติตาอิน
พึงพอใจของลูกคาเครื่องดื่ม
ยาคูลทในอําเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี

7

ปจจัยทางการตลาดที่มีผล
ตอความพึงพอใจของลูกคา

8

อิทธิพลของสวนประสมทาง ผศ.ดร.วสุธิดา
การตลาดบริการและการ
นุริตมนต
บริหารลูกคาสัมพันธที่สงผล
ตอการเลือกใชบริการ
อินเตอรเน็ตความเร็วสูงของ
บริษัท ทีโอที จํากัด มหาชน

9

พฤติกรรมของผูบริโภคใน
น.ส.
การซื้ออาหารคลีนในจังหวัด กาญจนาวดี
พระนครศรีอยุธยา
สําลีเทศ

ผศ.จันทรเพ็ญ
วรรณารักษ

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

2560 การประชุมวิชาการระดับชาติ
งานประชุมวิชาการระดับชาติ
“Inovation Technology
Conference 2017” ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร 25 – 26 ธันวาคม
2560
2560 การประชุมวิชาการระดับชาติ
งานประชุมวิชาการระดับชาติ
“Inovation Technology
Conference 2017” ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร 25 – 26 ธันวาคม
2560
2560 ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 และ
การประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือขายสหวิทยาการ ภาค
กลาง สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา ครั้งที่ 3 วันที่ 31 มีนาคม
2560
2560 ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 และ
การประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือขายสหวิทยาการ ภาค
กลาง สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา ครั้งที่ 3 วันที่ 31 มีนาคม
2560
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10

ภาพลักษณและสวนประสม
ทางการตลาดมี
ความสัมพันธตอ
นักทองเที่ยวชาวไทยในการ
กลับมาใชบริการซ้ําตลาด
นาอโยธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

นางนันทพร
หวยแกว

11

ความสัมพันธของคุณภาพ
บริการกับความตั้งใจที่จะใช
บริการซ้ําโรงแรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
Reduction in Raw
Materials Inventories :
Acse Studa of a
Company
ปจจัยที่สงผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการ
ธุรกิจที่พักแรม ดานโรงแรม
รีสอรทเพื่อสุขภาพ
การะบวนการเรียนรูการ
ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการจัดการ
นวัตกรรมสําหรับธุรกิจ
ขนาดยอม “กรณีศึกษา
ธุรกิจขนาดยอมภายใต
เครื่องหมายการคาชื่อ ดี.ดี.
ดินเดิม จังหวัดนครสวรรค”
การใชเซ็นเซอรเพื่อตรวจจับ
ของเสียในขั้นตอนการ
ประกอบกอบชุดวัดความเร็ว
จักรยานยนต

ผศ.ดร.
วสุธิดา
นุริตมนต

12

13

14

15

เจาของผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

2560 ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2
และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขายสห
วิทยาการ ภาคกลาง สํานักงาน
ราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 3
วันที่ 31 มีนาคม 2560
2560 การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้ง
ที่ 1 วันที่ 19 มกราคม 2560

0.2

2560 Proceedings ie Netwoek
Conference 2017 The
Empress Hotel Chiang Mai.
July 12th-t5th 2017
2560 การประชุมวิชาการประจําป
2560 7-8 ธันวาคม 2560 ณ
มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม

0.2

ดร.ปชฌา
ตรีมงคล

2560 การประชุมวิชาการและการ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ครุศาสตรวิจัย 2560/NACE
2017 : นวัตกรรมแหงการ
เรียนรู

0.2

นายศุภกร
ลิ้มคุณธรรมโม

2560 ประชุมวิชาการขายงาน
วิศวกรรมอุตสาหกรรม ประจําป
2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม
12-15 กรกฎาคม. 2560

0.2

ผศ.พรเทพ
แกวเชื้อ

น.ส.ณัฐกฤตา
รักใหม
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16

การลดปริมาณสินคาคงคลัง
ดานวัตถุดิบบริษัท
กรณีศึกษา Reduction in
Raw Materials
Inventories : A Case
Study of a Company
ปจจัยที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพทางการสื่อสาร
ภายในองคกรของพนักงาน
ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผศ.พรเทพ
แกวเชื้อ

2560 ประชุมวิชาการขายงาน
วิศวกรรมอุตสาหกรรม ประจําป
2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม
12-15 กรกฎาคม. 2560

0.2

ผศ.ดร.
ลัดดาวัลย
สําราญ

0.2

18

ปจจัยที่สงผลตอการ
ตัดสินใจศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี ดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

ดร.ศราวุธ
สังขวรรณะ

19

การจัดการความรู และบรร
กากาศในองคกรที่มีอิทธิพล
ตอสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน ของพนักงาน
บริษัท ซันเดน (ประเทส
ไทย) จํากัด

ผศ.ดร.จันทนา
แสนสุข

2560 ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 และ
การประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือขายสหวิทยาการ ภาค
กลาง สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา ครั้งที่ 3 วันที่ 31 มีนาคม
2560
2560 ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2
และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขายสห
วิทยาการ ภาคกลาง สํานักงาน
ราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 3 วันที่
31 มีนาคม 2560
2560 โครงการประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 7 ประเทศไทย
4.0 นวัตกรรมสรางสรรคสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 20-21 กรกฎาคม
2560
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คาถวง
น้ําหนัก
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เจาของผลงาน

20

ผลกระทบของภาวะหนี้สินที่ ผศ.ดร.จันทนา
มีตอความเบี่ยงเบนในการ แสนสุข
ปฏิบัติงานและประสิทธิภาพ
การทํางาน ของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ บริษัท
นวโลหะไทย จํากัด

21

ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจทาธุรกรรมทาง
การเงินผานระบบออนไลน
(Internet Banking)
อาเภอพระนครศรีอยุธยา

22

การจัดเสนทางทองเที่ยวเชิง น.ส.ณัฐกฤตา
ประวัติศาสตรและศาสนา
รักใหม
แบบทองเที่ยว หนึ่งวัน
(One Day Trip) กรณีศึกษา
อาเภอพระนครศรีอยุธยา

23

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจในการใช
บริการเครื่องใหบริการทาง
การเงินอัตโนมัติผานทางตู
ATM ในเขตอําเภอ
พระนครศรีอยุธยา

ดร.ปชฌา
ตรีมงคล

นายวุฒิศาสตร
คําคม

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

2560 โครงการประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 7 ประเทศไทย
4.0 นวัตกรรมสรางสรรคสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 20-21 กรกฎาคม
2560
2560 ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 และ
การประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือขายสหวิทยาการ ภาค
กลาง สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา ครั้งที่ 3 วันที่ 31 มีนาคม
2560
2560 ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2
และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขายสห
วิทยาการ ภาคกลาง สํานักงาน
ราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 3
วันที่ 31 มีนาคม 2560
2560 ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2
และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขายสห
วิทยาการ ภาคกลาง สํานักงาน
ราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 3
วันที่ 31 มีนาคม 2560
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คาถวง
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24

The Effects of
Innovativeness and
Entrepreneurial
Orientation On Export
Performance through
Competitve Advantage
of Small and Medium
Enterprises in Thailand
ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑกระยา
สารทของประชาชนใน
ประเทศไทย

ผศ.อรนุช
รูปติวิริยะ

The Relationship
between Earning
Quality of Accounting
Information and Stock
Price: An Empirical
Study of This Listed
Firms after IFRS
Adoption
Firm’s Satisfaction Towa
rd Student of the Coop
erative Education Progra
m and International Ed
ucation Standard 2 for
Professional Accountant
in Thailand

นางสาวณัฐพัชร
นวลมณีฐิติ

25

26

27

เจาของผลงาน

นางสาวศศินันท
ศาสตรสาระ

ผศ.สุรชัย
เอมอักษร

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

2560 การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและระบบ
สารสนเทศประยุกตและการ
ประชุมวิชาการดานบริหารธุรกิจ
ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 19
– 21 กค. 60
2560 โครงการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติและระดับชาติดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
ระบบสารสนเทศประยุกต และ
การประชุมวิชาการดาน
บริหารธุรกิจ ครั้งที่ 11 วันที่ 25
มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
เซาธอีสทบางกอก บางนา
กรุงเทพฯ
2560 การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ “TARC 2017
TRENDS IN ACCOUNTING
RESEARCH CONFERENCE”
ณ ประเทศลิทัวเนีย วันที่ 4 – 6
ตุลาคม 2560

0.2

2560 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
“International Conference
for Social
Sciences and Humanities”
ณ เมืองปราก สาธารณรัฐเช็ก
วันที่ 31 ตุลาคม -3
พฤศจิกายน 2560

0.4
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28

Financial Distress Predic น.ส.เพ็ญพระ
tion - Automotive Manu พักตร มานะ
facturing
ปรีชาดีเลิศ
Companies in Thailand

29

Smooth operators? Inco ผศ.ดร.สุภาวดี
me smoothing
สุขีชีพ มอสส
in Thai listed
companies

30

Causal Relationship Mo
del of Firm Characteristi
cs Factors and Good Co
rporate Governance
affecting the
Performance
of the Companies Liste
d on the Stock
Exchange of Thailand
The Casual Relationship
Model of the Feature F
actors Influencing
Environmental
Management Report
of Listed on the
Stock Exchange of
Thailand

31

ผศ.ดร.เสนีย
พวงยาณี

ผศ.วันเพ็ญ
กลิ่นพานิช

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

2560 ประชุมวิชาการ
TARC 2017 TRENDS IN ACC
OUNTING RESEARCH CONF
ERENCE ณ ประเทศ
ลิทัวเนีย ในระหวาง
วันที่ 4 - 6 ตุลาคม 2560
2560 งานประชุมวิชาการ 4th
International
Conference on Business,
Economics,
Management and
Marketing ณ มหาวิทยาลัย
Oxford ประเทศอังกฤษ
ในระหวางวันที่ 14 16 สิงหาคม 2560
2560 Center for Responsible Citi
zenship andSustainability
Murdoch University ประเทศ
ออสเตรเลีย ในระหวางวันที่
26 - 28 กรกฎาคม2560

0.4

2560 Center for Responsible Citi
zenship andSustainability
Murdoch University ประเทศ
ออสเตรเลีย ในระหวางวันที่
26 - 28 กรกฎาคม2560

0.4
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0.4

0.4

อยูในฐาน

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

32

The Study of Causal Rel
ationship Model
on Sustainable Corporat
e Social Responsibility
Report of Companies
Listed
on the Stock Exchange
of Thailand
The Influence of Corpor
ate Socia
Responsibility Reporting
Based on Firm Charact
eristics on
Firm Value of the
Companies listed on th
e Stock
Exchange of Thailand
The Professionalism of
Accountants
Related to Earnings Qua
lity: A Case
of Industrial Estate in
Ayutthaya
The Motivating factor to
Reduce Chemical Fertil
izer Usage Among Wate
r Chesnut Growers

33

34

35

36

เจาของผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

น.ส.ศิริพร
มาลัยเปย

2560 Center for Responsible Citi
zenship andSustainability
Murdoch University ประเทศ
ออสเตรเลีย ในระหวางวันที่
26 - 28 กรกฎาคม 2560

0.4

ดร.ดารารัตน
โพธิ์ประจักษ

2560 Center for Responsible Citi
zenship andSustainability
Murdoch University ประเทศ
ออสเตรเลีย ในระหวางวันที่
26 - 28 กรกฎาคม 2560

0.4

น.ส.จิราพร
กรัดเพ็ชร

2560 Center for Responsible Citi
zenship andSustainability
Murdoch University ประเทศ
ออสเตรเลีย ในระหวางวันที่
26 - 28 กรกฎาคม2560

0.4

ผศ.จันทรเพ็ญ
วรรณารักษ

2560 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
“International Conference
for Social
Sciences and Humanities”
ณ เมืองปราก สาธารณรัฐเช็ก
วันที่ 31 ตุลาคม -3
พฤศจิกายน 2560
2560 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
“International
Conference for Social Scien
ces and Humanities”

0.4

Relationship Between S น.ส.สุธาทิพย
ervice Factor And Servic เลิศวิวฒ
ั นชัยพร
e Quality In Customers’
Perspective Toward AD
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ปที่
ตีพิมพ

epartment Store In Sup
hanburi Province
37

Organizational Culture a ผศ.ดร.
nd Organizational Clima ลัดดาวัลย
te Effect on Organizatio สําราญ
n Effectiveness in an
Automotive Industry in
Thailand

2560

38

Servant Leadership : A
Seccnd-Order
Confirmatory Factor
Analysis

นายปฏิพล
หอมยามเย็น

2560

39

The
น.ส.กนกวลี
lever of importance of t คงสง
he quality
of working life of emplo
yees in business
and manufacturing in
Thailand

2560

40

Impacts of nonFinancial factors
on job satisfaction of p
ublic schools’teachers

2560

นายปฏิพล
หอมยามเย็น

~ 120 ~

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ
ณ เมืองปราก สาธารณรัฐเช็ก
29 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 25
60
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
“International Conference
for Social
Sciences and Humanities”
ณ เมืองปราก สาธารณรัฐเช็ก
วันที่ 31 ตุลาคม -3
พฤศจิกายน 2560
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
“International Conference
for Social
Sciences and Humanities”
ณ เมืองปราก สาธารณรัฐเช็ก
วันที่ 29 ตุลาคม -5
พฤศจิกายน 2560
ประชุม
วิชาการ 237th International
Conference on Management
and Information Technolog
y (ICMIT) ณ กรุงเอเธนส
ประเทศสาธารณรัฐเฮล
เลนิก (กรีซ) ในระหวางวันที่
5 -13 กันยายน 2560
ประชุมวิชาการนานาชาติ
International Conference
for Academic Disciplines
ณ มหาวิทยาลัยคาตาเนีย
เมือง Catania
ประเทศ Italy 10 พฤษภาคม 2 มิถุนายน 2560

คาถวง
น้ําหนัก

0.4

0.4
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41

Developing Package Pro น.ส.ศศินันท
totype for
ศาสตรสาระ
Processed Sweet Potato
Cracker Product in
Phra Nakhon Si Ayuttha
ya Province, Thailand

42

Cost and Benefit Analysi
s of One Tambon One
Product (OTOP): A Case
study of Rattan and
Bamboo
Wickerwork Products Gr
oup of Bantungfak, Villa
ge No.2, Wang Luek Sub
-district, Sam Chuk
District,
Suphanburi Province
การเปลี่ยนแปลงสถานะ
ทางการเงินภายหลังมหา
อุทกภัย 2554 ของกลุม
อุตสาหกรรมยานยนต นิคม
อุตสาหกรรมโจรนะ
Understanding the Role
of Technology
Acceptance Influence o
n Internet Banking Inten
tion : An Empirical
Study
in Consumer of Comme
rcial Bank

43

44

นายปฐมพงศ
กุกแกว

น.ส.
เพ็ญพระพักตร
มานะปรีชาดีเลิศ

ผศ.ดร.วสุธิดา
นุริตมนต

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

2560 ประชุมวิชาการ 237th
International
Conference on Management
and Information Technolog
y (ICMIT) ณ กรุงเอเธนส
ประเทศสาธารณรัฐเฮล
เลนิก (กรีซ) ในระหวาง
วันที่ 7 - 9 กันยายน 2560
2560 การนําเสนอผลงานวิชาการ
ระดับนานาชาติ The 3rd
International Conference
on Management, Business,
and Economics (ICMBE) &
The 5th International
Conference on Tourism,
Transport, and Logistics
(ICTTL) ณ เมืองมองเทรอ
ประเทศสวิตเซอรแลนด
9-11 มีค. 60
2560 วารสารวิชาการ เศรษฐศาสตร
และบริหารธุรกิจปริทัศน ป
ที่ 13 ฉบับที่ 1เดือน
มกราคม 2560 เลข
หนา 97 - 116
2560 International Journal of
Applied Computer
Technology and
Information Systems
ฉบับที่ 2 ปที่ 6 ประจําเดือน
ตุลาคม 2559 -มีนาคม 2560
ISSN 2229-0338
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คาถวง
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45

ภาวะผูนําของผูบริหารงานมี ดร.ณัฏฐพัชร
ความสําคัญตอการจัดการใน ลาภบํารุงวงศ
พฤติกรรมองคกร

46

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่
ดีองคการในประเทศไทย

47

ความขัดแยงในองคกร
น.ส.สุตาภัทร
ธุรกิจ : แนวทางปองกันและ จันทรประเสริฐ
แกไข

48

แนวทางในการเพิ่มศักยภาพ นายศุภกร
ทางเศรษฐกิจของ
ลิ้มคุณธรรมโม
พระนครศรีอยุธยา กรณีศึก
ษา “การบูรณาการบริหาร
ศูนยบริการทองเที่ยวครบ
วงจร

49

แนวทางการพัฒนาภาวะ
ดร.กันยาวีร
ผูนําแบบผูรับใชในการ
เมฆีวราพันธุ
บริหารงานของธุรกิจคาปลีก
สมัยใหมในจังหวัดนนทบุรี

50

ปจจัยที่สงผลตอความสุขใน
การทํางานของพนักงาน
บริษัทเอกชนในสวน
อุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
การตลาดเชิงประสบการณ
และคุณภาพความสัมพันธที่
มีอิทธิผลตอความภักดีของ
ลูกคาเบเกอรี่ราน เอสแอนด

51

ผศ.พรเทพ
แกวเชื้อ

ผศ. ดร.เสนีย
พวงยาณี

ผศ.ดร.วสุธิดา
นุริตมนต

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

2560 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
ปทุมธานี ปที่ 9 ฉบับที่ 2
(เดือนกรกฎาคม ธันวาคม 2560) เลขหนา 247
เลข ISSN 1960 - 4284
2560 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
ปทุมธานี ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เลม
ที่ 1 มค. - มิย 60
เลขหนา 210 - 217
2560 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
ปทุมธานี ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เลม
ที่ 1 มค. - มิย 60 เลข
หนา 225 - 233 TCI กลุมที่ 2
2560 วารสารวิทยาลัย
นครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ปที่ 10
ฉบับที่ 2 เดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม
2559 เลขหนา 22 -35 ISSN
1906-1056 TCI กลุมที่ 2
2560 วารสารวิชาการ สถาบัน
วิทยาการจัดการแหงแปซิฟค
สาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ปที่ 3 ฉบับที่ 1
มค. – มิย. 2560 (กลุมที่ 2)
2560 วารสารวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา ปที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคมธันวาคม 2560) ISSN 19063849
2560 วารสารสุทธิปริทัศน ปที่ 31
ฉบับที่ 100 ตุลาคม – ธันวาคม
2560 มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย ISSN 0857-2690
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คาถวง
น้ําหนัก

อยูในฐาน

0.6

TCI กลุมที่ 2

0.6

TCI กลุมที่ 2

0.6

TCI กลุมที่ 2

0.6

TCI กลุมที่ 2

0.6

TCI กลุม ที่ 2

0.8

TCI กลุม 1

0.8

TCI กลุมที่ 1

ลําดับที่

52

53

54

55

56

57

ชื่อผลงานวิชาการ
พี ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
ปจจัยสังคมและรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตมีความสัมพันธ
ตอการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ
อาหารคลีนของผูบริโภคใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถอดบทเรียนกระบวนการ
บริหารจัดการเพื่อการ
พัฒนาชุมชนตลาดโบราณสู
ความสําเร็จ : ตลาด
โกงโคง บานแสงโสม อําเภอ
บางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
สมการโครงสรางของทักษะ
ผูบริหารงานจัดซื้อตอ
ความสัมพันธของผูซื้อกับ
ผูขาย
แบบจําลองคณิตศาสตรการ
สั่งซื้อที่เหมาะสมของธุรกิจ
นําเขาลักษณะซื้อมาขายไป
ของบริษัทแหงหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกรม
ตรวจบัญชีสหกรณในเขต
พื้นที่สํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณที่ 1
ปจจัยที่สงผลตอการจัดการ
ความรูของมหาวิทยาลัยจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย

เจาของผลงาน

นางชุตินันท
วิลามาศ

นายพงศกร
เอี่ยมสอาด

นางสุวรรณี
หงษวิจิตร

นายอดิศัย
วรรณธนะภูติ

ผศ.ดร.จันทนา
แสนสุข

ดร.ศราวุธ
สังขวรรณะ

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

2560 วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ
(มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
ปที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม –
ธันวาคม 2560 ISSN 24655082
2560 วารสารวิชาการ Veridian E –
Journal, Silpaorn University
ฉบับภาษาไทย สาขา
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และ
ศิลปะ ปที่ 10 ฉบับที่ 2
(พค. - สค. 60 เลข
หนา 632 – 635
2560 วารสารการจัดการสมัยใหม ป
ที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือน
มกราคม – มิถุนายน 2560
เลข ISSN 1686 - 7319
2560 วารสารการจัดการสมัยใหม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลข ISSN ที่ 1686 - 7319
ปที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือน
มกราคม -มิถุนายน 2560
เลขหนา 149 - 160
2560 วารสารการเมือง การบริหาร
และกฎหมาย คณะรัฐศาสตร
และนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
บูรพา ปที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม
– เมายน 2560 ISSN 1906506X (TCI กลุม1)
2560 วารสาร มจร สังคมศาสตร
ปริทรรศน ปที่ 6 ฉบับที่ 4
ตุลาคม – ธันวาคม 2560 ISSN
2287-0121 TCI กลุมที่ 1
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คาถวง
น้ําหนัก

อยูในฐาน

0.8

TCI กลุมที่ 1

0.8

TCI กลุมที่ 1

0.8

TCI กลุมที่ 1

0.8

TCI กลุมที่ 1

0.8

TCI กลุมที่ 1

0.8

TCI กลุมที่ 1

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

58

การรับรูคุณภาพการบริการ ผศ.ดร.จันทนา
ทางการแพทยสงผลตอ
แสนสุข
ความพึงพอใจและความ
ภักดีของผูประกันตนใน
สถานพยาบาลในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

59

ปจจัยที่สงผลตอความ
ตองการพัฒนาตนเองและ
ความสามารถในการเผชิญ
ฝาฟนอุปสรรคของบุคลากร
ครูศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
(กศน.) กลุมลุมน้ํา
เจาพระยา
ความสัมพันธระหวาง
ความเครียดในงานความ
เหนื่อยลาในงานและความ
ตั้งใจลาออกจากงาน

60

ผศ.ดร.จันทนา
แสนสุข

นายปฏิพล
หอมยามเย็น

61

การประเมินระบบและกลไก น.ส.ศศินันท
การบริหารจัดการงานวิจัย ศาสตรสาระ
ของหนวยวิจัยนวัตกรรมเพื่อ
สังคมและชุมชน (ระยะที่ 2)

62

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

63

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

64

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ผศ.ชลอ
หนูอินทร
ผศ.ศักดิ์รินทร
ถิรธรรมพล
รศ.โกศล
จิตวิรัตน

ปที่
ตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

อยูในฐาน

2560 วารสารวิชาการ Veridian
E – Journal, Silpaorn
University ฉบับภาษาไทย
สาขามนุษยศาสตร
สังคมศาสตร และศิลปะ ปที่ 10
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน –
ธันวาคม 2560 ISSN 19063431 TCI กลุม 1
2560 วารสารวิชาการ Veridian E –
Journal, Silpaorn University
ฉบับภาษาไทย สาขา
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และ
ศิลปะ ปที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือน
กันยายน – ธันวาคม 2560
ISSN 1906-3431 TCI กลุม 1

0.8

TCI กลุมที่ 1

0.8

TCI กลุมที่ 1

2560 วารสารวิชาการ Veridian E –
Journal, Silpaorn University
ฉบับภาษาไทย สาขา
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และ
ศิลปะ ปที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน
พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 (กลุมที่ 1)
2560 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิง
พื้นที่ ปที่ 9 ฉบับที่ 3
พฤษภาคม – มิถุนายน 2560
(TCI 1) ISSN 1906 – 3628

0.8

TCI กลุมที่ 1

0.8

TCI กลุมที่ 1

2560 คําสั่งที่ 30/2561
ลงวันที่ 8 มค. 2561
2560 คําสั่งที่ 532/2560
ลงวันที่ 1 สค. 2560
2560 คําสั่งที่ 923/2560
ลงวันที่ 30 ตค. 2560

1

รวมคะแนนถวงน้ําหนัก
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ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

1
1
28.6

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 30 = 5 คะแนน

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

1

การศึกษา
ประสิทธิภาพของการ
สอนวิชาแคลคูลัส 1
เรื่อง ปริพันธของ
ฟงกชัน โดยใชชุดฝก
ปฏิบัติ
การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรูแบบการสอน
แนะใหรูคิด รายวิชา
สถิติสําหรับ
วิทยาศาสตรตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ที่มีตอ
เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา แคลคูลัส
1
การพัฒนาความรู
พื้นฐานทาง
คณิตศาสตรสูการเรียน
วิชาแคลคูลัส และการ
ประยุกตใชวิธีการประ
เมิลผลการเรียนรูตาม
สภาพจริง

2

3

4

เจาของผลงาน

คาถวง
น้ําหนัก

ปที่ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

ณัฐกาญจน
บุญสถิตย

2560

การประชุมวิชาการระดับชาติ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ครั้งที่ 1 วันที1่ 9 มกราคม 2560
หนา 314-318

0.2

ทักษิณา
เครือหงส

2560

การประชุมวิชาการระดับชาติ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ครั้งที่ 1 วันที่ 19 มกราคม
2560 หนา 319-332

0.2

สมชาย
สมโภชพิสุทธิ์

2560

การประชุมวิชาการระดับชาติ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ครั้งที่ 1 วันที่ 19 มกราคม
2560 หนา 333-343

0.2

กัญญลักษณ
ทรัพยกระจาง

2560

การประชุมวิชาการระดับชาติ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ครั้งที่ 1 วันที่ 19 มกราคม
2560 หนา 344-349

0.2
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อยูในฐาน

คาถวง
น้ําหนัก

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

ปที่ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

5

การตรวจวิเคราะห
คุณภาพทางจุล
ชีววิทยาของน้ําดื่มจาก
ตูกดน้ําหยอดเหรียญ
อัตโนมัติ ในเขตอําเภอ
พระนครศรีอยุธยา

กัญญา กอแกว ,
วรรณดี แสงดี ,
ดารานัย
รบเมือง

2560

0.2

6

คุณสมบัติทางเทอรโมอิ
เล็กทริกของหมึกผสม
ทอนาโนคารบอนบน
กระดาษ

เจษฎา
จันทนผา,
อดุลย
หาญวังมวง

2560

7

การศึกษาความสัมพันธ
ของวัฒนธรรมองคกร
กับการบริหารจัดการ
ความรูของ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
การพัฒนาสื่อการ
เรียนรู เรื่อง การ
เรียงลําดับและการ
คนหาขอมูลดวย
เทคโนโลยีเสมือนจริง
การพัฒนา
แอปพลิเคชั่นเพื่อ
สงเสริมการเกษตรและ
สนับสนุนขอมูลสินคา
ทางภูมิศาสตร

น.ส.ศุภานัน
ทัพสัพ

2560

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 และ
การประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือขายสหวิทยาการภาคกลาง
สํานักงานราชบัณฑิตยสภา
ครั้งที่ 3 วันที่ 31 มีนาคม 2560
หนา 49-55
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 และ
การประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือขายสหวิทยาการภาคกลาง
สํานักงานราชบัณฑิตยสภา
ครั้งที่ 3 วันที่ 31 มีนาคม 2560
หนา 139-142
ประชุมวิชาการระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 2017-1 ดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
ระบบสารสนเทศประยุกตฯ
ครั้งที่ 11(ACTIS) 25 มกราคม
2560 หนา 158-162

น.ส.ภิญญาพัชญ
ทาสาธนัตย
ตระกูล

2560

2017 ACTIS & NCOBA
ครั้งที่ 12 วันที่ 19-21
กรกฎาคม 2560
หนา 155-159

0.2

น.ส.ภิญญาพัชญ
ทาสาธนัตย
ตระกูล ,
นายอภิชาติ
โชคเหรียญสุขชัย

2560

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 และ
การประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือขายสหวิทยาการภาคกลาง
สํานักงานราชบัณฑิตยสภา
ครั้งที่ 3 วันที่ 31 มีนาคม 2560
หนา 86-91

0.2

8

9
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0.2

0.2

อยูในฐาน

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

10

ผลการใชเทคโนโลยี
คลาวดแบบรวมมือโดย
ใชประบวนการมีสวน
รวมเชิงรุก ตามหลัก
ความดีพื้นฐานสากล
เพื่อเสริมสรางคุณธรรม
ของเยาวชน
การคนเสนทางที่สั้น
ที่สุดโดยใช Google
API สําหรับสถานที่
ทองเที่ยว

12

คาถวง
น้ําหนัก

ปที่ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

นายณพงศ
วรรณพิรุณ

2560

0.2

นายกรมวุฒิ
นงนุช

2560

การศึกษาขั้นตอน
วิธีการไหลสูงสุดบน
รูปแบบโครงขายการ
ระบาย

นายพฤฒิพงศ
เพ็งศิริ

2560

13

การศึกษาผลสัมฤทธิ์
การเรียนรูรายวิชา
เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส

ณิชานันท
สมัครไทย

2560

14

การประเมินหลักสูตรสู
การตัดสินใจในเชิง
คุณคาเพื่อการพัฒนา
หลักสูตร : ในมิติ
มุมมองของนักศึกษา
ระบบวิเคราะห
พฤติกรรมนักทองเที่ยว
เพื่อการจัดกลยุทธการ

เอกชัย
เนาวนิช

2560

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 และ
การประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือขายสหวิทยาการภาคกลาง
สํานักงานราชบัณฑิตยสภา
ครั้งที่ 3 วันที่ 31 มีนาคม 2560
หนา 504-511
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 และ
การประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือขายสหวิทยาการภาคกลาง
สํานักงานราชบัณฑิตยสภา
ครั้งที่ 3 วันที่ 31 มีนาคม 2560
หนา 102-107
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 และ
การประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือขายสหวิทยาการภาคกลาง
สํานักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้ง
ที่ 3 วันที่ 31 มีนาคม 2560
หนา 108-120
การประชุมวิชาการระดับชาติ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ครั้งที่ 1 วันที่ 19 มกราคม
2560 หนา 161-166
การประชุมวิชาการระดับชาติ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ครั้งที่ 1 วันที่ 19 มกราคม
2560 หนา 183-193

จีรศักดิ์
พุมเจริญ

2560

การประชุมวิชาการระดับชาติ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ครั้งที่ 1 วันที่ 19 มกราคม
2560 หนา 251-257

0.2

11

15
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16

ทองเที่ยวแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาแบบจําลอง
เชิงสถาปตยกรรม 3
มิติ วัดไชยวัฒนาราม

สรชัย ชวรางกูร

2560

0.2

17

ระบบคลังขอสอบ

นายจีรศักดิ์
พุมเจริญ

2560

การประชุมวิชาการระดับชาติ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ครั้งที่ 1 วันที่ 19 มกราคม
2560 หนา 258-264
ประชุมวิชาการระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 2017-1
ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
ระบบสารสนเทศประยุกตฯ
ครั้งที่ 11(ACTIS) วันที่ 25
มกราคม 2560 หนา 168-172

18

Biomass and
biohydrogen
production of
unicellular green
alga Chlorella
vulgaris var.vulgaris
TISTR 8261 in
frozen food
industrial
wastewater
Decision Support
System Model :
Topic analysis to
the IT Project

ดร.สามารถ
ตายขาว

2560

Proceeding of 7th
International Conference
on Fermentation
Technology for Value
Added Agricultural
Products and The 12th
Asian Biohydrogen &
Biorefinery Symposium July
25-28, 2017 p.18-25

0.4

น.ส.ลักษนันท
พลอยวัฒนาวงษ

2560

2017 5th International
Conference on Information
and Education Technology
(ICIET) 9-13 มกราคม 2560
หนา 76-80

0.4

The Management
TQF Database
Systems

นายจีรศักดิ์
พุมเจริญ

2560

2017 5th International
Conference on Information
and Education Technology
(ICIET) 9-13 มกราคม 2560
หนา 81-84

0.4

19

20
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0.2

อยูในฐาน

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

21

LINSIM : A
framework of an
automatic
Assessment for
Linux-based
Opereting System
Exercises
Cloud Computing :
The Challenges of
software business
Mobile Application
Tracking for
Emergency Support
User Authentication
Algorithm with
Role-Based Access
Control for
Electronic Health
Systems to Prevent
Abuse of Patient
Privacy
การประเมินระบบและ
กลไกการบริหาร
จัดการงานวิจัยของ
หนวยนวัตกรรมเพื่อ
สังคมและชุมชน
การออกแบบหัววัดทาง
ไฟฟาเคมีสําหรับการ
ตรวจดีเอ็นเอขาว

22

23

24

25

26
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คาถวง
น้ําหนัก
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นายอุทาน
บูรณศักดิ์ศรี

2560

2017 5th International
Conference on Information
and Education Technology
(ICIET) 9-13 มกราคม 2560
หนา 66-70

0.4

นายจีรศักดิ์
พุมเจริญ

2560

0.4

น.ส.ภิญญาพัชญ
ทาสาธนัตย
ตระกูล

2560

น.ส.ภิญญาพัชญ
ทาสาธนัตยตระกูล

2560

Proceeding of conference
on 25th ACTIS & NCOBA
25 มกราคม 2560 หนา 10-13
The 2nd IEEE International
Conference on Science and
Technology (RMUTT) 7-8
ธันวาคม 2560 หนา 351-355
2017 3nd IEEE International
Conference on Computer
and Communication
วันที่ 13-16 ธันวาคม 2560
หนา 1019-1024

ผศ.ดร.มนตรี
สังขทอง

2560

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ปที่ 12 ฉบับที่
1 มกราคม-มิถุนายน 2560
หนา 13-28

0.6

TCI กลุม 2

ดร.สุธิษา
เละเซ็น

2560

วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ
ปที่ 5 ฉบับที่ 1 หนา 50-59

0.6

TCI กลุม 2
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0.4

0.4

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

27

การติดตามหลังการ
เรียนปรับพื้นฐาน
หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
การพัฒนาชุดกิจกรรม
การเรียนรูแบบอุปนัย
รวมกับกระบวนการ
กลุมวิชาแคลคูลัส 2
ระดับปริญญาตรี
การประเมินระบบและ
กลไกการบริหาร
จัดการงานวิจัยของ
หนวยนวัตกรรมเพื่อ
สังคมและชุมชน (ระยะ
ที่ 2)
การประเมินหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร คณะ
วิทยาศาสตรและเทค
โนโลยื มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
รูปแบบการประเมิน
ภายในเพื่อขับเคลื่อน
งานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิง
พื้นที่

28

29

30

31

คาถวง
น้ําหนัก

อยูในฐาน

วารสารมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ปที่ 36 ฉบับที่ 2
มีนาคม-เมษายน 2560
หนา 73-82

0.6

TCI กลุม 2

2560

วารสารครุศาสตรอุตสาหกรรม
(คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง)
ปที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคมเมษายน 2560 หนา 176-184

0.8

TCI กลุม 1

ผศ.ดร.มนตรี
สังขทอง

2560

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิง
พื้นที่ ปที่ 9 ฉบับที่ 3
หนา 155-166

0.8

TCI กลุม 1

ดร.รุจิรา คงนุย

2560

วารสารศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี ปที่ 28
ฉบับที่ 3 เดือน กันยายนธันวาคม 2560 หนา 50-58

0.8

TCI กลุม 1

ผศ.ดร.มนตรี
สังขทอง

2560

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิง
พื้นที่ ของสํานักกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปที่ 9
ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม
2560 หนา 234-241

0.8

TCI กลุม 1

เจาของผลงาน

ปที่ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

ดร.เอกชัย
เนาวนิช

2560

ดร.เบญจพร
สวางศรี
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คาถวง
น้ําหนัก
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วารสารวิชาการศึกษาศาสตร
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนคริทรวิโรฒ ปที่ 18
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคมมิถุนายน 2560 หนา 94-98

0.8

TCI กลุม 1

2560

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน
ปที่ 23 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคมมีนาคม 2560 หนา 56-66

0.8

TCI กลุม 1

ผศ.พินทุสร
ปสนะจะโน

2560

0.8

TCI กลุม 1

ดร.สามารถ
ตายขาว

2560

วารสารศรีปทุมปริทัศน ฉบับ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ปที่ 9 มกราคม-ธันวาคม 2560
หนา 88-96
Energy Procedia 138(2017)
P.360-365

1

Science
Direct

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

ปที่ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

32

การประเมินหลักสูตร
เพื่อการพัฒนา
หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2554 คณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
เจตคติตอการเรียน
รายวิชาสมการเชิง
อนุพันธของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ :
กรณีศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร
และสถาาปตยกรรม
ศาสตร
การใชรหัสคิวอารโคด
บนระบบปฏิบัติการบน
มือถือเพื่อการบริหาร
จัดการครุภัณฑ
Effect of Metal
Cofactors of key
Enzymes on
Biohydrogen
Production by
Nitrogen Fixing
Cyanobacterium

ดร.รุจิรา คงนุย

2560

ดร.รุจิรา คงนุย

33

34

35
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ลําดับที่

36

37

38

39

ชื่อผลงานวิชาการ
Anabaena
siamensis TISIR
8012"
Increasing
Hydrogen
Production
Efficiency of N2Fixing
Cyanobacterium
Anabaena
Siamensis by Cell
Immobillization
Particle number
dependence in the
non-linear
Evolution of Nbody selfgravitating systems
A Study of
Thickness
Dependence on
Omnidirectional
anti-reflection SiO2
nanorod array
fabricated by
oblique angle
deposition
Preparation and
surface wettabillity
of nanostructure
TiO2 films

เจาของผลงาน

คาถวง
น้ําหนัก

ปที่ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

ดร.สามารถ
ตายขาว

2560

Energy Procedia 138(2017)
P.366-371

1

Science
Direct

ดร.ถิรวุฒิ
วรกิจพูลผล

2560

Monthly Notices of the
Royal Astronomical Society
473 (2017) P.2348-2354

1

SJR

ผศ.ธัญจิรา
บุญพิชญาภา

2560

Materialstoday:PROCEEDIN
G 4 (2017) P.6037-6042

1

Science
Direct

ดร.ธีรยุทธ
เพลิดพริ้ง

2560

Materialstoday:
PROCEEDING 4 (2017)
P.6331-6335

1

Science
Direct

รวมคะแนนถวงน้ําหนัก
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18.6

อยูในฐาน

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
กลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 30 = 5 คะแนน
เจาของ
ผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

การศึกษาคุณสมบัติวัสดุ
ทดแทนทรายของวัสดุมวล
เบาเติมฟองอากาศแบบไม
อบไอน้ํา
ผลกระทบของการเพิ่มคลอง
ลัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ําในแมน้ําทาจีน
การศึกษารูปแบบ
สถาปตยกรรมเรือนขนมปง
ขิงในประเทศไทย
กรณีศึกษากรุงเทพ
ปริมณฑล และจังหวัดแพร

อ.ยอดชาย
สิงหทอง

2560

พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6
วันที่ 26 – 27 ม.ค. 60
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

0.2

ดร.ณัฐวุฒิ
อินทบุตร

2560

0.2

ผศ.ภัทราวดี
ศิริวรรณ

2560

4

การขึ้นรูปผลิตภัณฑพอลิ
เมอรผสมเสนใยธูปฤาษีดวย
ระบบสูญญากาศ

ผศ.รําพึง
เจริญยศ

2560

5

เปรียบเทียบสมบัติทางกล
ของแนวเชื่อมอลูมิเนียมเจือ
AA6063-T5 โดย
กระบวนการเชื่อมความ
เสียดทานหมุนกวนกับ
กระบวนการเชื่อมมิก
การผลิตพลังงานไฟฟาดวย
เทอรโมอิเล็กตริก จาก
เครื่องปรับอากาศเปน
พลังงานไฟฟา

ผศ.จักรินทร
นวมทิม

2560

พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6
วันที่ 26 – 27 ม.ค. 60
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
การประชุมใหญโครงการ
สงเสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษา ครั้งที่ 5
วันที่ 2 – 4 มี.ค. 60
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุดรธานี
ประชุมวิชาการระดับชาติ
วลัยลักษณวิจัย ครั้งที่ 9
วันที่ 30 – 31 มี.ค. 60
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
วลัยลักษณวิจัย ครั้งที่ 9
วันที่ 30 – 31 มี.ค. 60
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ผศ.ดร.สรายุธ
ทองกุลภัทร

2560

ประชุมวิชาการระดับชาติ
มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2
วันที่ 31 มี.ค. 60 ณ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.2
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คาถวง
น้ําหนัก

7

เครื่องลางทองวงชางสําหรับ อ.พัชรนันท
เครื่องชวยหายใจแบบ
ศรีธนาอุทัยกร
แนวนอนโดยใชเทคนิคแรง
หนีศูนยกลาง

2560

ประชุมวิชาการระดับชาติ
มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2
วันที่ 31 มี.ค. 60 ณ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.2

8

การขึ้นรูปผลิตภัณฑพอลิ
เมอรผสมเสนใยจาก
ธรรมชาติ ดวยระบบ
สุญญากาศ

ผศ.รําพึง
เจริญยศ,
อ.สุทธิสาร
อนันตรัตนชัย

2560

ประชุมวิชาการระดับชาติ
มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2
วันที่ 31 มี.ค. 60 ณ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.2

9

การประเมินผลการเรียนรู
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาในการเรียน
การสอนแบบการบูรณาการ
ของสาขาสถาปตยกรรม กับ
การออกแบบลานปฏิบัติ
ธรรม วัดไผเหลือง ตําบล
บางรักพัฒนา จังหวัด
นนทบุรี
การประยุกตใชไม
โครบับเบิ้ลโอโซนรวมกับ
ระบบเติมอากาศแบบเวนรูจี
ในการบําบัดน้ําในคลองพระ
พิมลราชา ตลาดน้ําไทรนอย
อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี
การศึกษาสมบัติทาง
กายภาพและทางกลของชิ้น
ทดสอบจากการประยุกตใช
เสนใยผักตบชวาเปน
สวนผสมในกาวธรรมชาติพอ
ลีแลคติคแอชิค
เครื่องทําน้ําเชื่อมความ
เขมขนสูงดวยวิธีการระเหย
ดวยลมรอน

อ.วราภรณ
บุตรจันทร ,
อ.พรชัย
โลหะพิริยกุล,
อ.ณัชชา
โลหะพิริยกุล,
อ.รุจ
รัตนพาหุ

2560

ประชุมวิชาการระดับชาติ
มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2
วันที่ 31 มี.ค. 60 ณ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.2

อ.ปฏิวัติ
บุญมา

2560

ประชุมวิชาการระดับชาติ
มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2
วันที่ 31 มี.ค. 60 ณ มทร.
สุวรรณภูมิ

0.2

ดร.สมพงษ
พิริยายนต

2560

ประชุมวิชาการระดับชาติ
มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2
วันที่ 31 มี.ค. 60 ณ มทร.
สุวรรณภูมิ

0.2

ผศ.ดร.สรายุธ
ทองกุลภัทร

2560

EENET 2017 วันที่ 2 – 4
พ.ค. 60 ณ โรงแรมเคพี
แกรนด

0.2

10

11

12

~ 134 ~

อยูในฐาน

เจาของ
ผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

การออกแบบระบบปองกัน
เสิรจฟาผาของระบบแรงดัน
ต่ําสําหรับตูรวมสงสัญญาณ
เพื่อเขาถึงสายผูเชาดิจิทัล
การออกแบบระบบปองกัน
หมอแปลงไฟฟากําลังดวย
ไมโครโปรเซสเซอรรีเลย
เนื่องจากรีเลยผลตางทํางาน
ผิดพลาด
DSP-Based BLDC Motor
Speed Control by PID
Controller using Back
EMF Detection
รถนั่งสองลอแบบสมดุล
อัตโนมัติ

อ.กรัณย
ศิริจันทรชื่น

2560

EENET 2017 วันที่ 2 – 4
พ.ค. 60 ณ โรงแรมเคพี
แกรนด

0.2

ผศ.ดร.ประมุข
อุณหเลขกะ

2560

EENET 2017 วันที่ 2 – 4
พ.ค. 60 ณ โรงแรมเคพี
แกรนด

0.2

ผศ.ดร.ดนุพล
คําปญญา

2560

EENET 2017 วันที่ 2 – 4
พ.ค. 60 ณ โรงแรมเคพี
แกรนด

0.2

ผศ.วารุณี
ศรีสงคราม

2560

0.2

การวิเคราะหรูปแบบในการ
จัดวางแมเหล็กถาวรเพื่อให
เกิดเสนแรงแมเหล็กที่
เหมาะสมสําหรับการ
ออกแบบมอเตอรซิงโครนัส
ชนิดแมเหล็กถาวรแบบ
Surface-Mounted
พลังงานไฟฟาสูญเสียในสาย
จําหนายและหมอแปลง
จําหนายไฟฟา
การพยากรณความตองการ
พลังงานไฟฟาของ
โรงพยาบาลภายในจังหวัด
สุพรรณบุรี

อ.ธานี
สมวงศ

2560

EENET 2017 วันที่ 2 – 4
พ.ค. 60 ณ โรงแรมเคพี
แกรนด
EENET 2017 วันที่ 2 – 4
พ.ค. 60 ณ โรงแรมเคพี
แกรนด

ดร.เฉลียว
เกตุแกว

2560

0.2

ดร.เฉลียว
เกตุแกว

2560

EENET 2017 วันที่ 2 – 4
พ.ค. 60 ณ โรงแรมเคพี
แกรนด
EENET 2017 วันที่ 2 – 4
พ.ค. 60 ณ โรงแรมเคพี
แกรนด

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

13

14

15

16

17

18

19

~ 135 ~

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

0.2

0.2

อยูในฐาน

เจาของ
ผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

การจําลองการกระจาย
สนามไฟฟาของลูกถวย
ฉนวนแทงและลูกถวยฉนวน
กานตรงในกรณีฟาผาตอ
ระบบจําหนาย
การศึกษาระบบเดิมอากาศ
รวมกับโอโซนแบบเวนจูรี่บน
ทุนลอยน้ําโดยใชพลังงาน
แสงอาทิตยในการบําบัดน้ํา
ในคลองพระพิมลราชา
ตลาดน้ําไทรนอย อ.ไทร
นอย จ.นนทบุรี
เซนเซอรความถี่วิทยุสําหรับ
การวัดความชื้นแบบไม
ทําลายขาวเปลือก
เซนเซอรไมโครเวฟสําหรับ
สรางตนแบบเครื่องวัด
ความชื้นขาว
การใชอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคลของ
คนงานกอสรางสําหรับ
โครงการกอสรางถนน

อ.สยามรัฐ
เพิกอาภรณ

2560

EENET 2017 วันที่ 2 – 4
พ.ค. 60 ณ โรงแรมเคพี
แกรนด

0.2

อ.ปฏิวัติ
บุญมา

2560

EENET 2017 วันที่ 2 – 4
พ.ค. 60 ณ โรงแรมเคพี
แกรนด

0.2

ดร.สมพร
ศรีวัฒนพล

2560

0.2

อ.ปกรณ
สมบูรณกิจ

2560

อ.อรวรรณ
จันทสุทโธ

2560

EENET 2017 วันที่ 2 – 4
พ.ค. 60 ณ โรงแรมเคพี
แกรนด
EENET 2017 วันที่ 2 – 4
พ.ค. 60 ณ โรงแรมเคพี
แกรนด
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ
มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 10
วันที่ 29 – 31 พ.ค. 60
ณ โรงแกรมดีวารี จอมเทียน
บีช พัทยา

การประยุกตใชบอรด
Arduino และโปรแกรม
WinFACT ชวยสอนวิชา
ปฏิบัติการวงจรไฟฟา

รศ.ดร.ปรีชา
สาคะรังค

2560

ประชุมวิชาการระดับชาติ
สหวิทยาการเอเชียอาคเนย
2560 ครั้งที่ 4 วันที่ 23 –
24 มิ.ย. 60 ณ โรงแรม
ริชมอนด สไตลิซ
คอนเวนชั่น

0.2

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

20

21

22

23

24

25

~ 136 ~

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

0.2

0.2

อยูในฐาน

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของ
ผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

ผศ.ดร.
ภาสพิรฬห
วัชรศรีสําเริง

2560

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ
เครือขายวิศวกรรมเครื่องกล
แหงประเทศไทย ครั้งที่ 31
วันที่ 4 – 7 ก.ค. 60
ณ ภูเขางามรีสอรท

0.2

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

26

ผลกระทบของการทําชอท
พีนนิ่ง ที่มีตอวัสดุแมพิมพ
ทุบขึ้นรูปรอน เกรด JISSKD61

27

ระบบแจงเตือนอุบัติเหตุทาง อ.ภาคภูมิ
รถยนตผานระบบปฏิบัติการ คันธวิวรณ
แอนดอรยด

2560

ECTI-CARD 2017 ครั้งที่ 9
วันที่ 25 – 28 ก.ค. 60 ณ
โรงแรมเชียงคาน
ริเวอรเมาทเทน

0.2

28

การศึกษาการวัดความชื้น
ขาวเปลือกดวยการสงผาน
ความถี่ยาน UHF

ดร.สมพร
ศรีวัฒนพล

2560

0.2

29

การศึกษาเปรียบเทียบการ
ดูดซับโลหะหนักจากน้ําทิ้ง
ของหองปฏิบัติการของ
เปลือกไขและกากกาแฟ
รวมกับระบบชั้นกรองหลาย
ชั้น
การออกแบบแหลงจาย
ไฟฟาแรงสูงสําหรับทดสอบ
เสิรจเคานเตอร

อ.กฤษณะ
จิรสารสวัสดิ์

2560

ผศ.ดร.ยุทธนา
กันทะพะเยา

2560

การออกแบบและวิธีการหา
ฟงกชั่นถายโอนแบบงาย
สําหรับควบคุมความเร็ว
มอเตอรไฟฟากระแสตรง

ผศ.ดร.ยุทธนา
กันทะพะเยา

2560

ECTI-CARD 2017 ครั้งที่ 9
วันที่ 25 – 28 ก.ค. 60
ณ โรงแรมเชียงคาน
ริเวอรเมาทเทน
ประชุมวิชาการระดับชาติ
มทร.ครั้งที่ 9 (9th
RMUTNC) วันที่ 7 – 9 ส.ค.
60 ณ อาคารชาเลนเจอร
ฮอลล อิมแพ็ค
เมืองทองธานี
ประชุมวิชาการระดับชาติ
มทร.ครั้งที่ 9 (9th
RMUTNC) วันที่ 7 – 9 ส.ค.
60 ณ อาคารชาเลนเจอร
ฮอลล อิมแพ็ค
เมืองทองธานี
ประชุมวิชาการระดับชาติ
มทร.ครั้งที่ 9 (9th
RMUTNC) วันที่ 7 – 9
ส.ค. 60 ณ อาคารชาเลน
เจอรฮอลล อิมแพ็ค
เมืองทองธานี

30

31

~ 137 ~

0.2

0.2

0.2

อยูในฐาน

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

32

ผลของรูปแบบการสวิตซ
ของเมทริกซคอนเวอรเตอร
ที่มีตอความผิดเพี้ยนของ
กระแสและแรงดันในยาน
การมอดูเลตเกินจากมุมมอง
ไดอะแกรมสเปซเวกเตอร
การระบุเอกลักษณ
คาพารามิเตอรของ
แบบจําลองมอเตอรไฟฟา
กระแสตรงแบบเซอรโวดวย
การคนหาแบบกระแสเชิง
เขมขน
การออกแบบและสราง
แหลงกําเนิดแสงจาก
ไดโอดเปลงแสงสําหรับปลูก
พืชที่ปรับสัดสวนของแสงสี
แดงและสําน้ําเงินไดโดยใช
Arduino Duemilanove
การออกแบบสรางเตาอบชุบ
โลหะแบบควบคุม
บรรยากาศ
ปญหาการลากขึ้นรูป
เหล็กกลาความแข็งแรงสูง
พิเศษเกรด SPFC980Y
อิทธิพลของสมบัติทางกล
วัสดุที่มีตอลักษณะขอบตัด
ชิ้นงานในกระบวนการ
แบลงคกิ้ง
การพัฒนาหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ
และแมพิมพดวยเทคนิคการ
เรียนรูจากการปฏิบัติ

33

34

35

36

37

38

เจาของ
ผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

ดร.ไพบูลย
เกียรติสุขคณาธร

2560

ประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมไฟฟา ครั้งที่ 40
(EECON40) วันที่ 15 – 17
พ.ย. 60 ณ โรงแรมเดอะ
ซายน จ.ชลบุรี

0.2

ผศ.ดร.ดนุพล
คําปญญา,
นายชูเกียรติ
คีรี

2560

ประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมไฟฟา ครั้งที่ 40
(EECON40) วันที่ 15 – 17
พ.ย. 60 ณ โรงแรมเดอะ
ซายน จ.ชลบุรี

0.2

รศ.นภัทร
วัจนเทพินทร,
นายอังศุ
ชวาลนันท
จําปานาค

2560

ประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 5 วันที่ 26 – 27 พ.ย.
60 ณ ม.เกษตรศาสตร
วข.เฉลิมพระเกียรติ
จ.สกลนคร

0.2

อ.พิพัฒน
สุจิตธรรมกุล

2560

0.2

อ.สัญญา
คําจริง

2560

ผศ.พัชระ
กัญจกาญจน

2560

RMTC2017 วันที่ 7 – 8
ธ.ค. 60 ณ โรงแรมเคปราชา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
RMTC2017 วันที่ 7 – 8
ธ.ค. 60 ณ โรงแรมเคปราชา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
RMTC2017 วันที่ 7 – 8
ธ.ค. 60 ณ โรงแรมเคปราชา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ดร.ภาสพิรุฬห
วัชรศรีสําเริง

2560

RMTC2017 วันที่ 7 – 8
ธ.ค. 60 ณ โรงแรมเคปราชา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

0.2

~ 138 ~

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

0.2

0.2

อยูในฐาน

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

39

วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอ
แมพิมพฉีดขึ้นรูปแผนปาย
ชื่อพลาสติกโดยใชไฟไนตเอ
ลิเมนต
การประยุกตใชอุปกรณวัด
ระยะทางเพื่อวิเคราะหการ
สั่นสะเทือนของเครื่องจักร

40

41

42

43

เจาของ
ผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

อ.พิชิต ออน
ปรางค

2560

RMTC2017 วันที่ 7 – 8
ธ.ค. 60 ณ โรงแรมเคปราชา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

0.2

2560

RMTC2017 วันที่ 7 – 8
ธ.ค. 60 ณ โรงแรมเคปราชา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

0.2

2560

RMTC2017 วันที่ 7 – 8
ธ.ค. 60 ณ โรงแรมเคปราชา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

0.2

2560

RMTC2017 วันที่ 7 – 8
ธ.ค. 60 ณ โรงแรมเคปราชา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

0.2

2560

RMTC2017 วันที่ 7 – 8
ธ.ค. 60 ณ โรงแรมเคปราชา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

0.2

อ.สราวุฒิ
สิริเกษมสุข,
อ.อนุวัฒน
บํารุงกิจ,
อ.ชัยยันต
ใจบุญมา,
อ.ชัยวัฒน
คุรุกิจวานิช,
อ.ณัฐชานันท
อังศุเศรณี
การศึกษาเชิงตัวเลขของการ อ.อนุวัฒน
ไหลผานลูกยางนาดวย
บํารุงกิจ,
เทคนิค Lattice
อ.มงคล
Boltzmann Method
แกวบํารุง,
อ.เจนวิทย
โสภารัตน
การวางแผนการผลิตทอ
อ.รวินทธนัตถ
เหล็กที่เปนสวนประกอบ
ทิพยเสนา,
ชวงลางของรถยนตที่มีความ อ.ณัฐชานันท
หลากหลายของผลิตภัณฑ อังศุเศรณี,
และอัตราการผลิต
อ.วิษณุ
แฟงเมือง
การประเมินพฤติกรรมทาง อ.ณัฐชานันท
ไตรบอโลยีระหวางผิวคู
อังศุเศรณี
สัมผัสเหล็กกลาเครื่องมือกับ
โลหะแผนที่ใชใน
อุตสาหกรรมยานยนตของ
ไทย

~ 139 ~

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

อยูในฐาน

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

44

การออกแบบตัวควบคุมของ
วงจรเพิ่มลดแรงดันไฟฟาใน
ระบบไฟฟาบนเครื่องบินโดย
ใชเทคนิควิธีการคนหาแบบ
ตาบูเชิงปรับตัว
เครื่องปนกรองเสนใยจาก
สับปะรด

45

46

47

48

49

เจาของ
ผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

อ.วิภูษณะ
ฉายินทุ

2560

RMTC2017 วันที่ 7 – 8
ธ.ค. 60 ณ โรงแรมเคปราชา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

0.2

2560

RMTC2017 วันที่ 7 – 8
ธ.ค. 60 ณ โรงแรมเคปราชา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

0.2

2560

วิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ
ครั้งที่ 11 วันที่ 11 ธ.ค. 60
ณ ม.ราชภัฎอุดรธานี

0.2

2560

ICWRE4 วันที่ 23 – 24
ม.ค. 60 ณ โรงแรม The
sign Hotel Patthaya

0.4

2560

I-SEEC2017 วันที่ 15 – 17
มี.ค. 60 ณ The A-ONE
Royal Cruise Hotel

0.4

2560

RMUTP วันที่ 22 – 23 มิ.ย.
60 ณ โรงแรมพลูแมน คิง
พาวเวอร กรุงเทพฯ

0.4

อ.ชัยยันต
ใจบุญมา,
อ.ชัยวัฒน
คุรุกิจวาณิชย,
อ.สราวุฒิ
สิริเกษมสุข,
อ.อนุวัฒน
บํารุงกิจ,
อ.บุญธรรม
โสใจวงศ
พฤติกรรมการตัดของทอ
อ.ชัยวัฒน
คอมโพสิททรงกระกบอกที่มี คุรุกิจวาณิชย,
แกนยืดหยุน : การทดสอบ อ.สนติพีร
เอมมณี
Study Effect of Flow
ดร.อภิโชติ
Discharge on
อุฬารตินนท
Suspenden Solid
Concentration in The
Klong 13 Canal
Pathumthani Province
Comparative Study for รศ.ดร.ปรีชา
PID Controller
สาคะรังค
Optimization Based on
Genetic Algorithm with
Different Objective
Functions
Teaching electric Circuit รศ.ดร.ปรีชา
Laboratory with
สาคะรังค
Arduino-Based Activity
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ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

อยูในฐาน

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

50

Noise Estimation
Technique for Denoising
Multi-frame Color
Images
Simulation of Naresuan
University Green Transit
is Electric Vehicle
Servicesv
The Study of water
demand to grow rice in
Thailand
Modelling and Control
Design of Autonomous
Walking Tractor
Experimental
Determination of
Effective Moisture
Diffusivties of
Gooseberry
(Phyllanthus Emblica
Linn) using Thin Layer
Drying
Curriculum
Development for
Transfer Program
Computer Aided Design
and Manufacturing
The Mechanical
Property of Plate
Produce from Natural
Rubber and water
Hyacinth

51

52

53

54

55

56

เจาของ
ผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

รศ.ดร.
สมเกียรติ
อุดมหรรษากุล

2560

ICCCS2017 วันที่ 10 – 15
ก.ค. 60 ณ เมือง Krakow
ประเทศสาธารณรัฐโปแลนด

0.4

อ.ยอดชาย
สิงหทอง

2560

ISFT2017 วันที่ 17 – 21
ก.ค. 60 ณ เมืองเชจู
ประเทศเกาหลีใต

0.4

ดร.ณัฐวุฒิ
อินทบุตร

2560

0.4

อ.ทศพล
ศรีสุมังคลังกูร

2560

ดร.วาณิช
นิลนนท

2560

ISFT2017 วันที่ 17 – 21
ก.ค. 60 ณ เมืองเชจู
ประเทศเกาหลีใต
ISFT2017 วันที่ 17 – 21
ก.ค. 60 ณ เมืองเชจู
ประเทศเกาหลีใต
ISFT2017 วันที่ 17 – 21
ก.ค. 60 ณ เมืองเชจู
ประเทศเกาหลีใต

อ.ประวิทย
ตฤณรัชตเมธี

2560

ISFT2017 วันที่ 17 – 21
ก.ค. 60 ณ เมืองเชจู
ประเทศเกาหลีใต

0.4

ดร.สมพงษ
พิริยายนต

2560

ISFT2017 วันที่ 17 – 21
ก.ค. 60 ณ เมืองเชจู
ประเทศเกาหลีใต

0.4
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ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

0.4

0.4

อยูในฐาน

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

57

Influence of Copper
onto the Mechanical
Property of Brass
Product by Powder
Compaction Process
Study of Accumulated
Fine Particulate in
Water Hyacinth Root in
Open Channel :
Laboratory Scale
The study architectural
style gingerbread house
Thailand case study in
Bangkok and
metropolitan and phrae
province
Haptic Paddle with
Scilab for Control
System Instruction
Application of
Intensified Current
Search to Design
Optimal PIDD^2
Controller for BLDC
Motor Speed Control
with Back EMF
Detection
Closed Loop Control of
Simulated Dynamic
Systems Based on
Arduino UNO and
WinFACT

58

59

60

61

62

เจาของ
ผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

ผศ.ดร.
นนทโชติ
อุดมศรี

2560

ISFT2017 วันที่ 17 – 21
ก.ค. 60 ณ เมืองเชจู
ประเทศเกาหลีใต

0.4

ดร.อภิโชติ
อุฬารตินนท

2560

ISFT2017 วันที่ 17 – 21
ก.ค. 60 ณ เมืองเชจู
ประเทศเกาหลีใต

0.4

ผศ.ภัทราวดี
ศิริวรรณ

2560

ISFT2017 วันที่ 17 – 21
ก.ค. 60 ณ เมืองเชจู
ประเทศเกาหลีใต

0.4

รศ.ดร.ปรีชา
สาคะรังค

2560

CreTech 2017 วันที่ 1921 ก.ค.60 ณ มทร.กรุงเทพ

0.4

ผศ.ดร.ดนุพล
คําปญญา

2560

ANSCSE21 วันที่ 3 – 4
ส.ค. 60 ณ Thailand
Science Park , Pathum
Thani

0.4

รศ.ดร.ปรีชา
สาคะรังค

2560

8th RMUTCON วันที่ 7 – 9
ส.ค. 60 ณ อาคารชาเลน
เจอรฮอลล อิมแพค
เมืองทองธานี

0.4
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อยูในฐาน

เจาของ
ผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

Low-Frequency Pulse
Width Modulation
Method for the Control
of LEDs Illuminance
with LabVIEW
Enhanced Methane of
Biogas Production from
Water Hyacinth
Removals of
Pharmaceutical
Compounds in
Membrane Bioreactor
Operated under
different Biomass
Concentrations
The effect of flow
discharge on suspended
solids transport in the
Nakhon-Nayok River

รศ.นภัทร
วัจนเทพินทร

2560

AC-EITAI 2017
วันที่ 10 – 15 ส.ค.60
ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก

0.4

อ.เดชา
โฉมงามดี

2560

0.4

อ.สิริลักษณ
ประเสริฐกุลศักดิ์

2560

RDCASE-2017 วันที่ 23 –
26 ส.ค. 60 ณ ประเทศ
สิงคโปร
Emcon forum 2017
วันที่ 17 – 22 ต.ค.60
ณ เมืองเกาสง
ประเทศไตหวัน

ดร.อภิโชติ
อุฬารตินนท

2560

0.6

TCI กลุม 2

การวิเคราะหเสถียรภาพ
เขื่อนดวยเทคนิคการวัดคา
ความตานทานไฟฟาและ
ความตางศักยธรรมชาติ

ผศ.ดร.
ณรงคชัย
วิวัฒนาชาง

2560

วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค. – มิ.ย.
60 ISSN : 22869638
หนาที่ 20-29
วารสารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(RMUTI JOURNAL) ฉบับที่
1 ปที่ 10 เดือนม.ค. – เม.ย.
เลมที่ 1 เดือนมกราคม ป
2560 ISSN : 1906-215X

0.6

TCI กลุม 2

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

63

64

65

66

67

~ 143 ~

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

อยูในฐาน

0.4

เจาของ
ผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

การผลิตพลังงานไฟฟาดวย
เทอรโมอิเล็กตริกจาก
เครื่องปรับอากาศ

ผศ.ดร.สรายุธ
ทองกุลภัทร

2560

แนวทางและความเปนไปได
สําหรับการประยุกตใชวัสดุ
ชีวภาพในการผลิตอิฐกอ
ผนัง
Springback and
sidewall-curl preduction
inU-bending process of
AHSS through finite
element method and
artificial neural network
Influence of Electric
Field Distribution along
the Line post and pin
post Insulator due to
lighting Strike

ดร.ณัฐวุฒิ
อินทบุตร

2560

ดร.ภาสพิรุฬห
วัชรศรีสําเริง

Simulation of Surge
Protective Devices for
Low-Voltage Systems
Connected to Digital
Subscrober Line Access
Multiplexer
การศึกษาวิจัยเพื่อการ
พัฒนาแผนแมบทนิคมบาน
กราง (บานใหมราชประชา
จังหวัดพิษณุโลก)

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

68

69

70

71

72

73

คาถวง
น้ําหนัก

อยูในฐาน

วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ฉบับที่ 1 ปที่ 5 ฉบับที่ 1
ม.ค – มิ.ย. 60 ISSN :
22869638 หนาที่ 60-67
วารสารวิชาการสมาคม
คอนกรีตแหงประเทศไทย

0.6

TCI กลุม 2

0.6

TCI กลุม 2

2560

วารสารวิศวกรรมศาสตร
ราชมงคลธัญบุรี Vol.1
(2560) ฉบับที่ 1 ปที่ 15
พ.ศ.2560 เดือน ม.ค. –
มิ.ย.2560 หนา 27-33

0.8

TCI กลุม 1

ผศ.ดร.ประมุข
อุณหเลขกะ

2560

วารสาร GMSARN
International Journal
ฉบับที่ 1 ปที่ 11 เดือน
มีนาคม 2560 ISSN :
1905-9094 หนา 28-32

0.8

TCI กลุม 1

ผศ.ดร.ประมุข
อุณหเลขกะ

2560

วารสาร GMSARN
International Journal
ฉบับที่ 1 ปที่ 11 เดือน
มีนาคม 2560 ISSN :
1905-9094 หนา 28 - 32

0.8

TCI กลุม 1

ผศ.ดร.อํานาจ
จํารัสจรุงผล

2560

วารสารวิจัย มทร.ตะวันออก
เลขที่ ISSN 1906-1889 ปที่
10 ฉบับที่ 2 ประจําเดือน
ก.ค.-ธ.ค.2560
หนาที่ 97-107

0.8

TCI กลุม 1
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ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

เจาของ
ผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

ผศ.ภัทราวดี
ศิริวรรณ

2560

ดร.ขจรศักดิ์
เจากรมทอง

2560

76

Effectiveness of Building ดร.ขจรศักดิ์
Inspection Policy
เจากรมทอง
Implementation in
Bangkok,Thailand
According to Building
control Act (2522)

2560

77

การวิเคราะหเสถียรภาพ
เขื่อนดวยเทคนิคการวัดคา
ความตานทานไฟฟาและ
ความตางศักยธรรมชาติ

2560

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

74

การศึกษารูปแบบ
สถาปตยกรรมเรือนขนมปง
ขิงในประเทศไทย
กรณีศึกษากรุงเทพฯ
ปริมณฑล และจังหวัดแพร
The Core Competency
Evaluation of Thai
Engineers and Thai
Architects after
Accommodating ACPE
and AA of the AEC in
2015

75

ผศ.ดร.
ณรงคชัย
วิวัฒนาชาง

~ 145 ~

คาถวง
น้ําหนัก

อยูในฐาน

วารสารวิชาการ มทร.
สุวรรณภูมิ เลขที่ ISSN :
2286-9638 ปที่ 5
ฉบับที่ 2 (กค.-ธค.60)

0.8

TCI กลุม 1

International Journal of
the Computer,the
Internet and
Management (IJCIM)
The ISSN for IJCIM is
ISSN 0858-7027.IJCIM
has the Impact Factor
of 5.36 in Index
Copernicus Journal
Master List and is listed
in the first group of
database of Thai
Citation Index.Volume
25,No.3,SeptemberDecember 2017: 69-77
International Journal of
the Computer,the
Internet and
Management (IJCIM) ปที่
25 ฉบับที่ 2 ประจําเดือน
พ.ค.- ส.ค.2560 เลขหนา
80-85 ISSN : 0858-7027
คา Impact factor 5.36
วารสารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(RMUTI JOURNAL)
ปที่ 10 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย.
2560) เลมที่ 1 เดือน

0.8

TCI กลุม 1

0.8

TCI กลุม 1

0.8

TCI กลุม 1

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของ
ผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

78

Velocity Adjustable
รศ.นภัทร
Wind Turbine Simulator วัจนเทพินทร
based on Actual Wind
Generator for
Laboratory Use

2560

79

Design Construct and
Evaluation of SixSpectral LEDs-Based
Solar Simulator Based
on IEC 60904-9

รศ.นภัทร
วัจนเทพินทร

2560

80

Application of the
Silicon Sensor to
Measure and Control
the Irradiance of Solar
Simulator by Using
LabVIEW

รศ.นภัทร
วัจนเทพินทร

2560

รวมคะแนนถวงน้ําหนัก
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ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ
มกราคม ป 2560 ISSN
:1906-215X
International Journal of
Engineering and
Technology (IJET) เลข
ISSN (Online) :09754024 (Print) :2319-8613
ปที่ 8 ฉบับที่ 6 เดือน ธค.
59-มค.60 เลขหนา 23922402
International Journal of
Engineering and
Technology (IJET) eISSN:0975-4024 p-ISSN
:2319-8913 ปที่ 9 ฉบับที่
2 เม.ย.-พ.ค.60
Journal of Engineering
and Appliec Sciences
ฉบับที่ 9 เลมที่ 12 ป 2017
เลขหนา 2512-2520 เลข
ISSN 1816-949X

คาถวง
น้ําหนัก

อยูในฐาน

1

SJR Q3

1

Q3 /
scopus

1

SJR Q3

28.60

คณะศิลปศาสตร
กลุมสาขาวิชา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รอยละ 20 = 5 คะแนน

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

1

แนวทางการจัด
กิจกรรมการทองเที่ยว
โดยการมีสวนรวมของ
ชุมชน อําเภอ
บางระจัน จังหวัด
สิงหบุรี
รูปแบบการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพ
จริงที่สอดคลองกับ
การพัฒนาผลการ
เรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
การใชกิจกรรมเพลง
ภาษาอังกฤษเพื่อ
สงเสริมการออกเสียง
ตอเนื่องกันใน
ภาษาอังกฤษ
การศึกษาเอกลักษณ
ที่พักสัมผัสวัฒนธรรม
ชนบท จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

2

3

4

เจาของ
ผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

อ.ดร.ธนภูมิ
ปองเสงี่ยม

2560

การประชุมวิชาการะดับชาติพะเยา
วิจัย ครั้งที่ 6 วันที่ 27 มกราคม
2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

0.2

รศ.สายหยุด
อุไรสกุล

2560

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2560
วันที่ 10 กุมภาพันธ 2560
ณ มหาวิทยาลัยพายัพ

0.2

ผศ.เนาวรัตน
อินทรประสิทธิ์

2560

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2560
วันที่ 10 กุมภาพันธ 2560
ณ มหาวิทยาลัยพายัพ

0.2

อ.ธาริดา
สกุลรัตน
อ.พิมพพร
พิมพสุวรรณ
อ.กันตวีร
เวียงสิมา

2560

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใตวิจัย
ครั้งที่ 7 วันที่ 24 กุมภาพันธ 2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต SCT

0.2
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ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

อยูในฐาน

เจาของ
ผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

การพัฒนาแบบฝก
การอานรอยกรองเปน
ทํานองเพลงเรือ
สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป ที่ 16 โรงเรียนวัดไผโสม
นรินทร และโรงเรียน
เทศบาล วัดตองปุ
ต.บานเกาะ อ.
พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
การศึกษารูปแบบการ
ดําเนินชีวิต ทัศนคติ
และการมีสวนรวมใน
การลดภาวะโลกรอน
ของคนในชุมชนตําบล
ยานยาว อําเภอ
สามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี
สมุทรโฆษคําฉันท :
การวิเคราะหตามแนว
ทฤษฎีวรรณคดี
สันสกฤต

อ.ศุภชาติ
เสถียรธนสาร

2560

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 วันที่ 31
มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

0.2

อ.จักรกวี
ซื่อตรง

2560

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 วันที่ 31
มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

0.2

อ.ปยะภา
ตุวิชรานนท

2560

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 วันที่ 31
มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

0.2

การศึกษาคําสแลงใน
บทเพลงอีแซว
ของขวัญจิต ศรี
ประจันต

อ.กนกวรรณ
ศรีบุญธรรม
และ
อ.วีระศักดิ์
วงศษา

2560

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 วันที่ 31
มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

0.2

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

5

6

7

8

~ 148 ~

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

อยูในฐาน

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

9

ภาพลักษณดานการ
ทองเที่ยวของมรดก
โลกนคร
ประวัติศาสตร
พระนครศรีอยุธยา
ในสายตานักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ
การศึกษาภูมิปญญา
ไทยที่ปรากฏในบท
เพลงอยุธยา

เจาของ
ผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

อ.สุขุม
คงดิษฐ

2560

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 วันที่ 31
มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

0.2

อ.ดร.
บุญสมหญิง
พลเมืองดี

2560

0.2

11

เพลงเรืออยุธยา : การ อ.วรรษา
สืบสานและการ
พรหมศิลป
อนุรักษแบบรวมสมัย

2560

12

แนวทางการ
อ.สิบเอกธน
พัฒนาการตลาดเพื่อ รัตนรัตน
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ พงศธระ
ปาชายคลองโคน
จังหวัดสมุทรสงคราม

2560

การประชุมวิชาการระดับชาติ
นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13 ระหวางวันที่
20-21 กรกฎาคม 2560
ณ มหาลัยนเรศวร
การประชุมวิชาการระดับชาติ
นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13 ระหวางวันที่
20-21 กรกฎาคม 2560
ณ มหาลัยนเรศวร
การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 4 NEUNIC
ระหวางวันที่ 21-22 กรกฎาคม
2560 ณ มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแกน

13

เจตคติความคิดเหมา
รวมของนักศึกษาที่
แสดงออกตอ
พฤติกรรมกลม
ทัศนคติและการมีสวน
รวมของชุมชนที่มีตอ
การจัดการทองเที่ยว
ตลาดน้ํา คลองลัด
มะยม เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
การจัดการเรียนการ
สอนภาษาไทยใน
สาธารณรัฐกัมพูชา

ผศ.ชลลดา
ทวีคูณ

2560

0.2

อ.อุทุมพร
เรืองฤทธิ์
และ
อ.ธง คําเกิด

2560

การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ครั้งที่ 12 วันที่ 14 ธันวาคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตีพิมพลงวารสารวิชาการ
มทร.สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร) มกราคม-มิถุนายน
2560 ปที่ 2 ฉบับที่ 1

อ.นัทธี
เพชรบุรี

2560

ตีพิมพลงวารสารวิชาการ
มทร.สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร) มกราคม-มิถุนายน
2560 ปที่ 2 ฉบับที่ 1

0.2

10

14

15
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0.2

0.2

0.2

อยูในฐาน

เจาของ
ผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

อ.กังสดาล
ญาณจันทร
และ
อ.ศีตกาล
ศรีฉัตร
อ.สุขุม
คงดิษฐ

2560

ตีพิมพลงวารสารวิชาการ
มทร.สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร) กรกฎาคม-ธันวาคม
2560 ปที่ 2 ฉบับที่ 2

0.2

2560

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
“International Conference on
Sustainable Tourism and
Department 2017” ระหวางวันที่
24-26 พฤษภาคม 2560 ณ The
Chinese University of Hong
Kong (CUHK) เขตบริหารพิเศษ
ฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน

0.4

2560

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
“International Conference on
Sustainable Tourism and
Department 2017” ระหวางวันที่
24-26 พฤษภาคม 2560 ณ The
Chinese University of Hong
Kong (CUHK) เขตบริหารพิเศษ
ฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน

0.4

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

16

การแปลคําสรรพนาม
ตางบริบทในเรื่องสั้น
จากภาษาอังกฤษเปน
ภาษาไทย

17

The Marketing
Guideline for The
Slow Tourism that
Suits The Senior
Thai and Foreign
Tourist in Tha Kha
Community,
Amphawa District,
Samut Songkram
Province
Adding value to
อ.เบญจพร
Product for
เชื้อผึ้ง
Homestay in
Tambon Taka,
Amphawa District,
Samut Songkram
Province.
Requested
feedback from
Thai and Foreign
Senior Tourists

18
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ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

อยูในฐาน

เจาของ
ผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

19

The Slow Tourism อ.ดร.ธารนี
Pattern for Thai
นวัสนธี
and Foreign Senior
Tourists at Tha
Kha Community,
Amphawa District,
Samut Songkram
Province

2560

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
“International Conference on
Sustainable Tourism and
Department 2017” ระหวางวันที่
24-26 พฤษภาคม 2560 ณ The
Chinese University of Hong
Kong (CUHK) เขตบริหารพิเศษ
ฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน

0.4

20

The impact of
Jigsaw Technique
on EFL Students’
Translation Skills

อ.ดร.พลารัก
ไชยโย

2560

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
The International Applied
Social Sciences Conference
วันที่ 29 มิถุนายนถึง วันที่ 2
กรกฎาคม 2560 ประเทศญี่ปุน

0.4

21

Enhancing Thai
Undergraduates’
Listening
Comprehension
Ability with
Podcasts
Blended Language
Learning : Using
Facebook as a
Pedagogical Tool
to Enhance Thai
EFL Learners’
Reading
Comprehension
through InternetBased Reading
Materials

อ.สุปรานี
พุยมอม

2560

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
The International Applied
Social Sciences Conference
วันที่ 29 มิถุนายนถึง วันที่ 2
กรกฎาคม 2560 ประเทศญี่ปุน

0.4

อ.สนธยา
รัตนศักดิ์

2560

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
The European Conference on
Language 2017 ระหวางวันที่ 30
มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 2
กรกฎาคม 2560 ณ เมือง Brighton
ประเทศ สหราชอาณาจักร

0.4

ลําดับที่

22

ชื่อผลงานวิชาการ
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ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

อยูในฐาน

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

23

Ageing Society,
Life skills, Selfefficacy, Social
support and Selfcare behavior of
the Elderly in
Amphoe Mueng,
Nonthaburi
Province
Cri(sis)tical EFL
Classrooms
Towards
Transformative
Pedagogy : power
or Puppet
Guidelines for the
Preservation of
Thai Country Love
Song “Mon Ruk
Look Toong” in
Samruen Subdistrict, Bang Pa-In
District,
Phranakhon Si
Ayutthaya
การพัฒนาแผนการจัด
ประสบการณการ
เรียนรูรายวิชา
ภาษาอังกฤษตามแนว
ปรัชญาของของ
เศรษฐกิจพอเพียง

24

25

26

เจาของ
ผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

ผศ.ชลลดา
ทวีคูณ

2560

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
6th International Symposium
on the Fusion Science and
Technologies วันที่ 18-20
กรกฎาคม 2560 ณ เมือง Jeju –do
ประเทศเกาหลี

0.4

อ.ผองพรรณ
สาคะรังค

2560

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ครั้งที่ 8 ระหวางวันที่ 7-9 สิงหาคม
2560 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี

0.4

อ.ดร.
บุญสมหญิง
พลเมืองดี

2560

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
APISA 11 ระหวางวันที่ 20-21
กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
นเรศวร

0.4

อ.วนิดา
วงศบรรณาคม

2560

ตีพิมพลงวารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม มกราคม –
เมษายน 2560 ปที่ 11 ฉบับที่ 1

0.8
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ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

อยูในฐาน

TCI กลุม 1

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

27

การสรางรูปแบบ
กิจกรรมนันทนาการ
เพื่อการทองเที่ยว
แบบหมูคณะของ
นักทองเที่ยวชาวไทย
แผนพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ
อยางมีสวนรวมของ
ชุมชนสามเรือน
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
รูปแบบและกิจกรรม
ที่เหมาะสมกับการ
ทองเที่ยวนิเวศเกษตร
อยางมีสวนรวมของ
ชุมชนสามเรือน
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
การเสริมสราง
จิตสํานึกการปองกัน
การทุจริตคอรัปชั่น
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
สังคมไทย
กระบวนการมีสวน
รวมในการฟนฟู
อนุรักษและ สืบ
ทอดประเพณีอาบน้ํา
คืนเพ็ญ ชุมชนสาม
เรือน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

28

29

30

31

เจาของ
ผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

อยูในฐาน

อ.จิตราภรณ
เถรวัตร

2560

ตีพิมพลงวารสารวิชาการนวัตกรรม
สื่อสารสังคม มกราคม-มิถุนายน
2560 ปที่ 5 ฉบับที่ 1

0.8

TCI กลุม 1

อ.ดร.ธารนี
นวัสนธี

2560

ตีพิมพลงวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนา
เชิงพื้นที่ พฤษภาคม-มิถุนายน
2560 ปที่ 9 ฉบับที่ 3

0.8

TCI กลุม 1

อ.สุขุม
คงดิษฐ

2560

ตีพิมพลงวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนา
เชิงพื้นที่ กรกฎาคม-สิงหาคม 2560
ปที่ 9 ฉบับที่ 4

0.8

TCI กลุม 1

อ.ดร.จิดาภา
เรงมีศรีสุข

2560

ตีพิมพลงวารสารการบริหารทองถิ่น
Local Administration Journal
กรกฎาคม – กันยายน 2560 ปที่
10 ฉบับที่ 3

0.8

TCI กลุม 1

อ.นัทธี
เพชรบุรี
และ
อ.ดร.
บุญสมหญิง
พลเมืองดี

2560

ตีพิมพลงวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนา
เชิงพื้นที่ กันยายน-ตุลาคม 2560 ป
ที่ 9 ฉบับที่ 5

0.8

TCI กลุม 1
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ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

เจาของ
ผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

การมีสวนรวมของ
ชุมชนในการ
พัฒนาการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ ชุมชนอ
โยธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
การศึกษาวิจัยเพื่อ
พัฒนาแผนแมบท
นิคมบานกราง (บาน
ใหมราชประชา)
จังหวัดพิษณุโลก
Reconciliation
Management
according by Five
Precepts

อ.สิบเอก
ธนรัตน
รัตนพงศธระ

2560

ผศ.ดร.
ณัฐวิภา วริยา

วิจัยในชั้นเรียน

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

32

33

34

35

คาถวง
น้ําหนัก

อยูในฐาน

ตีพิมพลงวารสารวิชาการนวัตกรรม
สื่อสารสังคม กรกฎาคม-ธันวาคม
2560 ปที่ 5 ฉบับที่ 2

0.8

TCI กลุม 1

2560

ตีพิมพลงวารสารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
กรกฏาคม-ธันวาคม 2560 ปที่ 10
ฉบับที่ 2

0.8

TCI กลุม 1

อ.วันดี
ศรีสวัสดิ์

2560

1

ingenta

รศ.สายหยุด
อุไรสกุล

2560

ตีพิมพลงวารสาร PSAKU
International Journal of
Interdisciplinary Research
มกราคม-มิถุนายน 2560 เลมที่ 6
ฉบับที่ 1
โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส

รวมคะแนนถวงน้ําหนัก

~ 154 ~

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

1
15.2

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 3.1
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: การบริการวิชาการแกสังคม
: กระบวนการ
: สถาบันวิจัยและพัฒนา
1. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. นางสาวพนิดา เฟองขจร
โทร. 086-804-9525

คําอธิบายตัวบงชี้ :
การบริ ก ารวิ ช าการเป น ภารกิ จ หลัก อีก อย า งหนึ่ ง ของสถาบั น อุด มศึ ก ษา สถาบั น ควรคํ า นึ ง ถึง
กระบวนการในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยการศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายนํามาจัดทํา
แผนบริก ารวิชาการ ทั้ง การบริก ารวิชาการที่ทําใหเกิดรายไดและการบริก ารวิชาการที่สถาบันจัดทําเพื่อ
สรางประโยชนแกชุมชนหรือสังคม โดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเปน
แผนการใชประโยชนจนเกิดผลลัพธที่สรางความพึงพอใจตอชุมชนและสังคมอยางตอเนื่องและยั่งยืน
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 คมโดยมีความ
รวมมือระหวางคณะหรือหนวยงานเทียบเทา

2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมายที่กําหนดใน
ขอ 1

3. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรบั การพัฒนาและมีความเขมแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏ
ชัดเจน

4. ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

5. สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชน
หรือองคการเปาหมาย

~ 155 ~

มีการ
ขอ
การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน
ดําเนินการ

6. ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแกสงั คมของสถาบัน
ตามขอ 2 โดยมีจํานวนอาจารยเขารวม
ไมนอยกวารอยละ 5 ของอาจารยทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้
ตองมีอาจารยมาจากทุกคณะ
ผลการประเมินตนเองครัง้ นี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: 6 ขอ
: 6 ขอ
: 6 ขอ

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

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1.กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยมีความรวมมือ
ระหวางคณะหรือหนวยงานเทียบเทา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมกิ ําหนดแนวทางการดําเนินงานการใหการบริการวิชาการ
แกสังคม ดวยหลักพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการ
บริการวิชาการแกสังคมไวในประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและสนับสนุนพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัย
กับสังคม ในแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560 - 2564 โดย
กําหนดใหคณะดําเนินโครงการ ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิท ยาลัย ภายใตโครงการ
สําคัญ ไดแก โครงการสรางเครือขายความรวมมือเพื่อจัดบริการทางวิชาการ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
ชุมชน สังคม ดวยวิชาชีพและเทคโนโลยี โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูและปฏิบัติการภาคสนามและตลาดราช
มงคล โครงการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมวิชาชีพเพื่อสรางรายได กําหนดพื้นที่การใหบริการวิชาการโดยเนน
พื้นที่เปาหมายที่เปนที่ตั้ง ของมหาวิทยาลัย 3 จังหวัด อันไดแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนนทบุรี
จัง หวัดสุพรรณบุรี (U3.1-1.1) มหาวิท ยาลัยไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการทางวิชาการ
(U3.1-1.2) และแตงตั้งคณะกรรมการโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน ดวยวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี โดยมีก ารประชุม ตัวแทนคณะเพื่อกําหนดพื้นที่ชุมชนและองคก ารเปาหมายการใหบริการทาง
วิชาการรวมกําหนดพื้นที่เปาหมาย โดยกําหนดใหคณะเปนเจาภาพหลักในการบริการวิชาการอยางนอย 1
ชุมชน ตามพื้นที่ตั้งและความเชี่ยวชาญของคณะ (U3.1-1.3) เพื่อใหทุกคณะมีสวนรวมในการขับเคลื่อนงาน
บริการทางวิชาการใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตร ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสรางกลไกการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม เนนการบูรณาการการวิจัยหรือบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษาไดมีประสบการณ
ในการทํางานจริง โดยมหาวิทยาลัยไดออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง ระบบ
และกลไก การใหบริการทางวิชาการแกสังคม พ.ศ. 2556 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 (U3.1-1.4) และไดทํา
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ความรวมมือระหวางหนวยงานปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสรางพันธกิจสัมพันธการบริการทางวิชาการ การวิจัย
และการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ในพื้นที่เ ปาหมาย โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคล
สุวรรณภูมิรวมกับคณะวิชาและ หนวยงานปกครองสวนทองถิ่น รวมกันกําหนดพื้นที่การใหบริการวิชาการ
ดังนี้ (3.1-1.5)
พื้นที่ดําเนินการ
1.ชุมชนตําบลยานยาว อําเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี
2.ชุ ม ชนตํ าบลหนองหญ า ไทร อํ าเภอสามชุ ก จั ง หวั ด
สุพรรณบุรี
3.ชุมชนตําบลวังยาง อําเภอศรีประจันต
จังหวัดสุพรรณบุรี
4.ชุมชนตําบลดอนปรู อําเภอศรีประจันต
จังหวัดสุพรรณบุรี
5.ชุมชนสามเรือน อําเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6.ชุมชนเทศบาลตําบลไทรนอย อําเภอไทรนอย จังหวัด
นนทบุรี
7.ชุมชนตําบลกบเจา อําเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8.ชุ ม ชนตํ า บลบ า นเกาะ อํ า เภอพระนครศรี อ ยุ ธ ยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9.ชุมชนตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
10.ชุมชนตําบลภูเขาทอง
อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1 1 .ชุ มช นตํ าบ ล บ านแ ค อํ าเ ภ อผั กไห จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา
12.ชุ ม ชนเทศบาลตํ า บลอรั ญ ญิ ก อํ า เภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13.ชุมชนเทศบาลตําบลบางบาล อําเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14.ชุ ม ชนตํ า บลทั บ น้ํ า อํ า เภอบางปะหั น จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา

เจาภาพหลักดําเนินการ
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะศิลปศาสตร และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะ
ศิลปศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะศิลปศาสตร

สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ทั้ ง นี้ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ได ม อบหมายให ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
เปนหนวยงานหลักในการสนับสนุน สงเสริม และใหความรวมมือในการใหบริการวิชาการในพื้นที่ที่กาํ หนด โดย
มีหนวยงานที่รับผิดชอบการบริการวิชาการ ดังนี้
หนวยวิจัยนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสังคม ไดรับการสนับสนุนทุนลักษณะสมทบจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (U3.1-1.6) โดยมหาวิทยาลัย คณะหนวยงานทองถิ่น ลงพื้นที่สํารวจบริบทและสภาพ
ปญหา กําหนดเปนโจทยวิจัยรวมกับนักวิจัยจากชุมชน ตามความเชี่ยวชาญของคณะวิชาที่ลงในพื้นที่ที่กําหนด
และนําผลงานวิจัยกลับคืนสูชุมชน (U3.1-1.7)
ศูนยคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เพื่อเปนการนําองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยบริการใหคําปรึกษา
และถายทอดเทคโนโลยีแกสังคม ชุมชน โดยผาน 3 งาน ไดแก งานคลินิกเทคโนโลยี งานหมูบานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และคูปองวิทยเพื่อโอทอป (U3.1-1.8)
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต หมูบาน ชุมชน สังคม ดวยวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เปนโครงการที่
นําองคความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัย บริการวิชาการถายทอดสูชุมชน
โดยลงพื้นที่สํารวจบริบทสภาพปญหารวมกับชุมชน เพื่อวัตถุประสงคเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ใหดยี ิ่งขึ้น
โครงการสนับสนุนกิจกรรมสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงดวยพันธกิจสัมพันธ และโครงการพลิกฟนพื้นดินเปนสุวรรณภูมิ ซึ่งมหาวิทยาลัย คณะ และหนวยงาน
ปกครองสวนทองถิ่นลงพื้นที่สํารวจบริบทสภาพปญหารวมกับชุมชน โดยชุมชนไดมีความตองการนอมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้นและพริกฟนพื้นดินใหอุดมสมบูรณ
2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมายที่กําหนดในขอ 1
มหาวิทยาลัยและคณะหนวยงานใหบริการวิชาการ ชุมชนผูรับบริการวิชาการรวมกันสํารวจบริบท
โดยชุ ม ชนและหน ว ยงานองค ก ารปกครองส ว นท อ งถิ่ น สะท อ นสภาพป ญ หาและให ข อ มู ล สํ า คั ญแก
มหาวิทยาลัย อาทิเชน ขอมูลพื้นฐานครัวเรือน โดยมหาวิทยาลัย คณะและหนวยงานปกครองสวนทองถิ่นผู
ใหบริการจัดทําแผนการใหบริการวิชาการรวมกันกับชุมชน จัดทําแผน/แผนงาน แผนโครงการบริการวิชาการ
ที่สอดคลองกับแผนใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยคณะและหนวยงาน โดยเนนใหมีการบูรณาการงาน
บริการวิชาการ ขามศาสตรวิชา การบูรณาการการเรียนการสอนหรือ การบูรณาการกับงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ไดจัดทําแผนงานโครงการรวมกับชุมชนและภาคีเครือขาย ดังนี้ (U3.1-2.1)
2.1. การจัดทําแผนงานภายใต หนวยวิจัยนวัตกรรมเพื่อชุม ชนและสังคม มหาวิท ยาลัย โดย
หนวยงานปกครองสวนทองถิ่น และชุมชนผูรับบริการ ลงพื้นที่สํารวจบริบทและสภาพปญหาความตองการ
ชุมชนกลุมเปาหมายรวมกัน ซึ่งชุมชนจะสะทอนสภาพปญหาและใหขอมูลสําคัญ แกมหาวิท ยาลัย ผลลัพธ
กระทบที่เกิดขึ้น และกําหนดเปนโจทยวิจัยเพื่อชุมชน และนําผลงานวิจัย ถายทอด สูชุมชนตอไป ซึ่งจากการ
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สํารวจบริบทและสภาพปญหาความตองการรวมกับชุมชน มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนงานวิจัยรวมกับชุมชน
และภาคีเครือขาย ภายใตความรวมมือกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) จํานวน 4 ชุมชน ดังนี้
พื้นที่บริการ
1.ชุมชนตําบลทับน้ํา-บานมา อําเภอบางปะ
หัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2.ชุมชนตําบลวังยาง อําเภอ
ศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี

3.ชุมชนตําบลสามเรือน
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการวิจัย
1. ระบบเกษตรประณีตที่เหมาะสมในการผลิตมันเทศ
2. คุณภาพของปุยมูล ไสเ ดือนดินจากสวนเหลือทิ้งใน
ก า ร ป ลู ก มั น เ ท ศ ข อ ง ชุ ม ช น ทั บ น้ํ า จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา
3. การสรางความสามารถในการแข็ง ขันเชิง ธุรกิจ ของ
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตผลเกษตรทับน้ํา-บานมา
อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. การศึ ก ษาแนวทางการส ง เสริม การทอ งเที่ย วเชิง
เกษตรของพื้นที่ ตําบลวังยาง อําเภอศรีประจันทร
จังหวัดสุพรรณบุรี
2. การพัฒนาคุณลักษณะของเกษตรกรผูปลูกแหวสูการ
เปนผูประกอบการ ไทยแลนด 4.0
3. การพัฒนาชองทางการจัดจําหนายเพื่อเพิ่มมูลคาใน
โซอุปทานใหกับกลุมเกษตรกรแปรรูปแหว
4. เครื่องอบแหง เปลือกแหวดวยเทคนิคสนามไฟฟ า
รวมกับปมความรอน
5. สารพิษตกคางที่เปนอันตรายและการจัดการปุยใน
การปลูกแหว
6. การยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ําสมแหวเพือ่
เขาสูระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัยโดยการมีสวน
รวมของชุมชน
1. นวัตกรรมการเชื่อมโยงการตลาดการทองเที่ยวนิเ วศ
เกษตร ชุม ชนสามเรือน อําเภอบางปะอิน จัง หวัด
พระนครศรีอยุธยา
2. การสงเสริมศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑจากเห็ด
ตับเตาแบบการมีสวนรวมของชุมชนตําบลสามเรือน
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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พื้นที่บริการ
4.ชุมชนเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี

โครงการวิจัย
1. การพั ฒ นาต น หน อ กะลาในพื้ น ที่ เ กาะเกร็ ด เพื่ อ
เปนอัตลักษณของทองถิ่น
2. การศึ ก ษาศั ก ยภาพชุ ม ชนเพื่ อ สนั บ สนุ น การเพิ่ม
มูลคาแหลงทองเที่ยววิถีชุมชนเกาะเกร็ด
3. แนวทางการออกแบบทางสัญ จรรวมเพื่อสง เสริม
กิจ กรรมการทองเที่ยว
วิถีชุม ชนเกาะ
เกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

2.2 การจั ด ทํ า แผนงานภายใต ศู น ย ค ลิ นิ ก เทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
สุวรรณภูมิ โดยคณะลงดําเนินการลงสํารวจสภาพปญหา ความตองการของกลุมเปาหมาย และจัดทําแผนงาน
โครงการใหสอดคลองความตองการรวมกันกับชุมชนและสอดคลองกับนโยบายกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และสงมายังศูนยคลินิกเพื่อขอการสนับสนุนงบจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งจาก
การสํารวจบริบท และสภาพปญหาความตองการรวมกับชุมชน มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนงานวิจัยรวมกับ
ชุมชน และไดรับการสนับสนุน ดังนี้ (U3.1-2.2)
พื้นที่ดําเนินการ
1.ตําบลหัวเวียง อําเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
2.จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา และ
สุพรรณบุรี
3.วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนแปรรู ป ผลผลิ ต
อําเภอเกษตรบางปะหัน ตําบลบาง
ปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4.ชุมชนตําบลทาเสา อําเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการ
การเพิ่ม มูล คาสินคาสัตวน้ําและแปรรูป ในพื้นที่ตําบลหัวเวียง
อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การพัฒนาการผลิตจุลินทรียและผลิตภัณฑจุลินทรียในการผลิต
พืชปลอดภัย
การพั ฒ นาและยกระดั บ สิ น ค า หนึ่ ง ตํ า บลหนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ ด วย
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประเภทผลิตภัณฑอาหาร
พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการพัฒ นาและยกระดับ สิ นค า OTOP ด ว ยวิ ท ยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี(วิสาหกิจชุมชน
แกวสมใจ) ตอเนื่องปที่ 2
5.ชุม ชนตําบลสามเรือน อําเภอบาง โครงการหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หมูบานเห็ดตับเตา
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สามเรือน
ปที่ 3
2.3 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต หมูบาน ชุม ชน สัง คม ดวยวิท ยาศาสตร และเทคโนโลยี
มหาวิท ยาลัย ลงดําเนินการลงสํารวจบริบ ท สภาพปญ หาและความตองการ รวมกับ หนวยงานปกครอง
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สวนทองถิ่น และชุม ชนกลุม เปาหมาย ซึ่ง จากการสํารวจบริบ ท สภาพปญ หาความตองการรวมกับชุมชน
มหาวิทยาลัย ไดจัดทําแผนงานโครงการ ดังนี้
พื้นที่บริการ
สภาพปญหา/และความตองการ
แผนการบริการวิชาการ
1.ชุมชนตําบลไทรนอย อําเภอบาง การเกษตรปลอดสารพิษ เกษตร โครงการฝกอบรมเชิงอบรมเชิง
บาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปลอดภัยการแปรรูปผลิตภัณฑ
ปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ
ทางการเกษตรการพัฒนาการ
ทางการเกษตร
ทองเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชน
การพัฒนาเอกลักษณ
ตําบลไทรนอย การพัฒนาระบบ ผลิตภัณฑชุมชนตําบลไทรนอย
สารสนเทศ
สูความยั่งยืน
โครงการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ
2.ชุมชนตําบลภูเขาทอง อําเภอ
การพัฒนาการทองเที่ยว และ
โครงการมัคคุเทศกนอย
พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
สังคมผูสงู อายุ
โครงการรวมพลังสามวัยพัฒนา
พระนครศรีอยุธยา
สังคม
3.ชุมชนตําบลยานยาว อําเภอ
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

การแปรูปผลิตภัณฑการเกษตร
การประยุกตใช
ไมโครคอนโทรลเลอร

โครงการฝกอบรม การแปรรูป
ผลไมเพื่อพัฒนาทักษะและ
คุณลักษณะของเกษตรชุมชน
ตําบลยานยาว อําเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี

2.4 โครงการสนับสนุนกิจกรรมสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียงดวยพันธกิจ สัม พันธ และโครงการพลิก ฟนพื้นดินเปนสุวรรณภูมิ มหาวิท ยาลัย และ
หนวยงานปกครองสวนทองถิ่น จัดทําแผนรวมกับชุมชน ดังนี้
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พื้นที่บริการ
ชุมชนเทศบาลตําบลอรัญญิก
อําเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

แผนการบริการวิชาการ
โครงการสนับสนุนกิจกรรมสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ฯ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดวยพันธกิจสัมพันธ
- ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุยชีวภาพ
- ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ํายาลางจาน
- ถ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารอบกล ว ยตากโดยใช พ ลั ง งานตู อ บ
แสงอาทิตย
โครงการพลิกฟนพื้นดินเปนสุวรรณภูมิ
- ถายทอดเทคโนโลยีการใชพลังงานน้ําหยด
- ถายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชใชน้ํานอย

3. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน
จากการจัดทําแผนงานดําเนินงานรวมกับชุมชนและลงบริการวิชาการในพื้นที่เปาหมาย มหาวิทยาลัย
ไดการลงพื้นที่ติดตามโครงการ โดยมีแบบติดตามผลการดําเนินโครงการความเปนอยูของประชาชนภายใน
ชุมชน พบวาชุมชนมีการพัฒนามีความเปนอยูที่ดีขึ้น ประชาชนชาวบานสามารถนําองคความรูจาการบริการ
วิชาการ ไปใชในการลดคาใชจายภายในครัวเรือน และสามารถนําองคความรูที่ไดจากการบริการวิชาการ
พัฒนาจนเกิดอาชีพเสริมเพิ่มรายไดภายในครอบครัวหรือชุมชน โดยหนวยงานปกครองสวนทองถิ่นประสาน
ดานการตลาดหาพื้นที่การจัดจําหนายใหกับชุมชน และมหาวิทยาลัยนําขอเสนอแนะที่ไดจากการติดตาม
ประเมินผลโครงการนํามาพัฒนาปรับปรุงและแกไขในการใหบริการวิชาการตอไป โดยมหาวิทยาลัยไดมีการ
ติดตามประเมินผลโครงการตางๆ ที่ดําเนินงานตามขอ 1 และ 2 อันไดแก
- ชุมชนเทศบาลตําบลอรัญญิก มหาวิทยาลัยไดดําเนินการลงพื้นที่ใหบริการวิชาการ การถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตปุยชีวภาพ การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ํายาลางจาน การถายทอดเทคโนโลยีการอบ
กลวยตากโดยใชพลัง งานตูอบแสงอาทิตย การถายทอดเทคโนโลยีก ารใชพลัง งานน้ําหยด การถายทอด
เทคโนโลยีการปลูกพืชใชน้ํานอย ผลการดําเนินงาน พบวา ประชาชนเทศบาลตําบลอรัญญิก ชุมชุนบานไร
และสามไถ ไดองคความรูดานการทําเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานการปลูกพืชใชน้ํานอยไป
ใชในการดํารงชีวิต โดยรวมกลุมจํานวน 50 ครัวเรือน ปลูกขาวโพดเทียน “พันธเทียนอยุธยา 60” และปลูกผัก
ปลอดภัยโดยใชระบบน้ําหยดโดยจําหนายในตลาดชุมชน (U3.1 – 3.1)
- ชุมชนตําบลทาเสา ผลการดําเนินงานพบวากลุมมีการพัฒนาโดยกลุมมีก ารจดทะเบียนเปนกลุม
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนแก ว สมใจโดยมหาวิ ท ยาลั ย ได บ ริ ก ารวิ ช าการองค ค วามรู ก ารผลิ ต มะขามป อ มแช อิ่ ม
และการออกแบบเครื่ องกรีด มะขามป อม โดยกลุ ม ได นํ า องค ค วามรู ไ ปพั ฒ นาและยกระดั บ ผลิต ภัณฑ
มะขามปอมแชอิ่มใหไดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ซึ่งเปนการสรางรายใหกับกลุมวิสาหกิจแกวสมใจ
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ซึ่งผลิตภัณฑ มะขามปอมแชอิ่ม ตรานางสนม จัดจําหนายภายใน ตลาดชุมชนเพิ่มรายไดในครัวเรือน และซึ่ง
ชุมชนไดพัฒนาโรงเรือนในการผลิต (U3.1 – 3.2)
- ชุมชนตําบลสามเรือน ผลจากการดําเนินการ ภายใตหนวยวิจัยนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสังคม ดาน
การวิจัยเชิงพื้นที่ จากสํานักงานกองทุนสนับ สนุนการวิจัย (สกว.) และไดรับการสนับสนุนจากศูนยคลินิก
เทคโนโลยี ภายใตโครงการหมูบานเห็ดตับเตาสามเรือน ซึ่งไดดําเนินการตอเนื่องปที่ 3 โดยมหาวิทยาลัยได
บริการวิชาการ การถายทอดเพาะเชื้อเห็ดตับเตา เห็ดตีนแรด การแปรรูปเห็ด การสรางโรงเรือนเปดดอกเห็ด
และการแปรรูปเห็ดตับเตา ซึ่งชุมชนไดมีการรวมกลุมเพาะเห็ดตับเตาเชิงพาณิชย โดยมีการรวมกลุมแมบาน
ตําบลสามเรือน ชื่อกลุมพัฒนารวมใจ แปรรูปเห็ดตับเตาเปนผลิตภัณฑตางๆ เชน น้ําพริกเห็ด ขาวเกรียบเห็ด
เห็ดในน้ําเกลือ และการวางจําหนายในชุมชน สรางรายไดใหกลับครัวเรือนและชุมชน (U3.1 – 3.2)
4. ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
จากการลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการในพื้นที่เปาหมายพบวาชุม ชนสามารถนําองคความรู
ที่ไดจ ากการบริก ารวิชาการไปประยุกตใชจ นเกิดเปนอาชีพ และพัฒ นาอยางตอเนื่อง สรางรายไดใหกับ
ครอบครัวและหนวยงานองคการปกครองสวนทองถิ่นไดมีสว นรวมในการพัฒนาชุมชนและผลักดันใหชุมชนเกิด
การพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยผลการติดตามประเมินผล ดังนี้
- ชุมชนตําบลอรัญญิก มหาวิทยาลัยฯไดมีการดําเนินงานบริการวิชาการในพื้นที่อยางตอเนื่องเปนปที่
3 ชุม ชนไดนอมนํา ปรั ชญาเศรษฐกิจ พอเพียงไปใช ในชี วิตประจํ า วัน และนําองคความรูดานการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑใหมใหหลากหลายมากขึ้น ไดแก กลวยอบพลังงานแสงอาทิตยโดยชุมชน อีกทั้งชุมชนยังไดรับมอบ
ตูอบพลังงานแสงอาทิตยจากกระทรวงพลังงาน และหนวยงานปกครองสวนทองถิ่นไดผลักดันผลิตภัณฑ จน
สามารถพัฒนาสินคาใหวางจําหนายไดในชุมชน และไดรับการคัดเลือกเปนหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง
(U3.1 – 4.1)
- ชุมชนตําบลทาเสากลุมวิสาหกิจชุมชนแกวสมใจ มหาวิทยาลัยฯไดมีการดําเนินงานบริการวิชาการใน
พื้นที่อยางตอเนื่องเปนปที่ 2 ชุมชนไดยกระดับผลิตภัณฑมะขามปอมแชอิ่มใหไดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
(OTOP) ตรานางสนม และไดรับรางวัลนวัตกรรมสรางสรรค จากงาน “TISTR and FRIENDS 2017” โดย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย และกลุมวิสาหกิจชุมชนแกวสมใจ ไดรับมอบตูอบลม
รอนจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และไดพัฒนาผลิตภัณฑมะขามปอมแชอิ่ม เปนมะขามปอมแช
อิ่มอบแหง ซึ่งไดรับคัดเลือกใหเปนตัวแทนจัดแสดงผลิตภัณฑและจําหนายสินคา สํานักงานใหญ ปตท และ
ไดรับการคัดเลือกใหเปนตัวแทนจัดแสดงผลิตภัณฑและจํา หนายสินคาหนาหาง โรบินสัน จังหวัดกาญจนบุรี
(3.1-4.2)
- ชุมชนสามเรือน มหาวิทยาลัยฯไดมีการดําเนินงานบริการวิชาการในพื้นที่อยางตอเนื่องเปนปที่ 3
เกษตรกรมีการพัฒนาการเพาะเห็ดตับเตาจนกลายเปนเอกลักษณประจําตําบลสามเรือน โดยไดนําองคความรู
ไปพัฒนาการเพาะเห็ดตับเตา การพัฒนาตูอบกอนเชื้อเห็ดดวยระบบพลังงานแสงอาทิตย และการแปรรูปเห็ด
ตับเตาเห็ดตีนแรด เปนผลิตภัณฑตางๆ เชน น้ําพริกเห็ดตับเตา เห็ดตับเตาในน้ําเกลือ ซาราเปาใสเห็ดตับเตา
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กะหรี่ปบ และวางจัดหนวยเสริมสรางรายไดและพัฒนาวิถีชีวิตชุมชนสามเรือนใหดียิ่งขึ้น ซึ่งปจจุบันจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ไดกําหนดใหการจัดวันเห็ดตับเตางามที่สามเรือน และไดจัดตอเนื่องครั้งที่ 8 พรอมผลักดัน
พื้นที่เพาะเห็ดตับเตาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรและอนุรักษธรรมชาติของจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
(3.1-4.2)
5. สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ
องคการเปาหมาย
มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ทํ า บั น ทึ ก ความร ว มมื อ กั บ หน ว ยงานภาครั ฐ MOU เพื่ อ สร า งพั น ธกิ จ สั ม พันธ
การบริการทางวิชาการ การวิจัย ซึ่งหนวยงานเครือขายใหความรวมมือดานการบริการวิชาการ เพื่อแลกเปลีย่ น
ขอมูล ขาวสาร อํานวยความสะดวกในพื้นที่ใหบริการวิชาการ หรือมีสวนรวมในการสนับสนุนงบประมาณ
ในการบริการวิชาการ เปนตน ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําบันทึกความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
ดังนี้
1. ทําบันทึก ความรวมมือ ระหวางองคการปกครองสวนทองถิ่น ดานความรวมมือดานการใหบริการ
วิชาการ ถายทอดองคความรู เทคโนโลยี (3.1-5.1) ไดแก
- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม อบต.ยานยาว อบต.วังยาง อบต.ดอนปรู อบต.หนองขาม
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร อบต.สามเรือน อบต.กบเจา
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อบต.ยานยาว อบต.ดอนปรู อบต.บานเกาะ อบต.หันตรา
- คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร เทศบาลตําบลไทรนอย
- คณะศิลปศาสตร อบต.ภูเขาทอง อบต.สามเรือน อบต.บานเกาะ
- สถาบันวิจัยและพัฒนา อบต.บานแค อบต.บานเกาะ เทศบาลตําบลบางบาล เทศบาลตําบลอรัญญิก
อบต.หันตรา อบต.ทับน้ํา
2. ทําบันทึกความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร อํานวย
ความสะดวกและสนับสนุนงบประมาณดําเนินงานดานบริการวิชาการ ไดแก
- สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สนับสนุนงบประมาณวิจัยเพื่อชุมชน
- เครือขายบริการวิชาการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย
- เครือขายมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม แลกเปลี่ยนขาวสารดานวิชาการเพื่อสังคม
- สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)
- กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นวัตกรรม สูชุมชน จัดตั้ง
ศูนยคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย และสนับสนุนงบประมาณดําเนินโครงการคลินิกเทคโนโลยี แผนงานบริการให
คําปรึกษา แผนงานถายทอดเทคโนโลยี แผนงานวิจัยตอยอด และหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (3.15.2)
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- สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) สนับสนุน
งบประมาณดําเนินโครงการ สงเสริมใหบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อแกปญหาและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการผลิตใหกับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)
- สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สนับสนุนงบประมาณดําเนินกิจกรรมสนับสนุนโครงการ
สงเสริมใหบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อแกปญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต
ใหกับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) (3.1-5.3)
6. ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแกสังคมของสถาบันตามขอ 2
โดยมีจํานวนอาจารยเขารวมไมนอยกวารอยละ 5 ของอาจารยทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ ตองมีอาจารย
มาจากทุกคณะ
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการแตง ตั้งคณะทํางานโครงการยกระดับ ฯ โดยเนนใหแตละคณะมีสวนร วม
ในการทํางานเพื่อใหตรงตามแผนงานวิชาการแกสังคม โดยมีอาจารยภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 673 คน
มีอาจารยเขารวมแตละคณะ ดังนี้ (3.1-6.1)
ผูที่เขารวมดําเนินการโครงการภายใตหนวยวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสังคม จํานวน 15 คน
- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จํานวน 1 คน
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จํานวน 6 คน
- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 2 คน
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 2 คน
- คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 1 คน
- คณะศิลปศาสตร จํานวน 3 คน
ผูที่เขารวมดําเนินการศูนยคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จํานวน 16 คน
- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จํานวน 1 คน
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จํานวน 7 คน
- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 2 คน
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 3 คน
- คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 3 คน
ผูที่เขารวมดําเนินการโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ จํานวน 118 คน
- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จํานวน 23 คน
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จํานวน 31 คน
- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 28 คน
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 11 คน
- คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 14 คน
- คณะศิลปศาสตร จํานวน 11 คน
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ผูที่เขารวมดําเนินการโครงการสนับสนุนกิจกรรมสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงดวยพันธกิจสัมพันธ และโครงการพลิกฟนพื้นดินเปนสุวรรณภูมิ จํานวน 8 คน
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จํานวน 7 คน
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 1 คน
โดยมีจํานวนอาจารยเขารวมไมนอยรอยละ5 ของอาจารยทั้งหมด ซึ่งจากการบริการทางวิชาการมีอาจารย
เขารวมรายชื่อไมซ้ํากัน รวมจํานวนทั้งสิ้น 136 คน คิดเปนรอยละ 20 ดังนี้
- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จํานวน 23 คน
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จํานวน 38 คน
- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 29 คน
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 15 คน
- คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 18 คน
- คณะศิลปศาสตร จํานวน 13 คน
เอกสารหลักฐาน :
รหัส
รายการเอกสารหลักฐาน
U3.1 – 1.1 แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ. 2560 - 2564
U3.1 – 1.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริการบริหารวิชาการ
U3.1 – 1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ
U3.1 – 1.4 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบกลไกการใหบริการวิชาการแกสงั คม พ.ศ. 2560
U3.1 – 1.5 เอกสารบันทึกขอตกลงความรวมมือรวมกับหนวยงานปกครองสวนทองถิ่น
U3.1 – 1.6 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การใหทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ประจําป
พ.ศ.2560
U3.1 – 1.7 คําสั่งแตงตั้งผูประสานในโครงการพัฒนาระบบการจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่
จังหวัดนนทบุรี สุพรรณบุรี และพระนครศรีอยุธยา
U3.1 – 1.8 บันทึกความรวมมือเครือขายถายทอดเทคโนโลยี “คลินิกเทคโนโลยี”
U3.1 – 1.9 เลมโครงการคลินิกเทคโนโลยี
U3.1 – 2.1 แผนการดําเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ
U3.1 – 2.2 แผนการดําเนินโครงการคลินิกเทคโนโลยี แผนการหมูบ านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
U3.1 – 3.1 แบบติดตามผลการดําเนินโครงการ
U3.1 – 3.2 เลมโครงการการพัฒนาระบบการจัดการงานวิจัยเพือ่ พัฒนาพื้นที่ ฯ
U3.1 – 4.1 เลมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ฯ
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รหัส
U3.1 – 4.2
U3.1 – 5.1
U3.1 – 5.2
U3.1 – 5.3
U3.1 – 6.1

รายการเอกสารหลักฐาน
เลมโครงการคลินิกเทคโนโลยี เลมโครงการหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เอกสารบันทึกขอตกลงความรวมมือรวมกับหนวยงานปกครองสวนทองถิ่น
บันทึกความรวมมือรวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 3
บันทึกความรวมมือกับ สวทน.และ สกอ.
คําสั่ง มทร. สุวรรณภูมิ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการโครงการยกระดับ ฯ
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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 และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่นตามจุดเนนของสถาบัน
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

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 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ไดกําหนดตัวบงชี้คุณภาพ โดยระบุหนวยงานที่รับผิดชอบในการรวบรวมขอมูล ผูกํากับตัวชี้วัดและ
ผูรับผิดชอบจัดทําขอมูล (KPI - Mapping) (U-4.1-1.1)
1.2 มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภูมิ ไดมีก ารจัดทํา SOP (U-4.1-1.2) เพื่อกําหนด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานใหมีความชัดเจน และเพื่อใหมีก ารปฏิบัติงานที่ถูก ตองและมีทิศทางในแนวทาง
เดียวกัน
1.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 2560 เลขที่คําสั่ง 817 /2560 (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
ตามวัตถุประสงคของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน
1. คณะกรรมการบริ ห ารงานทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ได มี ก ารจั ด ทํ า แผนด า นทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน รวมทั้งกรอบในการจัดสรร
งบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ พ.ศ.2557 – พ.ศ. 2560 (U-4.1-2.1) แผนดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัย
ประจําป 2557 – 2560 (U-4.1-1.2) และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2560 โดยมีการกําหนดตัวชี้วัด
ความสําเร็จของแผนปฏิบัติการ (U-4.1-2.2)
2. คณะกรรมการบริหารงานทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัย มีการจัดประชุมเพือ่ รายงาน
ผลการดํ า เนิ น ตามแผนยุ ท ธศาสตรก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุว รรณภู มิ ประจําป
งบประมาณ 2559 และชี้แจงตัวชี้วัดตามแผนยุท ธศาสตรก ารพัฒ นามหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคล
สุวรรณภูมิ ประจําปง บประมาณ 2560 จากการประชุม ครั้ง ที่ 1/2559 เมื่อวั นพฤหัส บดีที่ 27 ตุล าคม
2559 (U-4.1-2.3)
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3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยกองกลาง งานศิลปวัฒนธรรม ไดมีการประชุม
คณะกรรมการบริห ารงานทํานุบํารุง ศิลปวัฒ นธรรม ในการกํากับ ติดตามผลการผลการดําเนินกิจ กรรม/
โครงการ ตามที่กําหนดไวใน SOP ครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 (U-4.1-3.1)
4. ประเมินความสําเร็จของตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ในแผนงานด า นการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม 2560 ได กํ า หนดตั ว ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ ใน
ป ง บประมาณ 2560 ไว จํ า นวน 7 ตั ว ชี้ วั ด มี ผ ลการดํ า เนิ น งานเป น ไปตามแผน/สู ง กว า แผน คิ ด เป น
รอยละ 100.00 โดยมีหนวยงานตางๆ ไดรายงานขอมูลตามตัวชี้วัด พบวา (U-4.1-4.1)
1. ตัวชี้วัด 4.1 จํานวนเงินสนับ สนุนโครงการ/กิจ กรรมดานศิล ปวัฒ นธรรม/ภูมิปญ ญาทองถิ่น /
อนุรักษสิ่งแวดลอม > 3,000,000 บาท ไดรับจัดสรรงบประมาณ3,311,700 บาท
2. ตัวชี้วัด 4.1 รอยละของความรูเฉลี่ยที่ผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมไดรับความรูหลังจากเขาร วม
โครงการ/กิจกรรม กําหนดไวรอยละ >80 ผลการดําเนินการรอยละ 88
3. ตัวชี้วัด 4.2 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักการเขารวมการประกวด/แขงขัน หรือไดรางวัลจาก
ผลงานดานศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถิ่น/อนุรักษสิ่งแวดลอม ของนักศึกษาตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด
กําหนดไว >1 ผลการดําเนินการ 1.60
4. ตัวชี้วัด 4.1.1 จํานวนแหลงเรียนรูทางดานศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม กําหนดคาไว 1 แหลง
ดําเนินการจริงได 2 แหลง
5. ตัวชี้วัด 4.1.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และ
สิ่งแวดลอมที่มีสวนรวมกับชุมชน กําหนดไวรอยละ 10 ผลการดําเนินการ 20
6. ตัวชี้วัด 4.1.3 รอยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผูเขารวมโครงการตอประโยชนของการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น และสิ่งแวดลอม กําหนดไวรอยละ >80 ผลการดําเนินการรอยละ 88.24
7.ตัวชี้วัด 4.2.1 รอยละโครงการ/กิจกรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับพัน ธกิจ
อื่น ๆ กําหนดไวรอยละ >35 ผลการดําเนินการรอยละ 40.54
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1.จากการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการงานศิลปวัฒนธรรม
ระดั บ มหาวิ ท ยาลัย (U-4.1-5.1) ได มี ก ารจัด ทํา แผนด านทํา นุ บํารุง ศิล ปวั ฒ นธรรม ระดั บ มหาวิท ยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ 2557 – 2560 (ฉบับปรับปรุง 2558) เปน
แผนดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําป
งบประมาณ 2561 – 2564
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2. จากการจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม “ราชมงคลรวมใจทําบุญตักบาตร”ครั้งที่ 3
(U-4.1-5.2) พบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรม โดยมีการนําปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในครั้งที่ 3
มาปรับปรุงในการจัดกิจกรรม “ราชมงคลรวมใจทําบุญตักบาตร”ครั้งที่ 4 (U-4.1-5.3)
3. จากการจัดโครงการรวมสืบสานอนุรัก ษศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม “วันคลายวันสถาปนากรุง ศรี
อยุ ธ ยา” (U-4.1-5.4) โดยพบปญ หาและอุป สรรคในการจัด กิ จ กรรม โดยมี ก ารเสนอแนะปญ หาตา งๆ
จากผูเขารวมโครงการ โดยนําปญหาและอุปสรรคมาแกไขในการโครงการรวมสืบสานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรม “วันคลายวันสวรรคตพระนเรศวรมหาราช” (U-4.1-5.5)
4. จากการโครงการเสวนาทางวิชาการและเทิดพระเกียรติ “ทุงหันตรานาหลวงและกษัตริยเกษตร”
(U-4.1-5.6) พบปญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ และนําปญหาอุปสรรคในการจัดโครงการดังกลาวมา
ปรั บ ปรุ ง แกไ ขในโครงการเสวนาถ ายทอดองค ค วามรูแ นวคิ ด และรูป แบบในการก อ สรา งพระเมรุม าศ
(U-4.1-5.7)
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
งานศิล ปวัฒ นธรรมไดมีก ารเผยแพรกิจ กรรมโดย วารสารมหาวิท ยาลัย (U-4.6-6.1) ภาพขาวราชมงคล
สุวรรณภูมิ (U-4.6-6.2) ภาพขาวในสื่อหนังสือพิมพตาง ๆ (U-4.6-6.3) การเผยแพรภาพโครงการกิจกรรมที่
จั ด ขึ้ น ท า ง http: / / www. rmutsb. ac. th ( U- 4. 6- 6. 4) เ ผ ย แ พ ร ภ า พ กิ จ ก ร ร ม เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ท า ง
https://www.youtube.com (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ งานการศึกษาทางไกล) (U-4.6-6.5)
เอกสารหลักฐาน :
รหัส
รายการเอกสารหลักฐาน
U-4.1-1.1 แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560
U-4.1-1.2 แผนงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ 2557 – 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
U-4.1-1.3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับ
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2560
U-4.1-2.1 แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557
– พ.ศ. 2560
U-4.1-2.2 แผนงานดานศิลปวัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2560
U-4.1-2.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม ประจําป
งบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2560
U-4.1-3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม ประจําป
งบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560
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รหัส
U-4.1-4.1
U-4.1-5.1
U-4.1-5.2
U-4.1-5.3
U-4.1-5.4
U-4.1-5.5
U-4.1-5.6
U-4.1-5.7
U-4.1-6.1
U-4.1-6.2
U-4.1-6.3
U-4.1-6.4
U-4.1-6.5

รายการเอกสารหลักฐาน
ารางแสดงผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม ประจําป
งบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม “ราชมงคลรวมใจทําบุญตักบาตร”ครัง้ ที่ 3
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม “ราชมงคลรวมใจทําบุญตักบาตร”ครัง้ ที่ 4
โครงการรวมสืบสานอนุรักษศิลปวัฒธรรม กิจกรรมวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา
โครงการรวมสืบสานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม “วันคลายวันสวรรคตพระนเรศวร”
โครงการเสวนาทางวิชาการและเทิดพระเกียรติ “ทุงหันตรานาหลวงและกษัตริยเ กษตร”
โครงการเสวนาถายทอดองคความรูแนวคิดและรูปแบบในการกอสรางพระเมรุมาศ
จุลสารราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยเผยแพรทงั้ ในหนวยงานและภายนอก
ภาพขาวราชมงคลสุวรรณภูมิ
ภาพขาวในสื่อหนังสือพิมพตางๆ
การเผยแพรภาพโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นทางhttp://www.rmutsb.ac.th
ภาพกิจกรรมเคลื่อนไหวทางhttps://www.youtube.com
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องคประกอบที่ 5 การบริการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 5.1
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ
กลุมสถาบัน และเอกลักษณของสถาบัน
: กระบวนการ
: 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
โทร.

คําอธิบายตัวบงชี้ :
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีการจัดทําแผนเพือ่
กําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบันใหสอดคลองกับเปาหมายและกลุมสถาบัน ตลอดจน
มีก ารบริห ารทั้ง ดานบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง และการประกันคุณภาพการศึก ษา เพื่อสนับ สนุนการ
ดําเนินงานตามพันธกิจหลักใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว
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
ดําเนินการ
1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.

ผลการประเมินตนเองครัง้ นี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน
พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบัน และพัฒนา
ไปสูแผนกลยุทธทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อให
บรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธ
การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน
ที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนา
นักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพื่อวิเคราะห
ความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต
และโอกาสในการแขงขัน
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจ จัยเสี่ยง
ที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงาน
ตามพันธกิจของสถาบันและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทัง้ 10 ประการที่อธิบายการ
ดําเนินงานอยางชัดเจน
การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการ
จัดการความรูตามระบบ
การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน
การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินงานดาน
การประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกทีส่ ถาบันกําหนด ประกอบดวย การ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
: 7 ขอ
: 7 ขอ
: 7 ขอ

เกณฑประเมิน
: 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน : / บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน
: 5 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
ข อ 1. พั ฒ นาแผนกลยุ ท ธ จ ากผลการวิ เ คราะห SWOT กั บ วิ สั ย ทั ศน ข องสถาบั น และพั ฒ นาไปสู
แผนกลยุทธทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลา เพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และ
เปาหมายของแผนกลยุทธ
1.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการจัดทําโครงการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 20-22 กุม ภาพันธ 2558 ณ บานทายหาด รีส อรท จัง หวัดสมุทรสาคร (U1-5.1-1.1) และไดจัด
ประชุมครั้งที่ 2 โดยมีสภามหาวิทยาลัยรวมกับผูบริหารมหาวิทยาลัย รวมประชุม เมื่อวันเสารที่ 14 และวั น
อาทิตยที่ 15 มีนาคม 2558 ณ ภูเขางามรีสอรท จังหวัดนครนายก เพื่อรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะและ
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (U1-5.1-1.2) และไดมอบหมายใหกองนโยบายและแผนดําเนินการรวบรวม
การจัดทําแผนยุทธศาสตร จากคณะผูจัดทําในแตละชุดทํางาน พรอมกันนี้ กองนโยบายและแผนไดเชิญผูมสี ว น
เกี่ยวของ รวมพิจารณาขอมูลดังกลาวในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 ณ หองประชุมลีลาวดี ชั้น 3 อาคาร
ศรีพิท ยาคาร ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา (U1-5.1-1.3) เมื่อดําเนินการทบทวนแผนดังกลาวแลวได
นําเสนอเลม แผนยุท ธศาสตรก ารพัฒ นามหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560
(ฉบับ ปรับ ปรุง พ.ศ.2558) และแผนยุท ธศาสตรก ารพัฒ นาคณะ สถาบัน/สํานัก พ.ศ.2558-พ.ศ.2560
(U1-5.1-1.4)ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 (U1-5.1-1.5)
1.2 มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ มี ก ารถ า ยทอดแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) และแผนยุทธศาสตร
การพั ฒ นาคณะ สถาบั น /สํ า นั ก พ.ศ.2558-พ.ศ.2560 ไปสู ทุ ก หน ว ยงานภายใน โดยนํ า ขึ้ น บน
เว็บไซต http://plan.rmutsb.ac.th/plan/home.php เพื่อใหผูที่เกี่ยวของใชเปนกรอบในการดําเนินงาน
(U1-5.1-2.1) ทั้ง นี้ มหาวิท ยาลัยไดมีการจัดทําแผนกลยุท ธทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
เพื่อเปนกลไก ในการขับเคลื่อน โดยไดแตงตั้งชุดคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ที่ มี ก ารวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ มด า นการเงิ น เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารปฏิบัติ
(U1-5.1-2.2)
1.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการจัดทําแผนงาน/รายงานผลการปฏิบัติงานและ
การใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับแผนกลยุทธเปาหมาย
ผลผลิต และกรอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําป ซึ่ง ในแตล ะปจ ะมีแผนงานโครงการ/กิจ กรรมที่
สอดคลองกับแผนกลยุทธ และครอบคลุมพันธกิจ ทั้ง 4 ดาน คือ การเรียน-การสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทํานุศิลปวัฒนธรรม (U1-5.1-3.1)
1.4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ ที่ไดกําหนดคาเปาหมาย
ของแต ล ะตัวชี้วัด เพื่อวัดความสําเร็จ ของการปฏิบั ติง านไว ในแผนยุท ธศาสตรก ารพัฒ นามหาวิท ยาลั ย
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เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
คณะ สถาบัน/สํานัก พ.ศ.2558-พ.ศ.2560 ไวที่หนา 7-12 (U1-5.1-1.4)
1.5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการทั้ง 4 พันธกิจ
โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 เสนอตอสํานักงบประมาณ ไตรมาสที่ 2,3,4 (U1-5.1-5.1)
1.6 มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีก ารติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติราชการ โดยกองนโยบายและแผนติดตามการรายงานผลของทุกหนวยงานภายในวันที่ 5 ของ
เดือน (U1-5.1-6.1) พรอมกันนี้ ไดมีการจัดประชุมเรงรัดติดตามผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ
เพื่อใหหนวยงานไดสรุปผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณและชี้แจงถึงสาเหตุ ปญหาและอุปสรรค
ของการดําเนินงานที่ไมเปนไปตามเปาหมาย ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันจันทรที่ 7 พ.ย.2559, ครั้งที่ 2/2560
วันพุธที่ 23 พ.ย.2559 ครั้งที่ 3/2560 วันศุกรที่ 13 ม.ค.2560, ครั้งที่ 4/2560 วันศุกรที่ 21 เม.ย.2560 และ
ครั้งที่ 5/2560 วันศุกรที่ 14 ก.ค.2560 (U1-5.1-6.2)
1.7 มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
การพัฒ นามหาวิ ท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2560-2564 ประจําป ง บประมาณ พ.ศ.2560
เสนอตอผูบริหารมหาวิทยาลัย (U1-5.1-7.1)
ขอ 2. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไป
ดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจา ยเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัด
การเรี ย นการสอนอย า งตอ เนื่ อ ง เพื่ อ วิ เ คราะห ความคุ ม ค า ของการบริ ห ารหลัก สูต ร ประสิ ท ธิ ภาพ
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน
2.1 มหาวิท ยาลัยแตง ตั้ง คณะกรรมการเพื่อจัดทําและวิเ คราะหตนทุ น ประกอบดวยผูบ ริห าร
ระดับสูงของมหาวิทยาลัยผูบริหารระดับสูงของคณะ และผูรับผิดชอบในการดําเนินการจัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (U2-5.1-2.1) มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการใน
การจัดทําตนทุนตอหนวย พรอมทั้งรวมกันพิจารณากําหนดแนวทางในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตใน
แต ล ะหลั ก สู ต ร ป ง บประมาณ พ.ศ.2561 และรั บ ทราบผลการคํ า นวณต น ทุ น ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ.2560 เพื่ อ วิ เ คราะหค วามคุ ม ค า ของการบริห าร (U2-5.1-2.2) ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (U-5.1-2.3)
2.2 ดําเนินการนําผลการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 สงใหกับ
หนวยงานระดับ คณะจํานวน 6 คณะ และหนวยงานที่เ กี่ยวของ เพื่อเปนขอมูล ในการดําเนินงานของ
หนวยงาน และนําไปใชประโยชนในสวนที่เกี่ยวของกับหนวยงาน (U2-5.1-2.4)
2.3 นําผลการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต และผลการดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ
~ 176 ~

เปนขอมูลในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการวิเคราะหความคุมคาของการบริหารงานดานการเรียน
การสอน ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 (U2-5.1-2.5)
ขอ 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ย งที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ย งที่เกิด จาก
ปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดําเนินการดานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
และเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย โดยแบงเปน 2 ชุด ไดแก 1). คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและการควบคุม
ภายใน 2). คณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามคําสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ
ที่ 395/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 สั่ง ณ วันที่ 22ก.พ. 61 (U3-5.1-3.1)
ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ
ปง บประมาณ พ.ศ. 2561 ใหห นวยงานในสังกัดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน ที่ผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจําหนวยงาน (U3-5.1-3.2) (U3-5.1-3.3) (U3-5.1-3.4) และนํามาทํา
แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ โดย พิจารณาวิเคราะหความเสี่ยง ระบุแหลงกําเนิดความเสี่ยง
ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง (ปจ จัยภายในหรือปจจัยภายนอก) การควบคุม หรือการบริห ารความเสี่ยง
(ที่มีอยูในปจจุบัน) ประเมินความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง ประเมินโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และ
ระดั บ ความรุ น แรงของผลกระทบ (Impact) ทั้ ง ในเชิ ง คุ ณ ภาพ และในเชิ ง ปริ ม าณ โดยใช ม าตรการ/
ก ร ะ บ ว น ก า ร / โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม ตั ว ชี้ วั ด ค ว า ม เ สี่ ย ง แ ล ะ ก ล ยุ ท ธ ใ น ก า ร จั ด ก า ร ควา ม
เสี่ยง 4T ไดแก 1) Avoid (Terminate) ลดโอกาสที่จะเกิดใหเหลือศูนย (หลีกเลี่ยง) 2) Accept (Take) ยอมรับ
ค ว า ม เ สี่ ย ง นั้ น ( เ ฝ า ร ะ วั ง ) 3) Reduce ( Treat) ล ด ป ริ ม า ณ ค ว า ม เ สี ย ห า ย ใ ห น อ ย ล ง
(ควบคุม ) 4) Prevent (Treat) ลดโอกาสที่จ ะเกิดใหนอยลง (ควบคุม ) 5) Share รวมกันรับ ความเสี่ยงกับ
องคกรอื่น หรือคนอื่น และ 6) Transfer โอนความเสี่ยงไปใหองคกรอื่นหรือคนอื่น และนํามาจัดลําดับความ
เสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงตามแผนบริห ารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแบบวิเคราะหความเสี่ยง แบบ บส. 1 หนา 38-48 รายละเอียดแผนบริหาร
ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (U3-5.1-3.5) ไดวางแผน
จั ด การความเสี่ยง 3 ด า น จํ า นวน 6 เรื่ อ ง ใช ง บประมาณ รวมทั้ ง สิ้น 4,266,300- บาท ประกอบดวย
ความเสี่ยงเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธของมหาวิทยาลัย จํานวน 3 เรื่อง
1. บัณฑิตมีคุณวุฒิ และคุณภาพไมตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
2. การเกิดผลประโยชนทับซอนดานการจัดซื้อจัดจางในมหาวิทยาลัย
3. มหาวิท ยาลัยมีเ งินไมเพียงพอสําหรับจัดการศึก ษาและดําเนินงานตามภาระตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
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ความเสี่ยงเชิงการปฏิบัติงาน จํานวน 2 เรื่อง
1. จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
2. สายสนับสนุนมีความรูและทักษะในการปฏิบัติงานบางงานยังไมพียงพอ
ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก จํานวน 1 เรื่อง
1. การเกิดอัคคีภัยในอาคาร
ทั้งนี้แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ.
2561 ได ผ า นการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ มทร.สุ ว รรณภู มิ ครั้ ง ที่ 1/2561 เมื่ อ วั น ที่ 9
กุมภาพันธ 2561 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ (U3-5.1-3.6) และผานการประชุมสภา
มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 พิจารณาอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง (U3-5.13.7) และเผยแพร แ ผนบริ ห ารความเสี่ ย งมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 ใหผูกํากับติดตาม และผูรับผิดชอบหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อดําเนินการบริหารจัดการความ
เสี่ยงตามมาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม ตามที่ระบุไวในแผนฯ (U3-5.1-3.8) (U3-5.1-3.9) (U35.1-3.10) (U3-5.1-3.11)
มหาวิทยาลัยดําเนินการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 9 เดือน ตาม
หนังสือที่ ศธ 0585.23/ว 227 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2561 เรื่อง ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ ย งฯ รอบ 9 เดื อ น (เดื อ นตุ ล าคม 25560 – มิ ถุ น ายน 2561) (U3-5.1-3.12) ผู รับ ผิ ดชอบหรือ
หนวยงาน ที่รับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 9 เดือน (U3-5.1-3.13) และ
ไดรวบรวม ผลการดําเนินงานฯ ที่หนวยงานรายงานมาวิเคราะห และสรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้ ผลการ
ดําเนินงานบรรลุ เปาหมาย จํานวน 2 เรื่อง คิดเปนรอยละ 33.33 ไมบรรลุเปาหมาย จํานวน 3 เรื่อง คิดเปน
รอยละ 50 และ N/A จํานวน 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 16.67 รายละเอียดดังเลมรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดือน (U3-5.1-3.14) โดยนํา
ผลการดําเนินงานดังกลาวเสนอผูบริหารที่กํากับดูแลงานบริหารความเสี่ยง ตามหนังสือที่ ศธ 0585.23/285
ลงวั น ที่ 2 สิ ง หาคม 2561 เรื่ อ ง รายงานผลการดํ า เนิ น งาน (U3-5.1-3.15) และได นํ า เข า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหาร มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เพื่อคณะกรรมการฯ
รวมกันพิจารณาผลการดําเนินงานดังกลาว ตามรายงานการประชุม (U3-5.1-3.16) และดําเนินการกํากับ
ติดตาม รอบ 12 เดือน ตามหนังสือที่ ศธ 0585.23/ว 282 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เรื่อง ติดตามขอมูลและ
ผลการดําเนินงาน รอบ 12 เดือน (U3-5.1-3.17) โดยผูรับผิดชอบหรือหนวยงานที่รบั ผิดชอบรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (U3-5.1-3.18) รายงานผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (U3-5.1-3.19)
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ขอ 4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิใหความสําคัญกับการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
โดยกํ า หนดไว ใ น แผน ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นามห า วิ ท ย าลั ย เท คโ นโลยี ร า ชมงคลสุ วร ร ณ ภู มิ
พ.ศ. 2560 – 2564 ยุทธศาสตรที่ 5 บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพเพื่อความมั่นคงและบริหารจัด การ
ตนเองได กลยุทธที่ 5.6 บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยกําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัด คือผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
มหาวิ ท ยาลัย มี ก ารกํา หนดเปา หมายการดํ าเนิน งานโดยการจัด ทํา แผนยุ ท ธศาสตรก ารพัฒ นา
มหาวิท ยาลัยและนําไปสูการปฏิบัติโ ดยการจัดทําแผนงานเพื่อเสนอของบประมาณประจําป แผนปฏิบัติ
ราชการประจําป และจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป โดยมีก ารติดตาม และรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนงานตามรอบระยะเวลาการวัดผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตัวชี้วัดของสํานักงบประมาณ) จํานวนตัวชี้วัด รวม113 ตัวชี้วัด เปนไปตาม
เปาหมายและสูงกวา 58ตัวชี้วัด ต่ํากวา 48 ตัวชี้วัด อยูระหวางดําเนินการ 6 ตัวชี้วัด ไมอยูในเปาหมาย 1
ตัวชี้วัด โดยมีการรายงานใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 วันพุธ
ที่ 17 มกราคม 2561 ระเบียบวาระที่ 1.2.11(U4-5.1-4.1-1) และมอบหมายใหผูบริหารที่ดูแลรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด ในแตละประเด็นยุทธศาสตรไดกํากับติดตามเปนระยะๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด
ในดานการติดตามผลการดําเนินการไดแตงตั้ง คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานและการเบิกจาย
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2561 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่131/2561
ลงวันที่18 มกราคม 2561 (U4-5.1-4.1-2) โดยมอบหมายรองอธิการบดีที่กํากับดูแลงาน กํากับ ดูแล ติดตาม
และตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียดตามรายงานการประชุม คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงาน
และการเบิก จายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้ง ที่ 1/2561 วันที่ 12 มกราคม 2561
(U4-5.1-4.1-3) และรายงานการประชุม คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 11เมษายน 2561) (U4-5.1-4.1-4)
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการบริหารจัดการและติดตามผลการดําเนินการและการใชจายงบประมาณ
อย า งคุ ม ค า โดยนํ า เสนอคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ตามรายงานการประชุ ม ครั้ ง
ที่ 3/2561 วันที่ 21 มีนาคม 2561 วาระที่ 1.2.7 (U4-5.1-4.2-1) เปนการรายงานผลการจัดทําตนทุนตอ
หนวยผลผลิต รายงานผลดําเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิท ธิภาพการดําเนินงาน ประจําป 2560 และ
แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ 2561 ที่ประชุมมีมติ มอบทุกหนวยงานทุกศูนย
พื้นที่กํากับดูแล สอดสอง ตรวจสอบการใชทรัพยสินสวนกลางของมหาวิทยาลัย วางมาตรการในการประหยัด
ทรัพยากร
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การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560 - พ.ศ.
2564 ซึ่งสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560 และติดตาม
เรงรัดการดําเนินงานตามแผนงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพอยูอยางสม่ําเสมอ โดยมีการติดตามผลในตัวชี้วัดที่
เกี่ยวของหากผลในประเด็นใดไมเปนไปตามแผนประธานจะพิจารณามอบผูเกี่ยวของเรงรัดดําเนินการ และการ
ติดตามผลการดําเนินการตางๆ เชน จากการรายงานการนําเสนอแนวทางการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ครั้งที่ 2 ตอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้ง
ที่ 2/2561 เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ 2561 (U4-5.1-4.2-2) และมอบใหผูที่รับผิดชอบไปดําเนินการกํากับ
ติดตามหนวยงานที่เกี่ยวของวาไดดําเนินการไปแลวอยางไรบาง แลวนําผลมารายงานตอมหาวิทยาลัยในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่ 21 มีนาคม 2561 ระเบียบ
วาระที่ 1.2.5 (U4-5.1-4.2-3) และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2561
(ณ 1 ต.ค. 60 – 28 ก.พ.61) ที่นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่
21 มีนาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 1.2.9และ1.2.10 (U4-5.1-4.2-4) เพื่อรับทราบ ที่ประชุมไดมีมติมอบหมาย
ผูที่รับ ผิดชอบแตล ะประเด็นยุท ธศาสตรกํากับ ติดตามหนวยงานที่รับ ผิดชอบ เรง รัดการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2561 ที่ไดรับอนุมัติไปแลวใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
การเพิ่ม ประสิท ธิ ภ าพการใช ท รัพยากรตามแนวทางการเพิ่ม ประสิท ธิ ภ าพการใช ป ระโยชนอ าคารของ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อประสิทธิภาพการใชประโยชนอาคารและพิจารณาการของบประมาณอาคารสิ่งปลูก
สรางตามหนังสือกองกลาง ที่ ศธ 0585.02/ว923 ลงวันที่ 30 เม.ย 2561 (U4-5.1-4.2-5)
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
มีการใหบริการแกนักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย หนวยงานของ
รัฐ หนวยงานเอกชน โดยเปนไปตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานตามเวลาที่กําหนด เพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการ และมีชองทางการติดตอสื่อสารถึงผูบริหารมหาวิทยาลัย และผูบริหารหนวยงาน(U45.1-4.3-1) เพื่อใหผูรับบริการติดตอสื่อสาร เสนอแนะการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในดานตางๆ ไดสะดวก
รวดเร็ว การกําหนดชองทางการรับเรื่องรองเรียน และขั้นตอนการดําเนินการรับเรื่องรองเรียน (U4-5.1-4.32) ซึ่ง อธิก ารบดีไดให ใหนโยบายแกทีม ผูบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุม ผูบริห ารมหาวิท ยาลัย ครั้งที่
2/2561 เมือวันที่ 8 มีนาคม 2561 ในระเบียบวาระที่ 1.1.2 ใหประสานความรวมมือในการทํางานรวมกันกับ
ทุกสวนที่เกี่ยวของโดยอาจมีการพูดคุยกันเบื้องตนกอนเปนเอกสารเพื่อลดปญหาความขัดแยงในการทํางาน
(U4-5.1-4.3-3)
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและ สายสนับสนุนมีการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
และความรับผิดชอบตอตนเอง มหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม ดังนี้
4.1 ผู บ ริ ห าร โดยการแต ง ตั้ ง และมอบหมายงานปรากฏตามคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง รองอธิ ก ารบดี
ผูชวยอธิการบดี และคําสั่งมอบอํานาจ (U4-5.1-4.4-1)
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4.2 บุคลากรสายวิชาการ กําหนดใหปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย (U4-5.1-4.4-2)
4.3 บุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติตามขอตกลงการกําหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ
(U4-5.1-4.4-3) ทั้งนี้ จากการมอบหมายและความรับผิดชอบดังกลาว มหาวิทยาลัยมีระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ (HRDrmutsb) เพื่อใชในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบอํานาจ ภาระงานของ
สายวิชาการและสายสนับสนุน โดยมอบกองบริหารงานบุคคลเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินการ
ระบบดังกลาว (U4-5.1-4.4-4) กําหนดมาตรการอื่นๆเพิ่ม เติมตามความจําเปน เชน การซอมความเขาใจ
เกี่ยวกับ การปฏิบัติง านในเวลาราชการ ตามหนัง สือมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ ศธ
0585.01/ว904 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 (U4-5.1-4.4-5) เพื่อกําชับติดตามใหบุคลากรและผูบังคับบัญชา
กํากับการปฏิบัติงานของบุคลากรในเวลาราชการอยางเครงครัด
5. หลักความโปรงใส (Transparency)
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานอยางเปดเผย ตรงไปตรงมา โดยผูรับบริการสามารถเขาถึง
ขอมูลขาวสารไดอยางเสรี ตรวจสอบได ผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัย เชน กองคลังมีบริการตรวจสอบสถานะ
การเงิน/รับเช็ค การจัดซื้อจัดจาง (U4-5.1-4.5-1) กองบริหารงานบุคคล มีประกาศการดําเนินการสรรหา
บุคลากรเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ตั้งแตกระบวนการรับสมัคร จนถึงการประกาศรายชื่อผู
ไดรับการเลือกสรร (U4-5.1-4.5-2) การเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการรายบุคคลบนเว็บไซต เรื่องการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (U4-5.1-4.5-3) และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีการแจงใหรบั ทราบผล
รายบุคคล และหากผูรับการประเมินไมเห็นดวยกับผลการประเมินการปฏิบัติราชการ หรือมีความผิดพลาด
คลาดเคลื่อน สามารถยื่นหนังสือโตแยง/คัดคาน ได เปนไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติ
ราชการทางปกครองซึ่ง แสดงถึงความโปรงใสในการทํางาน ตามที่ม หาวิทยาลัยไดมีการประกาศประกาศ
เจตจํานงในการบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 9 มีนาคม 2560 (U4-5.1-4.5-4)
6. หลักการมีสวนรวม (Participation)
ในการออกข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ฉบับ ใหม คณะกรรมการปรั บ ปรุง และพั ฒ นาข อ บัง คั บ ของ
มหาวิทยาลัยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 1302/2560 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560
(U4-5.1-4.6-1) ไดพิจารณาและปรับปรุงรางขอบังคับใหม และมีการจัดทําหนังสือแจงหัวหนาหนวยงานใน
สังกัดมหาวิทยาลัย พิจารณารางขอบังคับฉบับใหม เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนไดมีสวนรวมในการ
พิจารณารางขอบังคับ ที่มีการกระทบสิทธิและหนาที่บุคลากรของมหาวิทยาลัย และเปนการเปดโอกาสให
บุคลากรทุกคนในสังกัดรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางขอบังคับใหม (U4-5.1-4.6-2) มีก ารแตงตั้ง
คณะกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประกอบดวยรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี
คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก และประธานสภาคณาจารย มีห นาที่ใหคําปรึก ษาแนะนําการบริหาร
มหาวิทยาลัย ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ที่ 1119/2560 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 (U4-5.1-4.6-3) และการมีสวนรวมในการ
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ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของอธิ ก ารบดี แ ละหั ว หน า ส ว นราชการในมหาวิ ท ยาลั ย ตามข อ บั ง คั บ ฯ
ซึ่งกําหนดใหมีการมีสวนรวมจากผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดเสียเพื่อใหความเห็น คําชี้แนะในการพัฒนาปรับปรุง
มหาวิ ท ยาลั ย ใหพั ฒ นาต อ ไปโดยผูมีสว นร ว มได แ ก กรรมการสภามหาวิ ท ยาลัย ผูท รงคุ ณ วุ ฒิ ผู บ ริห าร
มหาวิทยาลัย ผูปกครอง ศิษยเกา นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ผูนําชุมชน เปนตน กับทั้งมีการเปด
โอกาสใหบุคลากร นักศึกษา ผูใชบริการสามารถแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะตางที่เกี่ยวของกับ
มหาวิ ท ยาลั ย ได ท างช องทางการติ ด ต อ สื่อสารต างๆ เช น เว็ ป ไซต ส ายตรงผูบ ริ ห าร จดหมาย หรื อสื่อ
อิเลคทรอนิกสอื่นๆ การเขารวมกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัย เชน กิจกรรมการตักบาตรทําบุญตามวาระ
สําคัญ ทางศาสนาและวาระสําคัญอื่น การเขารวมกิจ กรรมของมหาวิท ยาลัยเชน กิจ กรรมสัง สรรคปใหม
กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย หรือการเขารวมกิจกรรมกับหนวยงานอื่นๆเชนการรวมกิจกรรมกับจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี หรือการเขารวมกิจกรรมกับหนวยงาน/สถานศึกษาอื่น
โดยในทุกกิจกรรมจะมีทั้งผูบริหารและบุคลากรหรือนักศึกษาเขารวมดวยโดยตลอด (U4-5.1-4.6-4)
7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)
มหาวิทยาลัยมีการถายโอนอํานาจหนาที่ในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ลงนามในหนังสือหรือเอกสารการ
ปฏิบัติราชการ การตัดสินใจดานทรัพยากรตามภารกิจตาง ๆ โดยอธิการบดีถายโอนอํานาจไปยังรองอธิการบดี
รองอธิการบดีประจําศูนยพื้นที่ และผูชวยอธิการบดี สวนคณบดี/ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก/กอง ถายโอน
อํานาจไปยังรองคณบดีดานตางๆรองคณบดีป ระจําศูนยพื้นที่ รองผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพตามภารกิจตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย (U4-5.1-4.7-1)
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)
มีการดําเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับในการบริหารราชการของมหาวิทยาลัยดวยความ
เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดเสี ย โดยการแจงระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ
หลักเกณฑตาง ๆ ใหหนวยงานทราบและประชาสัมพันธทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการ
ปรับ ปรุงและพัฒนาขอบัง คับของมหาวิทยาลัย ตามคําสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่
1302/2560 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 (U4-5.1-4.8-1) พิจารณาการออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศในการ
บริหารมหาวิทยาลัยที่คํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียตามหลักกฎหมาย ซึ่งไมมีการกําหนดใหมีผล
ยอนหลังในทางที่เปนโทษ และมีการแจงใหหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยรับทราบขอบังคับ ประกาศ ใหมๆ
(U4-5.1-4.8-2) ดัง ปรากฏในมติคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้ง
ที่ 2/2561วันศุก รที่ 26 มกราคม 2561 ระเบียบวาระที่ 4.1 พิจ ารณาเรื่องเชิง นโยบายและการบริหาร
มหาวิ ท ยาลั ย และการปฏิ บั ติ ต ามข อ บัง คั บ ระเบี ย บ ประกาศ 4.1.1 เรื่ อ ง พิ จ ารณา (ร า ง) ประกาศ
คณะกรรมการบริห ารงานบุค คลของมหาวิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุว รรณภู มิ เรื่อง
หลักเกณฑ และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
(U4-5.1-4.8-3)
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9. หลักความเสมอภาพ (Equity)
มีการปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเสมอภาคในการปฏิบัติราชการ ไมเลือกปฏิบัติ ใหบริการอยางเทาเทียมกัน
โดยไมแบงแยก ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ เชน การสรรหาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิท ยาลัย พ.ศ. 2558 (U4-5.1-4.9-1) พระราชบัญ ญัติม หาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคล
พ.ศ. 2548 (มาตรา 11) (U4-5.1-4.9-2) เปนตน
10. หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented)
การดําเนินงานประชุมของคณะกรรมการชุดตางๆ ของมหาวิทยาลัย เปนการประชุมที่มุงเนนหา
ขอตกลงภายในกลุม ผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหไดขอตกลงรวมกัน เชนการใชอํานาจการบริห ารงานของ
อธิการบดีในกิจกรรมหรือภารกิจที่เกี่ยวของกับหลายหนวยงานจะใชกระบวนการปรึกษาหารือรวมกันเชนการ
เสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบดวยอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี
หรือกรรมการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบดวยอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี
คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นรวมกันกอนที่จะดําเนินการ เชน
กรณีอธิก ารบดี ม อบหมายรองอธิก ารบดี ศึก ษาความเปนไปไดในการนํานัก ศึก ษาคณะบริห ารธุร กิจ และ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ ศู น ย พ ระนครศรีอ ยุธ ยา วาสุ ก รี ที่ จ ะต อ งเรีย นวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป มาเรี ย นที่ศูนย
พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมีการเชิญประชุมผูเกี่ยวของ เพื่อใหไดขอตกลงรวมกัน ตามมติคณะกรรมการ
บริห ารมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้ง ที่ 3/2561วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 ระเบียบ
วาระ 4.2.2 รายงานผลการดําเนินการปรึกษาหารือการยายนักศึกษามาศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา (U45.1-4.10-1)
ขอ 5. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรูตามระบบ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุว รรณภู มิ มี ร ะบบการกํา กั บ ติ ด ตามหน ว ยงานระดับ คณะ
หน ว ยงานสายสนั บ สนุ น ดํ า เนิ น การตามแผนการจั ด การความรู โดยมี ก ารกํ า กั บ ติ ด ตามทุ ก รอบ
ระยะเวลา 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และมีการกําหนดปฏิทินการดําเนินงานการจัดการความรู ประจําป
การศึกษา 2560 (U1-5.1-5.1) โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2559 (U1-5.1-5.2) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เพื่อ
พิจ ารณาคําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการฯ ประจําปการศึกษา 2560 (U1-5.1-5.3) และการดําเนินการจัดทํา
แผนการจัดการความรู กําหนดใหหนวยงานระดับคณะ หนวยงานสายสนับสนุนดําเนินการใหสอดคลองกับ
พันธกิจ ทั้ง 5 ดาน ไดแก
1. จัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงที่เนนการปฏิบัติ
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2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ
3. ใหบริการวิชาการแกชุมชน สังคม บนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. สงเสริมการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของมหาวิทยาลัย
อีกทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดมีการจัดอบรมใหความรูและจัดกิจกรรมศึกษาดู
งานเกี่ยวกับการจัดการความรู ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ 1/2560 (U1-5.1-5.4) ประกอบดวย
กิจกรรม : บรรยายหลักสูตรการจัดการความรูจากทฤษฏีสูการปฏิบัติ ประจําปการศึกษา 2560 จัดขึ้นเมื่อวันที่
14 ธันวาคม 2560 ไดรับเกียรติจากผูชวยศาสตราจารย นท.หญิง ดร.ชมสุภัค ครุฑกะ คณะพัฒนาทรัพยากร
มนุษย มหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนวิทยากรบรรยาย กิจกรรม : ศึกษาดูงานดานการจัดการความรู ประจําป
การศึกษา 2560 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
เขตพื้นที่พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ เพื่อรวมแลกเปลี่ยน
เรียนรูในดานการจัดการความรูภายในมหาวิทยาลัยรวมกัน และกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2560 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19-20 กรกฏาคม 2561 สําหรับบุคลากรที่
ปฏิบัติงานดานการจัดการความรูจากทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดทํา
แผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2561 โดยไดรับเกียรติจาก ดร.อธิปไตย โพธิ์แตง นักทรัพยากร
บุคคลชํานาญการพิเศษ ระดับอาวุโส สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนวิทยากรหนวยงานระดับ
คณะ หนวยงานสายสนับสนุนไดกําหนดแนวทางการจัดการความรูตามกระบวนการของการจัดการความรู
ตั้งแตกําหนดประเด็นความรูเพื่อใหมีการบงชี้ความรู การสรางและแสวงหาความรู การจัดการความรูใหเปน
ระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู การเขาถึงความรู การแบงปนความรู และการเรียนรู มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดดําเนินการติดตามรวบรวมแผนการจัดการความรูของหนวยงานระดับ คณะ
หนวยงานสายสนับสนุน และผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูตามแบบฟอรมที่กําหนด พรอมทั้ง
สนับ สนุนการเผยแพรและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีผา นระบบบริห ารจัดการความรูเ พื่อสนับ สนุน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูผานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (U1-5.1-5.5 ถึง U1-5.1-5.6) เชน ระบบบริหาร
จัดการความรู (KMS) ของมหาวิทยาลัย และเว็บไซตการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดจัดกิจกรรมสงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณ องคความรู และทัก ษะของผูมีประสบการณตรงเพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดี และเผยแพรไปสู
บุ ค ลากรกลุม เป าหมาย ภายใต โ ครงการหลัก สูตรการอบรมเชิ ง ปฏิบั ติก ารการสรา งคลัง ความรูภายใน
มหาวิทยาลัย กิจกรรม KM Day เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 (U1-5.1-5.7) รวมไปถึงผลจากกิจกรรมดังกลาว
มหาวิ ท ยาลัยยัง ไดเ ขารวมเครือขายการจัดการความรูร ะหว างหนวยงานภายนอก คือเขารวมโครงการ
ประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 11 “การจัดการความรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.0” (Knowledge Management
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through the Driven of Thailand 4.0) โดยจัดขึ้นระหวางวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ 2561 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา (U1-5.1-5.8)
ขอ 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน
6.1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมี
แผนการบริห ารและพัฒนาบุคลากรสายสนับ สนุนที่มีก ารวิเ คราะหขอมูลเชิง ประจัก ษม หาวิทยาลัยมีการ
กําหนดจัดทํา (ราง) แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2564 ซึ่งมีวสิ ัยทัศน
พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร ในการบริหารและพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งสอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 - 2564 ดังประเด็นการจัดทํา (ราง) แผนยุทธศาสตร
การบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2564 มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(U6-5.1-6.1) โดย (ร า ง) แผนยุ ท ธศาสตรก ารบริห ารทรั พยากรบุค คลฯ ได ผา นการพิจ ารณาของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 (U6-5.16.2) ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการปรับปรุง (ราง) แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ และไดนําเสนอตอ
ที่ประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา กอนนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา
(U6-5.1-6.3) ทั้ง นี้ กระบวนการในการพิจ ารณาตองนํ าเสนอต อคณะกรรมการบริห ารงานบุ คคลของ
มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ กอนนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
6.2 มีส วัส ดิก ารเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญ และกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีสภาพแวดลอมที่
ดีเนื่องจากพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมีบรรยากาศรมรื่น มีสวนและตนไมที่ปกคลุม เหมาะแกการออกกําลังกาย
โดยมีสถานที่กลางแจงไวสําหรับออกกําลังกาย สนามเทนนิส สนามฟุตบอล สนามกีฬาตาง ๆ และมีบานพัก
ส วั ส ดิ ก า ร ( U6-5. 1-6. 4) ร วม ไป ถึ ง มี สวั ส ดิ กา รต ร วจสุ ข ภา พ ป ระจํ า ป ใ ห กั บบุ คลา กร เ มื่ อ
วันที่ 27 กุมภาพันธ 2561 (6-5.1-6.5) สงผลใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบรรยากาศที่ดีในการปฏิบตั งิ าน
และมีสวัสดิการตาง ๆ เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากร ดังนี้
6.2.1 กําหนดขอบังคับ วาดวยสวัสดิการ พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2558
โดยขอบังคับฉบับดังกลาวไดกําหนดวามหาวิทยาลัยอาจจัดสวัสดิการใหแกบุคลากรและบุคคลที่เกี่ยวของกับ
มหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ ดังนี้ การชวยเหลือกเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของบุคลากร การชวยเหลือเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรของบุคลากร การชวยเหลือพิเศษ หรือการสงเคราะหกรณีบุคลากรหรือบุคคลในครอบครัว
ถึงแกความตาย ฯลฯ (U6-5.1-6.6) โดยไดจัดทําขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วั น ที่ 2 กุ ม ภาพั น ธ 2558 และได จั ด ทํ า ระเบี ย บคณะกรรมการสวั ส ดิ ก าร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเบิกจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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 (U6-5.1-6.7) โดยมีอัตราเงินชวยเหลือตามที่คณะกรรมการกําหนด
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6.2.1 มีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลั ย เพื่อเปนสวัสดิการ
ใหแกพนัก งานมหาวิท ยาลัย ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนัก งานมหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุว รรณภู มิ เรื่ อ ง การจั ด ตั้ ง กองทุน สํา รองเลี้ย งชี พสํา หรั บ พนัก งาน
มหาวิ ท ยาลั ย ประกาศ ณ วั น ที่ 4 สิ ง หาคม 2552 และมี จั ด ประชุ ม ใหญ ส ามั ญ ประจํ า ป 2559
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เพื่อใหสมาชิกกองทุนไดรับทราบผลการดําเนินงานกองทุนในปที่ผานมา และมี
การพิจารณาเกี่ยวกับขอบังคับของกองทุนฯ (U6-5.1-6.8)
6.2.3 มีการเสนอรายชื่อขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2560 โดยบุคลากรที่ไดรับรางวัล
จํานวน 2 ราย คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาลินันท บุญมี สังกัดคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนางประนอม สุขเกื้อ สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (U6-5.1-6.9)
6.2.4 มีการจัดกิจกรรมการใหรางวัลยกยองคนดีศรีสุวรรณภูมิ เพื่อสงเสริม สนับสนุน และ
สรางขวัญกําลังใจใหกับบุคลากร โดยในป พ.ศ. 2561 มีบุคลากรไดรับรางวัล จํานวน 16 ราย ประกอบไปดวย
บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 5 ราย และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 11 ราย (U6-5.1-6.10) ในการ
นี้ จากการที่มหาวิทยาลัยมีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี สรางขวัญและกําลังใจสงผลใหคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมายของหนวยงาน และมหาวิทยาลัย ไดรับคํา
ชื่นชมจากผูรับบริการทั้งภายในมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก ไมมีขอรองเรียนในการปฏิบัติงาน
6.3 มีร ะบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทัก ษะที่ไดจากการ
พัฒ นามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของ มหาวิท ยาลัยมีก ารสงเสริม การพัฒ นาคณาจารยและบุคลากรสายสนับ สนุน ดานการศึก ษาตอ
ประจําปการศึกษา 2560 โดยคณาจารยไปศึกษาตอในระดับปริญญาเอก จํานวน 10 คน และบุคลากรสาย
สนับ สนุนไปศึก ษาตอ ในระดับ ปริญ ญาโท จํานวน 3 คน และยัง สนับ สนุนทุนการศึก ษา เพื่อกระตุนให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนไปศึก ษาตอเพิ่มมากขึ้น โดยไดสนับสนุนทุน เปนจํานวน 8 ทุน โดย
คณาจารยไดรับทุนการศึกษา ในระดับปริญญาเอก จํานวน 5 ทุน บุคลากรสายสนับสนุนไดรับทุนการศึกษา
ในระดับปริญญาโท จํานวน 3 ทุน (U6-5.1-6.11) มหาวิทยาลัยไดกําหนดแนวปฏิบัติใหคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนรายงานการไปฝกอบรม/ประชุมสัมมนา/ดูงาน ในทุก ๆ เดือน โดยเริ่มติดตามขอมูลทุก ๆ เดือน
ตั้ง แตเ ดือนมีนาคม 2561 และการรายงานแบบติดตามการนําความรู และทัก ษะจากการไปฝก อบรม/
ประชุมสัมมนา/ดูงาน ไปใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอนหรือนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน (เมื่อ
ครบระยะเวลา 6 เดือน หลังจากการไปฝกอบรม/ประชุมสัมมนา/ดูงาน) ในทุก ๆ เดือน โดยเริ่มติดตามขอมูล
ทุก ๆ เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2561 (U6-5.1-6.12) ทั้งนี้ หนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรายงานขอมูล
การไปฝกอบรม/ประชุม/ดูงาน ของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 5 เดือน ตั้งแตเดือนมีนาคม
- เดือนกรกฎาคม 2561 (U6-5.1-6.13) ดังนี้
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เดือน
มี.ค. 61
เม.ย. 61
พ.ค. 61
มิ.ย. 61
ก.ค. 61

โครงการ
16
7
16
40
19

สายวิชาการ
ประชุม ดูงาน
2
2
9
1
2
1

รวม
18
7
18
50
22

สายสนับสนุน
โครงการ ประชุม ดูงาน
15
3
1
30
8
23
6
2
28
10
1
25
13
3

รวม
19
38
31
39
41

6.4 มี ก ารให ความรูดา นจรรยาบรรณอาจารยแ ละบุค ลากรสายสนั บ สนุ น และดู แ ลควบคุม ให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติมหาวิทยาลัยกําหนดขอบังคับ วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากร
พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2558 เพื่อใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
(U6-5.1-6.14) โดยใหความรูดานจรรยาบรรณกับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน และสงเสริม
สนั บ สนุ น ให ไ ด รั บ ความรู ด า นคุ ณ ธรรมจริย ธรรม โดยการจั ด โครงการมหาวิ ท ยาลั ย คุ ณ ธรรม ภายใต
การประเมิน ITA ประกอบไปดวยการประชุมเพื่อใหผูบริหารและบุคลากรมีสวนรวมในโครงการมหาวิทยาลัย
คุณธรรมและการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ซึ่งประกอบไป
ดวยการจัดกิจกรรมอภิปรายปรึกษาหารือเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และจัดโครงการอบรมสัมมนา เชน
มาตรการ กลไก หรือระบบในการปองกันการับสินบน/ผลประโยชนทับซอน, มหาวิทยาลัยคุณธรรม และการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน (U6-5.1-6.15) อีกทั้งมีการเผยแพรความรูดานจรรยาบรรณบน
เว็บไซตของกองบริหารงานบุคคล (U6-5.1-6.16)
ขอ 7. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินงานดา นการประกัน
คุ ณ ภาพภายในตามระบบและกลไกที่ ส ถาบั น กํ า หนด ประกอบด ว ย การควบคุ ม คุ ณ ภาพ
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
7.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ
และพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแตระดับภาควิช าหรือหนวยงานเทีย บเทา และดํา เนินการตามระบบที่
กําหนด
ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยไดนํากรอบแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึก ษา
ภายใน ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ของ สกอ. มาวางระบบและกลไกการประกั นคุ ณ ภาพการศึก ษาภายในของ
มหาวิทยาลัย โดยมีสํานักคุณภาพการศึกษาเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ดูแลสนับสนุน สงเสริม ประสานงานเพื่อ
นําระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติที่เชื่อมโยงกันทั้งในศูนยพื้นที่ คณะ หลักสูตร และ
หน วยงานสายสนับสนุน มีก ารดําเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับ คณะ ระดับ สถาบัน และ
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หนวยงานสายสนับสนุน ตามระบบและกลไกที่กําหนด โดยใหทุกหนวยงานดําเนินงานตามพันธกิจหนวยงาน
โดยใชร ะบบประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของงานตามพันธกิจหนวยงานใหครอบคลุม กระบวนการกํากับ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ เปนกรอบแนวทางในการดําเนินงาน และใหถือเปนหนาที่ของ
ทุกหนวยงานในการใหการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ
7.2 มี ก ารกํ า หนดนโยบายและให ความสํ า คั ญ เรื่ อ งการประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน
มหาวิทยาลัย โดยสํานักคุณภาพการศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป
การศึ ก ษา 2560 ตามคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง ที่ 1111/2560 ลงวั น ที่ 20 พฤศจิ ก ายน 2560 (U5.1-7-1.1 คํ า สั่ ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา) คณะกรรมการประกอบดวยอธิการบดีเปนประธาน รองอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก เปนกรรมการทําหนาที่เปนผูขับเคลื่อนระบบการประกัน
คุณภาพการศึก ษาในระดับนโยบาย ใหคําปรึก ษา กํากับ ติดตามการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพภายในกรอบนโยบายและหลักการของมหาวิทยาลัย
และมี ค ณะกรรมการดํ า เนิ น งานประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ประกอบด ว ย รองอธิ ก ารบดี ด า นวิ ช าการ
เปนประธาน ผูชวยอธิการบดีดานวิชาการ รองคณบดีดานวิชาการและวิจัย รองผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก
ดานบริหาร ผู อํานวยการกอง และหัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษาของทุกหนวยงานเปนกรรมการ
ทําหนาที่ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่
สอดคลองกับ ยุท ธศาสตรและแผนพัฒ นามหาวิท ยาลัย สรางเสริมความเขาใจระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาสูหนวยงานและผูปฏิบัติ จัดทําแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และกํากับติดตามผล
การดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและรายงานตอมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง
โดยมีผูอํานวยการสํานัก คุณภาพการศึก ษาเปนกรรมการและเลขานุก าร และมีเ จาหนาที่สํานัก คุณภาพ
การศึกษาเปนกรรมการและผูช วยเลขานุการ ทําหนาที่วางระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ติดตามผลการ
ดําเนินงานและใหขอเสนอแนะ รวมทั้งประสานงานระหวางหนวยงานในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของคณะ/หนวยงาน และรายงานผลกลับไปยัง
หนวยงาน เพื่อปรับปรุงแกไข ดําเนินการประชุมวางแผน และกํากับติดตาม ประสานงานการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพตามองคป ระกอบ และใหผูแทนของทุก หนวยงานนําเสนอรายงานความกาวหนาในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพในทุกองคประกอบ ทําใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลและใชขอมูลกลางจากระบบขอมูล
ของสวนกลางโดยผานการทวนสอบความถูกตองของขอมูลรวมกัน ไดแก จํานวนนักศึกษา คา FTES โดยใช
ฐานขอมูลของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จํานวนบุคลากรโดยใชขอมูลกลางของกองบริหารงาน
บุคคล การคํานวณตนทุนตอหนวยของหลักสูตร โดยใชขอมูลจากกองคลัง การกํากับติดตามแผนของหนวยงาน
ตางๆ การติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ (U5.1-7-2.1 บันทึกขอความสงขอมูลกลาง, U5.1-72.2 แผนพัฒ นาคุณภาพการศึก ษา, U5.1-7-2.3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผน) เปนตน ผลการ
ดําเนินงานดังกลาวขางตนดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ซึ่งแสดงใหเห็นบทบาทในการกํากับ ติดตาม ประสานงาน รวมทั้งขับเคลื่อนการดําเนินงานใหทุกภาคสวนได
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ดําเนินงานประกันคุณภาพตามระบบกลไกของมหาวิทยาลัย (U5.1-7-2.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาปการศึกษา 2560)
7.3 มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน
ในการจัดทําคูมือตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงานสนับสนุน
ไดกําหนดตัวบงชี้บังคับที่ทุกหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยตองจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และมีการ
กําหนดตัวบงชี้เฉพาะหนวยงาน สําหรับภารกิจหลักของหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยไวในองคประกอบที่ 2
ภารกิจหลัก รวมตัวบงชี้ที่หนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยตองรายงานทั้งสิ้น 5 องคประกอบ ตามคูมือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงานสายสนับสนุน (U5.1-7-3.1 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของหนวยงานสายสนับสนุน)
7.4 มี ก ารดํ า เนิ นงานด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในที่ ค รบถ ว น ประกอบด ว ย
1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุด มศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปน
รายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
1. การควบคุมคุณภาพ
สํานักคุณภาพการศึกษากําหนดกลไกการควบคุม คุณภาพโดยใหทุกหนวยงานและหลักสูตรจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองเปนรอบระยะ 9 เดือน และ 12 เดือน เพื่อควบคุมคุณภาพระบบการดําเนินงาน
ประกั น คุ ณ ภาพ และจั ด โครงการ/กิ จ กรรมเพื่ อ ให ค วามรู ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ดานการประกันคุณภาพแกบุคลากรทุกระดับภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมหลักสูตร เพื่อการเผยแพรหลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQR) (U5.1-7-4.1 รายงานผล
การดําเนินโครงการ)
2. โครงการกํากับติดตามหลักสูตร เพื่อการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQR) (U5.1-7-4.2 รายงานผลการดําเนินโครงการ)
ผลการดําเนินงานการจัดอบรมใหความรูงานประกันคุณภาพ สนับสนุนสงเสริมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพบรรลุวัตถุ ป ระสงคโ ครงการ ผลการดําเนินงานกํากับ ติดตามของสํานัก คุณภาพการศึก ษา และ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ มีผลใหคะแนนประเมินของหลักสูตร คณะ หนวยงาน
สายสนับสนุน มีคาเฉลี่ยคะแนนประเมินสูงขึ้นบรรลุเปาหมายเชิงคุณภาพ
2. การตรวจสอบคุณภาพ
การดําเนินงานดานการกํากับติดตาม และตรวจสอบคุณภาพ มีการดําเนินการ ดังนี้
สํานักคุณภาพการศึกษา ไดมีการกําหนดปฏิทินประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา
2560 ซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2/2560
วั น ที่ 21 สิ ง หาคม 2560 (U5.1-7-4.3 รายงานการประชุ ม คณะกรรมการประกั นคุ ณ ภาพ 2/2561)
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สภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 (U5.1-7-4.4 มติสภาวิชาการ) และสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 9 ตุลาคม 2560 มติที่ประชุมเห็นชอบ (U5.1-7-4.5 มติสภามหาวิทยาลัย) และแจง
เวียนใหกับทุกหนวยงานนําไปจัดทําแผนการดําเนินงาน (U5.1-7-4.6 บันทึกแจงเวียนแผนประกันคุณภาพและ
แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ ป ก ารศึ ก ษา 2560) โดยให มี ค วามสอดคลอ งกั บ ปฏิ ทิ น ของมหาวิ ท ยาลัย และ
ผูอํานวยการสํานักคุณภาพการศึกษาไดลงพื้นที่สัญจรเพื่อพบปะพูดคุยสรางความเขาใจในการวางแผน และ
ดําเนินการประกันคุณภาพในแตละคณะ รวมทั้งไดมีการกํากับ การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของทุกหนวยงาน
(U5.1-7-4.7 บันทึก ติดตามผลการดําเนินงาน) โดยหนวยงานที่รับผิดชอบตัวบงชี้จะเปนผูรวบรวมและ
รายงานผลการดําเนินงานใหผูกํากับตัวบงชี้ และรายงานตอผูบริหารไดรับทราบ โดยสํานักคุณภาพการศึกษา
เปนผูรวบรวมผลการดําเนินงานในรอบ 9 เดือน และ 12 เดือน ในภาพรวมเสนอตอคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย นอกจากนั้นสํานักคุณภาพการศึกษาไดดําเนินการติดตาม และตรวจสอบเพื่อ
ควบคุมคุณภาพจากรายงานการประเมินตนเองของระดับหลักสูตร ระดับคณะ หนวยงานสายสนับสนุน และ
ระดับสถาบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร การประกันคุณภาพของทุกสวนงานของมหาวิทยาลัย โดย
ภายหลังจากที่ไดประชุมพูดคุยผลการดําเนินงานและพิจารณารายงานการประเมินตนเองของแตละระดับแลว
พบวามีก ารดําเนินงานตามระบบกลไกประกันคุณภาพ และใชวงจรคุณภาพในการกํากับและดําเนินงาน
คุณภาพ แตการเขียนรายงานการประเมินตนเองยังไมสะทอนผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ สํานักคุณภาพ
การศึกษาจึงจัดโครงการที่ไดจากผลการวิเคราะหการดําเนินงานตรวจสอบคุณภาพ โดยจัดโครงการกํากับ
ติ ด ตามหลั ก สู ต ร เพื่ อ การเผยแพร ห ลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQR) (U5.1-7-4.2 รายงานผลการดําเนินโครงการ) โดยการแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา 2560 ตาม
คําสั่งที่ 56/2561 ลงวันที่ 11 มกราคม 2561 (U5.1-7-4.8 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินภายใน)
ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ในรอบ 9 เดือน และ 12
เดือน (เสมือนจริง) โดยใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง พรอมทั้งการเตรียมเอกสารหลักฐานอางอิง เพื่อใหอาจารยประจําหลักสูตรเขาใจและสามารถ
เขียนรายงาน SAR ไดดีขึ้น ซึ่งผลการดําเนินงานพบวา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ สามารถปรับแกไขการ
เขียนและทําใหคุณภาพรายงานดีขึ้น นอกจากนี้ยังจัดกิ จกรรมใหความรูเพื่อเปนกรอบแนวทางการจัดทํา
รายงาน SAR ใหกับระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานขอมูล ดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 (2.12.4.4.2
กิจ กรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเ รื่องระบบ CHE QA Online) ผลการดําเนินงานพบวา ในปก ารศึก ษา 2560
หนวยงานสามารถดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเองและตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาหนวยงาน
ไดตามกรอบเวลาในปฏิทินการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยสงผลใหการควบคุมตรวจสอบคุณภาพงานประกัน
คุณภาพในภาพรวมของมหาวิทยลัยดําเนินการไดอยางสะดวก และเปนไปตามแผนงานที่กําหนด
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3. การประเมินคุณภาพ
สํานัก คุณภาพการศึกษากําหนดแผนการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําปก ารศึกษา 2560
ทั้ง ระดับหลัก สูตร ระดับ คณะ ระดับ สถาบัน และหนวยงานสายสนับสนุน และกํากับดูแลรับผิดชอบการ
แตง ตั้ง คณะกรรมการตรวจประเมินทุก ระดับ (U5.1-7-4.10 คําสั่ง แตง ตั้ง คณะกรรมการตรวจประเมิน
ทุก ระดับ ) รวมทั้ง ดําเนินการในการจัดทํ าระเบี ยบค าตอบแทนผูตรวจประเมิน คุณ ภาพการศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยจนประกาศใชไดในปการศึกษา 2558 (U5.1-7-4.11 ขอบังคับวาดวยการแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมิน (U5.1-7-4.12 ประกาศหลักเกณฑและอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการประเมิน) รวมทั้งกําหนดแผน
และดําเนินกิจกรรมโครงการเตรียมความพรอมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในใหกับทุกระดับ
สวนงานประสานงานและสนับสนุนใหทุกหนวยงานดําเนินการประเมินคุณภาพของหลักสูตร คณะ หนวยงาน
สายสนับสนุน ตามโครงสรางของมหาวิทยาลัย และดําเนินการตรวจประเมินมหาวิทยาลัย อีกทั้งประสานงาน
อํานวยความสะดวก และกํากับใหมีการดําเนินงานกรอกขอมูลและรายงานผลการประเมินเขาสูระบบ CHE
QA Online ของสํานัก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษา (สกอ.) ใหทันเวลาภายใน 120 วัน หลัง สิ้นป
การศึก ษา และนําผลการประเมินทุก ระดับ ในภาพรวมเสนอตอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิท ยาลัย สภาวิชาการ และสภามหาวิท ยาลัย เพื่อรับ ทราบขอเสนอแนะและนํามาปรับปรุง พัฒ นา
ในปการศึกษาถัดไป
7.5 มีการนํา ผลการประกันคุณภาพการศึก ษาภายในมาปรั บ ปรุงการทํา งาน และสงผลใหมี
การพัฒนาผลการดําเนินตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
มหาวิทยาลัย โดยสํานักคุณภาพการศึกษา ไดดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ ซึ่งสงผลใหเกิด
การพัฒนาคุณภาพตามตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังสรุปผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 ที่เสนอตอผูบริหารตามลําดับชั้น (U5.1-7-5.1 สรุปผลการประเมิน
คุณภาพการศึก ษาภายใน ประจําปการศึก ษา 2560) และไดนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปการศึกษา 2559 ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินและขอเสนอแนะจากผูบริหารและ
สภามหาวิ ท ยาลัย มาทํ าการวิ เ คราะหส ภาพแวดลอม (SWOT Analysis) กํ า หนดแนวทางในการพัฒ นา
(TOWSmatrix) และจัดทําแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย (U5.1-7-2.2 หนา
21-67)
7.6 มี ร ะบบสารสนเทศที่ ใ ห ข อ มู ล สนั บ สนุ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในครบ
ทั้ง 5 องคประกอบคุณภาพ
มหาวิ ท ยาลั ย มี ร ะบบสารสนเทศสนั บ สนุ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในครบ
ทุกองคประกอบคุณภาพ (U5.1-7-6.1 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน)
7.6.1 ดานการเรียนการสอน จํานวน 6 ระบบ ไดแก
1) ระบบทะเบียนและประมวลผล
2) ระบบศิษยเกานักศึกษา (E-Alumni System)
3) ระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (E-Library)
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4) ระบบอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ
5) ระบบการจัดการความรู (Leaning Management System : LMS)
6) ระบบการรับสมัครนักศึกษา
7.6.2 ดานวิจัย จํานวน 1 ระบบ ไดแก
1) ระบบฐานขอมูลบริหารงานวิจัย
7.6.3 ดานบริการวิชาการ จํานวน 4 ระบบ ไดแก
1) ระบบฐานขอมูลบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี
2 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (Geographic Information System : GIS)
3) ระบบลงทะเบียนฝกอบรม
4) ระบบศูนยทดสอบจัดระดับความรูความสามารถทางดานคอมพิวเตอร MOS & Prometric
Testing Center
7.6.4 ดานบริหารจัดการ จํานวน 13 ระบบ ไดแก
1) ระบบไดอารีออนไลน (Rmutsb Blog)
2) ระบบสารสนเทศ (Faculty Information System : FIS)
3) ระบบแจงซอมออนไลน
4) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (E-Document)
5) ระบบ Network Status Report
6) ระบบ RMUTSB WebMail
7) ระบบบันทึกภาระงาน
8) ระบบรายงานสําหรับผูบริหาร (Executive Information System : EIS)
9) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Information System : HR-MIS)
10) ระบบบริหารจัดการความรู (Knowledge Management System : KMS)
11) ระบบกํากับติดตามงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
12) ระบบการบริหารความเสี่ยง
13) ระบบบันทึกกิจกรรม 5 ส + 3
7.6.5 ดานการเงิน จํานวน 4 ระบบ ไดแก
1) ระบบงบประมาณ (Budget Management Information System)
2) ระบบพัสดุ (Inventory Management Information System)
3) ระบบการเงิน (Finance Management Information System)
4) ระบบบัญชี (Account Management Information System)
ทั้งนี้เพื่อรองรับการใหบริการกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ของหนวยงานตางๆ โดยมีการเขาถึงขอมูลในสวนงานที่เกี่ยวของดวยระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล
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7.7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา
ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน
มหาวิท ยาลัยเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสีย ไดแก บุคลากร อาจารย นัก ศึก ษา ผูใชบัณฑิต และ
ผูใชบริการ มีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในฐานะผูกําหนดแนวทางในการประกันคุ ณภาพ
การศึกษา ตามคําสั่งแตงตั้งที่ 1111/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป
การศึกษา 2560 (U5.1-7-2.1) แตงตั้งนายกองคการนักศึกษา อุปนายกสโมสรนักศึกษา และผูแทนอาจารย
จากคณะตางๆ เขารวมเปนกรรมการ และในฐานะผูใหขอมูลยอนกลับ ไดแก การใหขอเสนอแนะเพื่อใชในการ
ปรับปรุงการใหบริการ โดยการเชิญกลุมเปาหมายดังกลาวมาใหการสัมภาษณในวันรับตรวจประเมินคุณภาพ
การศึ ก ษาภายใน การประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอน ( U5.1-7-7.1) การประเมิ น
ความพึง พอใจของนัก ศึก ษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนและการบริก ารสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อ
ตอการจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2560 (U5.1-7-7.2) การประเมินความพึงพอใจของบคุลากรที่มี
ตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยและหนวยงานที่สังกัดมหาวิทยาลัยฯ (U5.1-7-7.3) และการประเมิน
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (U5.1-7-7.4) รวมทั้งสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (U5.1-7-7.5)
7.8 มีเครือขา ยการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน และ
มีกิจกรรมรวมกัน
มหาวิ ท ยาลั ยมี เ ครื อข ายแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ด านการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา 3 เครื อข า ย
(U5.1-7-8.1) ไดแก
1. เครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา ระหวางสถาบันอุดมศึกษา
ในภูมิภาคตะวันตก จะมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ทุก 2 เดือน โดยจะเวียนกันเปนเจาภาพในการจัดกิจกรรม
และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ผ า นระบบไลน ก ลุ ม (QA-WEST) การส ง บุ ค ลากรเข า ร ว มโครงการ/กิ จ กรรม
ที่เครือขายจัดขึ้น
2. เครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา ระหวางสถาบันอุดมศึกษา
ในภูมิภาคภาคกลางตอนบน จะดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการเขารวมประชุมของมหาวิทยาลัยใน
เครือขาย และสงบุคลากรเขารวมโครงการ/กิจกรรม ที่เครือขายจัดขึ้น
3. เครือขายการประกันคุณภาพการศึก ษาหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกันจากการประชุม และผานระบบไลนกลุม (ขาวงานประกัน)
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัย ดา นการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน วยงานพัฒ นาขึ้น และ
เผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน
มหาวิท ยาลัยไดมีก ารนําความรูที่ไดม าจัดการความรูใน ปก ารศึก ษาปจ จุบันหรือปก ารศึกษา
ที่ผานมาที่เ ปนลายลัก ษณอัก ษร และจากความรู ทัก ษะของผูมีป ระสบการณตรง ที่เ ปนแนวปฏิบัติ ที่ ดี
มาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง เชน
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1. คูมือกิจกรรม 5ส + 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งพัฒนาระบบโดยสํานัก
คุณภาพการศึกษา เพื่อเปนการนําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงานและเพื่อเปนการลดงบประมาณในสวนของ
วั ส ดุ สิ้ น เปลื อ ง และได ถ า ยทอดคู มื อ ดั ง กล า วผ า นคณะกรรมการกิ จ กรรม 5ส + 3 ซึ่ ง ประกอบด ว ย
คณะกรรมการอํานวยการ มีอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี ทําหนาที่ใหคําปรึกษา กํากับ แนะนํา
สนับ สนุน และกํากับ ดูแลการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 5ส + 3 ประกอบดวย
รองอธิการบดีดานวิชาการ คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการทุกหนวยงาน ทําหนาที่วางแผน และติดตาม
การดําเนินงานกิจกรรม 5ส + 3 คณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส + 3 ทําหนาที่วางแผนการตรวจ
ประเมินกิจกรรม 5ส + 3 ลงตรวจประเมินทุกพื้นที่ และสรุปผลและรายงานตอมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง
โดยหนวยงานในกํากับมหาวิท ยาลัยฯ จะศึกษาหลักเกณฑการดําเนินงานกิจ กรรมและเกณฑการประเมิน
กิจกรรม 5ส + 3 จากคูมือที่สํานักคุณภาพการศึกษาไดจัดทําขึ้น และจะบันทึกรายงานการประเมินตนเอง
ผานระบบบันทึกกิจกรรม 5ส + 3 ในสวนของหนวยงาน โดยกอนการบันทึกผลการดําเนินงานผานระบบ
หนวยงานจะตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส + 3 ภายในหนวยงาน โดยบุคลากรที่จะทําการตรวจ
ประเมินจะผานการอบรมที่สํานักคุณภาพการศึก ษาจัดขึ้นและกลับไปดําเนินการถายทอดองคความรูแ ก
บุคลากรเพื่อสรางทีมผูตรวจประเมินภายในหนวยงานตอไป และคณะกรรมการตรวจประเมินที่แตงตั้งโดย
มหาวิทยาลัยเขาไปดําเนินการตรวจประเมินผานระบบบันทึกกิจกรรม 5ส + 3 ในสวนของคณะกรรมการตรวจ
ประเมิน และจะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบผลการดําเนินงานกิจกรรม 5ส + 3 อีกครั้งเมื่ อหนวยงานยื่นความ
ประสงคจะสงเขารวมกิจกรรมประกวดการดําเนินกิจกรรม 5ส + 3 เพื่อเขารับการชิงรางวัลจากมหาวิทยาลัย
และสํานักคุณภาพการศึกษาจะดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูใชระบบการบันทึกกิจกรรม 5ส + 3 เพื่อ
นําขอเสนอแนะที่ไดจากการสํารวจความคิดเห็นมาปรับปรุงระบบใหมีประสิทธิภาพตรงตามความพึงพอใจของ
ผูใชระบบ (U5.1-7-9.1 คูมือกิจกรรม 5ส + 3 / คูมือการใชระบบบันทึกขอมูลกิจกรรม 5ส + 3)
2. คูมือการบันทึกขอมูลการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ซึ่งพัฒนาระบบโดยสํานักคุณภาพ
การศึกษา เพื่อเปนการนําเทคโนโลยีมาใชในการรายงานผลการปฏิบัติง านดานการบริห ารความเสี่ยงของ
หนวยงานและเพื่อเปนการลดงบประมาณในสวนของวัสดุสิ้นเปลือง และผูบริหารที่กํากับดูแลสามารถเขาไป
กํากับ ติดตาม การดําเนินงานบริหารความเสี่ยงในดานตางๆ ที่รับผิดชอบได เพื่อใหสามารถดําเนินการแกไข
ปรับ ปรุง การดําเนิ นงานใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวไดอยางมีป ระสิท ธิภาพ โดยไดมีก ารถายทอดคูมือ
ดังกลาวในการประชุมชี้แจงใหความรูการใชระบบการบริหารความเสี่ยงและทดลองใชระบบการบริหารความ
เสี่ยง ใหกับตัวแทนของหนวยงานที่ปฏิบัติงานดานการบริหารความเสีย่ ง ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 และ
เผยแพรบนเว็บไซตของสํานัก คุณภาพการศึกษา (U5.1-7-9.2 คูมือ การบันทึกขอมูลการรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยง)
3. บทความวิ จั ย เรื่ อ ง การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยนางสิริพร เรืองสุรัตน ตําแหนงนักวิชาการศึกษา สังกัดสํานักคุณภาพการศึกษา
ไดรับการตีพิมพเผยแพรในการประชุมวิชาการดานประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 เครือขายการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระดั บ สถาบั น การศึ ก ษา ระหว า งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ในภู มิ ภ าคตะวั น ตก
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วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม (U5.1-7-9.3
บทความวิ จั ย นางสิ ริ พ ร เรื อ งสุ รัต น ) สํ า นั ก คุ ณ ภาพการศึ ก ษาได นํ า ผลที่ ไ ด จ ากการดํ า เนิน การวิจัย
มาพัฒ นาปรับปรุงกระบวนการระบบการประกันคุณภาพการศึก ษาภายในของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4. บทความวิจัย เรื่อง สภาพปจจุบันปญหาความตองการและแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สายสนับ สนุนวิชาชีพ สัง กัดสํานัก งานอธิก ารบดี โดยนายประเสริฐศัก ดิ์ เอี่ยมใส ตําแหนง เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป สังกัดกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ไดรับการตีพิมพเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับชาติ
พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561“Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน” วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนยวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
(สวนวังจันทน) (U5.1-7-9.4 บทความวิจัยนายประเสริฐศักดิ์ เอี่ยมใส) ผูดําเนินการวิจัยไดรายงานผลการวิจยั
ตอมหาวิทยาลัยเพื่อใชเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ
5. บทความวิจัย เรื่อง การสํารวจความตองการสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการของบุคลากรและ
นัก ศึก ษามหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภู มิ ศูนยพระนครศรีอยุ ธยา หันตรา โดยนางนิติ ม า
สุวรรณโกมล ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองกลาง ไดรับการตีพิมพเผยแพรในการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่นสู
ประเทศไทย 4.0 วันที่ 2 กุม ภาพันธ 2561 ณ มหาวิท ยาลัยรัชภัฏกําแพงเพชร (แมส อด) อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก (U5.1-7-9.5 บทความวิจัยนางนิติมา สุวรรณโกมล) ผูดําเนินการวิจัยไดรายงานผลการวิจัยตอ
มหาวิทยาลัยเพื่อใชเปนขอมูลประกอบการปรับปรุงกระบวนการการใหบริการของบุคลากรและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อใหตรงตามความตองการของผูรับบริการ
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เอกสารหลักฐาน :
ขอ 1 (กองนโยบายและแผน)
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 บนhttp://plan.rmutsb.ac.th/plan/home.php
U1-5.1-2.2 แผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 4 ป พ.ศ.25572560
U1-5.1-3.1 แบบจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัตงิ านและการใชจายงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560
U1-5.1-5.1 แบบจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัตงิ านและการใชจายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2,3,4
U1-5.1-6.1 หนังสือที่ ศธ 0585.04/757 ลว 18 ต.ค.59
U1-5.1-6.2 รายงานการประชุมเรงรัดติดตามผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ครั้งที่ 15/2560
U1-5.1-7.1 หนังสือที่ ศธ 0585.04/792 ลว 4 ธ.ค.60
ขอ 2 (กองคลัง)
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U2-5.1-2.1 คําสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 827/2559 ลงวันที่ 27 ตุลาคม
2559 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2560
U2-5.1-2.2 ผลการคํานวณตนทุนตอหนวย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
U2-5.1-2.3 ผลการดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
U2-5.1-2.4 หนังสือสงผลการคํานวณตนทุนตอหนวย กองคลัง ที่ ศธ 0585.03/593 ลง
วันที่ 10 เมษายน 2561
U2-5.1-2.5 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561
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ขอ 3 (สํานักคุณภาพการศึกษา)
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U3-5.1-3.1
ตามคําสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ ที่ 395/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน มทร .สุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สั่ง
ณ วันที่ 22ก.พ. 61
U3-5.1-3.2
หนังสือที่ ศธ 0585.23/ว 159 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอสงมติคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2560
U3-5.1-3.3
หนังสือที่ ศธ 0585.15/0785 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอสง (ราง) แผนบริหาร
ความเสี่ยง ปงบประมาณ 2561
U3-5.1-3.4
หนังสือที่ ศธ 0585.05/1695 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เรื่อง ขอสงแผนบริหารความ
เสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
U3-5.1-3.5
แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ.
2561
U3-5.1-3.6
รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2561
U3-5.1-3.7
มติการประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครัง้ ที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 พิจารณา
อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง
U3-5.1-3.8
หนังสือที่ ศธ 0585.23/183 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอมอบเลมแผนบริหาร
ความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
U3-5.1-3.9
หนังสือที่ ศธ 0585.23/184 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอมอบเลมแผนบริหาร
ความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
U3-5.1-3.10 หนังสือที่ ศธ 0585.23/185 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอมอบเลมแผนบริหาร
ความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
U3-5.1-3.11 หนังสือที่ ศธ 0585.23/ว 193 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอเผยแพรแผนบริหาร
ความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
U3-5.1-3.12 หนังสือที่ ศธ 0585.23/ว 227 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2561 เรื่อง ติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ รอบ 9 เดือน
U3-5.1-3.13 หนังสือรายงานผลการดําเนินงานจากหนวยงานในสังกัด มทร.สุวรรณภูมิ รอบ 9 เดือน
U3-5.1-3.14 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดือน
U3-5.1-3.15 ตามหนังสือที่ ศธ 0585.23/285 ลงวันที่ 2 สิงหาคม2561 เรื่อง รายงานผลการ
ดําเนินงาน
~ 197 ~

หมายเลข
U3-5.1-3.16
U3-5.1-3.17
U3-5.1-3.18
U3-5.1-3.19

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 16
สิงหาคม 2561
ตามหนังสือที่ ศธ 0585.23/ว 282 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เรื่อง ติดตามขอมูลและผล
การดําเนินงาน รอบ 12 เดือน
หนังสือรายงานผลการดําเนินงานจากหนวยงานในสังกัด มทร.สุวรรณภูมิ รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขอ 4
หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

U4-5.1-4.1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 1/2561 วันพุธที่ 17
มกราคม 2561 ระเบียบวาระที่ 1.2.11
U4-5.1-4.1-2 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่131/2561ลงวันที่18 มกราคม 2561
U4-5.1-4.1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 12 มกราคม 2561
U4-5.1-4.1-4

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 11เมษายน 2561

U4-5.1-4.2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตามรายงานการประชุม ครั้ง
ที่ 3/2561 วันที่ 21มีนาคม 2561 วาระที่ 1.2.7
U4-5.1-4.2-2 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ 2561
U4-5.1-4.2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2561
วันที่ 21 มีนาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 1.2.5
U4-5.1-4.2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่
21 มีนาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 1.2.9และ1.2.10
U4-5.1-4.2-5 หนังสือกองกลาง ที่ ศธ 0585.02/ว923 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561
U4-5.1-4.3-1 - หนาเว็บไซตชองทางการติดตอสื่อสารกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
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หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน
- หนาเว็บไซตชองทางการติดตอสื่อสารกับคณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม, คณบดี
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หนาเว็บไซตชองทางการติดตอสื่อสารกับผูอ ํานวยการกองบริหารงานบุคคล
- หนาเว็บไซตชองทางการติดตอสื่อสารกับกองบริหารทรัพยากร วาสุกรี กองพัฒนา
นักศึกษา
การกําหนดชองทางการรับเรื่องรองเรียน และขั้นตอนการดําเนินการรับเรื่องรองเรียน

U4-5.1-4.3-2 การกําหนดชองทางการรับเรื่องรองเรียน และขั้นตอนการดําเนินการรับเรื่องรองเรียน
U4-5.1-4.3-3 รายงานการประชุมผูบ ริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 เมือวันที่ 8 มีนาคม 2561 ใน
ระเบียบวาระที่ 1.1.2
U4-5.1-4.4-1 คําสั่งแตงตั้งรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี และคําสั่งมอบอํานาจ
U4-5.1-4.4-2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยมาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย พ.ศ. 2559
U4-5.1-4.4-3 ขอตกลงการกําหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ
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- 4.4-4 ระบบประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ (HRDrmutsb)
U4-5.1- 4.4-5 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ ศธ 0585.01/ว904 ลงวันที่ 30
มีนาคม 2561
U4-5.1-4.5-1 หนาเว็บไซตกองคลัง หัวขอตรวจสอบสถานการณโอนเงิน/รับเช็ค, การจัดซื้อจัดจาง
U4-5.1-4.5-2 หนาเว็บไซตกองบริหารงานบุคคล หัวขอสมัครงาน
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หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

U4-5.1-4.5-3 หนาเว็บไซตกองบริหารงานบุคคลหัวขอการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
U4-5.1-4.5-4 ประกาศประกาศเจตจํานงในการบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตของมหาวิทยาลัย
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2560
U4-5.1-4.6-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 1302/2560 ลงวันที่ 22 ธันวาคม
2560
U4-5.1-4.6-2 - หนังสือสํานักงานอธิการบดี เรื่อง แจงเวียน (ราง)
ขอบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
U4-5.1-4.6-3 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 1119/2560 ลงวันที่ 21
พฤศจิกายน 2560
U4-5.1-4.6-4 ภาพขาวกิจกรรมตางๆ
U4-5.1-4.7-1 คําสั่งมอบอํานาจ
U4-5.1-4.8-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 1302/2560 ลงวันที่ 22 ธันวาคม
2560
U4-5.1-4.8-2 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง แจงเวียนขอบังคับใหม
U4-5.1-4.8-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 2/2561วันศุกรที่ 26 มกราคม 2561 ระเบียบวาระที่ 4.1.1
U4-5.1-4.9-1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2558 (ขอ 15)
U4-5.1-4.9-2 พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548(มาตรา 11)
U4-5.1-4.10-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 3/2561วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561ระเบียบวาระ 4.2.2
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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
รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู ครัง้ ที่ 3/2559
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู ครัง้ ที่ 1/2560
ระบบบริหารจัดการความรู (KMS) ของมหาวิทยาลัย
เว็บไซตการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รายงานผลการดําเนินงานโครงการหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางคลังความรู
ภายในมหาวิทยาลัย
U1-5.1-5.8 รายงานผลการดําเนินงานโครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 11 “การ
จัดการความรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.0”

ขอ 6
หมายเลข
U6-5.1-6.1
U6-5.1-6.2

U6-5.1-6.3

รายการเอกสารหลักฐาน
ประเด็นการจัดทํา (ราง) แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ป
พ.ศ. 2560 - 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- หนังสือสํานักงานอธิการบดี ที่ ศธ 0585.01/730 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561
เรื่อง ขอสงมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561
- หนังสืองานพัฒนาบุคลากร ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รายงานผลการจัดทํา
(ราง) แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล
- รายงานการประชุมหารือการกําหนดสาขาวิชาที่สอดคลองกับความตองการของมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561
- รายงานการประชุมหารือการกําหนดสาขาวิชาที่สอดคลองกับความตองการของมหาวิทยาลัย
ในการพัฒนาบุคลากรดานศึกษาตอ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561
- รายงานการประชุมหารือการกําหดสาขาวิชาที่สอดคลองกับความตองการของมหาวิทยาลัย
ในการพัฒนาบุคลากรดานศึกษาตอ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561
หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0585.05/2188 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561
เรื่อง การปรับปรุง (ราง) แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 2564
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หมายเลข
U6-5.1-6.4

รายการเอกสารหลักฐาน
รูปภาพสภาพแวดลอม สถานที่ออกกําลังกาย และบานพักสวัสดิการ ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
U6-5.1-6.5 - หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0585.05/ว 8 ลงวันที่ 3 มกราคม 2561
เรื่อง การใหบริการตรวจสุขภาพประจําป 2561
- หนังสือลงวันที่ 26 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอขอบคุณและรายงานผลการตรวจสุขภาพ
U6-5.1-6.6 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยสวัสดิการ พ.ศ. 2558
U6-5.1-6.7 - ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2558
- ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการเบิกจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ. 2559
- ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการเบิกจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
U6-5.1-6.8 - ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง การจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2552
- รายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2559 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร พูล
ฟนด ซึ่งจดทะเบียนแลว เฉพาะสวนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อ
วันที่ 27 ตุลาคม 2559
U6-5.1-6.9 - หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ ศธ 0585.05/365 ลง
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561 เรื่อง การคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2560
- หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0585.05/ว 836 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2561
เรื่อง ประกาศรายชื่อขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2560
- ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน เรื่อง ประกาศรายชื่อ
ขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําปพุทธศักราช 2560 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561
U6-5.1-6.10 - หนังสือกองกลาง ที่ ศธ 0585.02/ว 2221 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอสง
ประกาศรายชือ่ ผูท ําคุณประโยชนและประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเขารับรางวัลคนดี
ศรีสุวรรณภูมิ ประจําป 2561
U6-5.1-6.11 - ขอมูลบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิทลี่ าศึกษาตอ
ประจําปการศึกษา 2560
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หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U6-5.1-6.12 - หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ ศธ 0585.05/ว 630 ลง
วันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวปฏิบัติในการรายงานการไปฝกอบรม/ประชุมสัมมนา/ดู
งาน และการรายงานแบบติดตามการนําความรูและทักษะจากการไปฝกอบรม/
ประชุมสัมมนา/ดูงาน ไปใชประโยชน
- หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ ศธ 0585.05/ว 2075 ลง
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การรายงานการไปฝกอบรม/ประชุมสัมมนา/ดูงาน และการรายงาน
แบบติดตามการนําความรูและทักษะจากการไปฝกอบรม/ประชุมสัมมนา/ดูงาน ไปใชประโยชน
U6-5.1-6.13 - หนังสืองานพัฒนาบุคลากร ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เรื่อง สรุปรายงานการไป
ฝกอบรม/ประชุมสัมมนา/ดูงาน ของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
- หนังสืองานพัฒนาบุคลากร ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เรื่อง สรุปรายงานการไป
ฝกอบรม/ประชุมสัมมนา/ดูงาน ของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ประจําเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน พ.ศ. 2561
- หนังสืองานพัฒนาบุคลากร ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เรื่อง สรุปรายงานการไป
ฝกอบรม/ประชุมสัมมนา/ดูงาน ของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
- หนังสืองานพัฒนาบุคลากร ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เรื่อง สรุปรายงานการไป
ฝกอบรม/ประชุมสัมมนา/ดูงาน ของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
- หนังสืองานพัฒนาบุคลากร ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เรื่อง สรุปรายงานการไป
ฝกอบรม/ประชุมสัมมนา/ดูงาน ของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
U6-5.1-6.14 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากร
พ.ศ. 2558
U6-5.1-6.15 - รายงานผลโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม ภายใตการประเมิน ITA โครงการยอยที่ 3 เรื่อง
มาตรการ กลไก หรือระบบในการปองกันการรับสินบน/ผลประโยชนทบั ซอน เมื่อ
วันที่ 2 เมษายน 2561
- รายงานผลโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม ภายใตการประเมิน ITA โครงการยอยที่ 4 “การ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองคกรคุณธรรม” เมือ่ วันที่ 30 เมษายน 2561และวันที่
8 พฤษภาคม 2561
U6-5.1-6.16 เว็บไซตของกองบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณ
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ขอ 7
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U5.1-7-1.1 คําสั่งที่ 1111/2559 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
U5.1-7-2.1 บันทึกขอความสงขอมูลกลาง
ขอมูลกลาง SAR
U5.1-7-2.2 แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2560
U5.1-7-2.3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผน
U5.1-7-2.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2560
U5.1-7-3.1 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานสายสนับสนุน (สวพ. สวท. สวส. และ สอ.)
U5.1-7-4.1 รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารเตรียมความพรอม เพือ่
เผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณภาพระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQR)
2.12.4.2 รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการกํากับติดตามหลักสูตรเพือ่ การเผยแพรหลักสูตรทีม่ ีคุณภาพ
และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQR)
U5.1-7-4.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560
ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2560
U5.1-7-4.4 รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 6 กันยายน 2560
U5.1-7-4.5 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 11/2560 วันที่ 9 ตุลาคม 2560
U5.1-7-4.6 บันทึกแจงเวียนมติที่ประชุม
U5.1-7-4.7 บันทึกติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
U5.1-7-4.8 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา 2560 เลขที่ 56/2561 ลงวันที่ 11 มกราคม 2561
U5.1-7-4.9 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเ รือ่ งระบบ CHE QA Online แกทุกหนวยงาน
U5.1-7-4.10 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ
ระดับหนวยงานสายสนับสนุน และระดับสถาบัน
U5.1-7-4.11 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2558
U5.1-7-4.12 ประกาศ มทรส. เรือ่ ง หลักเกณฑและอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
U5.1-7-5.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560 ที่เสนอตอผูบริหาร
ตามลําดับชั้น
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หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U5.1-7-6.1 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
U5.1-7-7.1 การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
U5.1-7-7.2 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนและการบริการสิง่
อํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2560
U5.1-7-7.3 ความพึงพอใจของบุคลากรที่ตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
U5.1-7-7.4 การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
U5.1-7-7.5 กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่จัดใหกับนักศึกษา
U5.1-7-8.1 เครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา ระหวาง
สถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก
U5.1-7-9.1 คูมือกิจกรรม 5ส + 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ
2560
คูม ือการบันทึกขอมูลกิจกรรม 5ส + 3
2.-12-9.2 คูมือการใชงานระบบการบริหารความเสี่ยง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูก ารใชระบบการบริหารความเสี่ยง
U5.1-7-9.3 บทความวิจัยเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มทรส.
U5.1-7-9.4 บทความวิจัยเรื่อง สภาพปจจุบันปญหาความตองการและแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร สายสนับสนุนวิชาชีพ สังกัดสํานักงานอธิการบดี
U5.1-7-9.5 บทความวิจัยเรื่อง การสํารวจความตองการสิ่งอํานวนความสะดวกและบริการของบุคลากร
และนักศึกษา มทรส. ศูนยหันตรา
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ตัวบงชี้ที่ 5.2
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: ผลการบริหารงานของคณะ
: ผลลัพธ
: สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. นางสาวเสาวลักษณ คีรีวงศ โทร. 035-709-086

คําอธิบายตัวบงชี้ :
ผลการดําเนินงานของคณะจะสามารถสะทอนไดวาในแตละสถาบันไดมีก ารกํากับ ติดตามและ
สนับ สนุนการจัดการเรียนการสอนในแตล ะหลัก สูตรของแตล ะคณะใหเ ปนไปเกณฑม าตรฐานหลัก สูตร
เกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้งผลการดําเนินงานใน
แตละพันธกิจ การบริหารจัดการอยูในระดับใด
เกณฑการประเมิน :
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ
คะแนนที่ได =

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ
จํานวนคณะทั้งหมดในสถาบัน

หมายเหตุ :
คณะที่ ไ ด ดํ า เนิ น การตามระบบคุ ณ ภาพระบบอื่ น ๆ ที่ ค ณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ และมีการประเมินตามระบบดังกลาว ไมตองนําคะแนนผลการประเมินของคณะนั้น
มาคํานวณในตัวบงชี้ แตตองรายงานผลในตัวบงชี้นี้ใหครบถวน
ผลการประเมินตนเองครัง้ นี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: 3.23 คะแนน
: 4.25 คะแนน
: 4.25 คะแนน

ผลการดําเนินงาน : X ไมบรรลุเปาหมาย
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
ปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีผลการบริหารงานของคณะอยูใน
ระดับ ดี คะแนนเทากับ 4.23 คะแนน รายละเอียดตามตารางที่ 5.2-1 ดังนี้
ตารางที่ 5.2-1 แสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ
คณะ
คะแนน
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
4.04
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
4.47
3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.09
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4.21
5. คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
4.28
6. คณะศิลปศาสตร
4.23
รวม
25.37
แทนคา
เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
U-5.2-1.1

คะแนนที่ได =

คุณภาพ
ดี
ดี
ดี
ดี
ดร
ดี
25.32
6

= 4.22

รายการเอกสารหลักฐาน
ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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ตัวบงชี้ที่ 5.3
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
: กระบวนการ
: สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. นางสาวเสาวลักษณ คีรีวงศ
โทร. 035-709-086

คําอธิบายตัวบงชี้
:
สถาบันมีห นาที่กํากับ การดําเนินการประกันคุ ณ ภาพการศึก ษาระดับ 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

: 3 ขอ
: 6 ขอ
: 6 ขอ

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

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดํา เนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให
เปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
มหาวิทยาลัย มีการวางระบบการประกันคุณภาพการศึก ษาภายใน เพื่อกําหนดแนวทาง กําหนด
มาตรการการดํ า เนิ น งาน ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น กํ า กั บ ดู แ ล ติ ด ตามการดํ า เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพ
หลัก สูตร และคณะใหเ ปนไปตามองคป ระกอบการประกันคุณภาพหลัก สูตรและคณะ ดัง รายละเอียด
ตอไปนี้
1.1 มีคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 1111/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (U-5.3-1.1)
1.2 คณะที่มีก ารจัดการเรียนการสอน มีคําสั่ง แตง ตั้ง คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึก ษา
ระดับคณะ ดังนี้ (U-5.3-1.2)
- คําสั่ง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ที่ 141/2561 เรื่อง แตง ตั้ง คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2560 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 และคําสั่งคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
ที่ 017/2561 เรื่อง แตง ตั้ง คณะกรรมการประกันคุ ณ ภาพการศึก ษาภายใน ประจําปก ารศึก ษา 2560
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
- คําสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ที่ 301/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
งานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจําป
การศึกษา 2560 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560 และคําสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ที่
004/2561 เรื่อง แตง ตั้ง กรรมการประกันคุณภาพการศึก ษา ระดับ คณะ คณะเทคโนโลยีก ารเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร ประจําปการศึกษา 2560 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
- คําสั่ง คณะบริห ารธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 435/2560 เรื่อง แตง ตั้ง คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2560 ลงวันที่
9 พฤศจิก ายน 2560 และคําสั่ง คณะบริหารธุร กิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 436/2560 เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2560 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
- คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ 145/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษา คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ระดั บ หลั ก สู ต ร ลงวั น ที่ 25 ธั น วาคม 2560 และคํ า สั่ ง
คณะวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ 146/2560 เรื่อง แตง ตั้ง คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึ ก ษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับคณะ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
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- คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ที่ 051/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2560
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 และคําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ที่ 125/2560 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ระดับคณะ
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2560
- คําสั่ง คณะศิล ปศาสตร ที่ 124/2560 เรื่อง แตง ตั้ง คณะกรรมการดานงานประกันคุ ณ ภาพ
การศึกษา คณะศิลปศาสตร ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560
1.3 มีก ารจัดทํา (ราง) แผนการประกันคุณภาพการศึก ษา ประจําปการศึกษา 2560 และ (ราง)
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561) (U-5.3-1.3)
2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1 และ
รายงานผลการติดตามใหกรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา
มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 ตาม
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 1111/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มีการกํากับติดตามการดําเนินงานให
เปนไปตามแผนประกันคุณภาพการศึก ษา ประจําปก ารศึกษา 2560 และมีก ารรายงานผลการติดตามให
กรรมการบริหารวิชาการ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดตอไปนี้
2.1 มีแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 ในการ
ประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 4.5 ผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ
ในการประชุม ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ระเบียบวาระการประชุมที่ 4.2 และผานการอนุมตั ิ
จากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้ง ที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 9 ตุล าคม 2560 ระเบียบวาระที่ 4.1.1
(U-5.3-2.1)
2.2 มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 ในการ
ประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 4.3 และผานความเห็นชอบจากสภา
วิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ระเบียบวาระที่ 4.3 (U-5.3-2.2)
2.3 มีก ารพิจ ารณาผลการประเมินคุณภาพการศึก ษาภายใน ประจําปก ารศึก ษา 2559 ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน และระดับหนวยงานสายสนับสนุน (หนวยงานเทียบเทา) ในการประชุม
สภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ระเบียบวาระที่ 4.13 (U-5.3-2.3)
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3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะใหเกิดผลตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
มหาวิทยาลัย มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 โดยจัดสรรงบประมาณในการจัดโครงการตาง ๆ ใหห นวยงานสายวิชาการ และหนวยงาน
สายสนับสนุน รับผิดชอบการดําเนินการ ดังรายละเอียดตอไปนี้
3.1 หนวยงานที่มีการจัดการเรียนการสอน (U-5.3-3.1)
3.1.1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม งบประมาณรวม 13,800 บาท
- โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะฯ
งบประมาณ 13,800 บาท
3.1.2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
- กิจกรรม KM แผนการผลิตบัณฑิต
3.1.3 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณรวม 97,800 บาท
1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ เรือ่ ง แนวทางการบริหารหลักสูตร เพือ่ การ
เผยแพร (Thai Qualification Register: TQR) และรับรองมาตรฐานตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2557 งบประมาณ 60,000 บาท
2) โครงการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะเพื่อการบริหาร
จัดการอยางมีประสิทธิภาพตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2557 งบประมาณ 37,800 บาท
3.1.4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี งบประมาณรวม 300,000 บาท
- โครงการพัฒนาการศึกษาแบบมุง เนนผลลัพธ (Outcome Based Education,
OBE) งบประมาณรวม 300,000 บาท
3.1.5 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร งบประมาณรวม 30,100 บาท
1) โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารระบบฐานข อ มู ล ด า นการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา CHE QA Online งบประมาณ 11,300 บาท
2) โครงการเตรียมความพรอมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2560 งบประมาณ 18,800 บาท
3.1.6 คณะศิลปศาสตร งบประมาณรวม 88,600 บาท
1) โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาดานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร
งบประมาณ 60,000 บาท
2) โครงการพั ฒ นาระบบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาด า นประกั น คุ ณ ภาพ ระดั บ คณะ
งบประมาณ 28,600 บาท
3.2 หนวยงานสายสนับสนุน (U-5.3-3.2)
3.2.1 หนวยงานสายสนับสนุน: สํานักคุณภาพการศึกษา งบประมาณรวม 227,900 บาท
1) โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารการประกันคุณภาพการศึกษา งบประมาณ 25,000 บาท
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2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง งบประมาณ 49,500 บาท
3) โครงการฝกอบรมผูประเมินคุณภาพภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(หลักสูตร สอศ.) งบประมาณ 50,000 บาท
4) โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติก ารเตรียมความพรอมหลัก สู ตร เพื่อการเผยแพร
หลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQR) งบประมาณ
44,600 บาท
5) โครงการกํากับ ติดตามหลัก สูตร เพื่อการเผยแพรห ลัก สูตรที่มีคุณ ภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQR) งบประมาณ 58,800 บาท
3.2.2 หนวยงานสายสนับสนุน: สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน งบประมาณรวม 69,600 บาท
1) โครงการ “การบริหารหลัก สูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษา
แหงชาติเพื่อการเผยแพร (Thai Qualification Register: TQR)” งบประมาณ 25,800 บาท
2) โครงการ “งานส ง เสริม วิ ช าการกับ งานประกัน คุ ณภาพของมหาวิ ท ยาลัย ”
งบประมาณ 18,000 บาท
3) โครงการ “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ” งบประมาณ 25,800 บาท
4. นําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะ ที่ผานการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบัน
เสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ ระดับสถาบัน และระดับหนวยงานสายสนับสนุน ที่ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 เสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
4.1 มีก ารนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร
ระดั บ คณะ ระดั บ สถาบั น และระดั บ หน ว ยงานสนั บ สนุ น (หน ว ยงานเที ย บเท า ) เพื่ อ พิ จ ารณาในการ
ประชุม สภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ระเบียบวาระที่ 4.13 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ
และนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป (U-5.3-4.1)
4.2 มีก ารนําผลการประเมินคุณภาพการศึก ษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 รายงานในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ระเบียบวาระที่ 1.2.5 ที่ประชุม มีมติ
รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 โดยใหแกไขขอมูลที่รายงานให
ถูกตอง (U-5.3-4.2)
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5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงาน
ของคณใหมีคุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง
มีการนําขอเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เกี่ยวกับผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 มาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงานของคณะ ใหมี
คุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง ดังรายละเอียดตอไปนี้
5.1 มีการรายงานผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ เพื่อจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา 2560 รอบ 9 เดือน ตัวบงชี้ที่
5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ (U-5.3-5.1)
5.2 มีก ารรายงานผลการดําเนินงานตามมติที่ป ระชุม สภามหาวิท ยาลัย เพื่อจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา 2560 รอบ 9 เดือน
ตัวบงชี้ที่ 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ (U-5.3-5.2)
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
หลักสูตรทุกระดับ จํานวน 43 หลักสูตร มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1
การกํากับมาตรฐาน
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เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U-5.3-1.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 1111/2560 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2560
U-5.3-1.2 คําสั่งคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
- ที่ 141/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
ปการศึกษา 2560 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561
- ที่ 017/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปการศึกษา 2560 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
คําสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
- ที่ 301/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจําปการศึกษา 2560
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560
- ที่ 004/2561 เรื่อง แตงตัง้ กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจําปการศึกษา 2560
ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
คําสั่งคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ที่ 435/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2560 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
- ที่ 436/2560 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ
ประจําปการศึกษา 2560 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ที่ 145/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ระดับหลักสูตร ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
- ที่ 146/2560 เรือ่ ง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ระดับคณะ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
- ที่ 051/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร
และสถาปตยกรรมศาสตร ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2560 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561
- ที่ 125/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร
และสถาปตยกรรมศาสตร ระดับคณะ ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2560
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หมายเลข

U-5.3-1.3
U-5.3-2.1

U-5.3-2.2

U-5.3-2.3
U-5.3-3.1

รายการเอกสารหลักฐาน
คําสั่งคณะศิลปศาสตร
- ที่ 124/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดานงานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะศิลปศาสตร ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560
- (ราง) แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560
- (ราง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561)
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 4.5
- รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560
ระเบียบวาระที่ 4.2
- รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560 เมือ่ วันที่ 9 ตุลาคม 2560
ระเบียบวาระที่ 4.1.1
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 4.3
- รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561
ระเบียบวาระที่ 4.3
รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561
ระเบียบวาระที่ 4.13
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนวยงานที่มีการ
จัดการเรียนการสอน
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
- โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะฯ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
- กิจกรรม KM แผนการผลิตบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ เรื่อง แนวทางการบริหารหลักสูตร เพือ่ การเผยแพร (Thai
QualificationRegister: TQR) และรับรองมาตรฐานตามเกณฑประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2557
- โครงการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะเพื่อการบริหารจัดการ
อยางมีประสิทธิภาพตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2557
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- โครงการพัฒนาการศึกษาแบบมุง เนนผลลัพธ (Outcome Based Education, OBE)
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หมายเลข

U-5.3-3.2

U-5.3-4.1
U-5.3-4.2
U-5.3-5.1

U-5.3-5.2

รายการเอกสารหลักฐาน
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา
CHE QA Online
- โครงการเตรียมความพรอมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2560
คณะศิลปศาสตร
- โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาดานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร
- โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาดานประกันคุณภาพ ระดับคณะ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
- สํานักคุณภาพการศึกษา จํานวน 5 โครงการ
- สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จํานวน 3 โครงการ
รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561
ระเบียบวาระที่ 4.13
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561
ระเบียบวาระที่ 1.2.5
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามมติทปี่ ระชุมสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR)
ระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา 2560 ตัวบงชี้ที่ 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามมติทปี่ ระชุมสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR)
ระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา 2560 ตัวบงชี้ที่ 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ
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บทที่ 3
การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3.1 วิเคราะหผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ปการศึกษา 2560
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จําแนกรายตัวบงชี้ ระดับสถาบัน
ผลการดําเนินงาน
ชนิดตัว
ตัวบงชี้
เปาหมาย
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
บงชี้
(%หรือสัดสวน)
ตัวหาร
ตัวบงชี้ที่ 1.1
คํานวณ
3.51 คะแนน
143.31
3.33
43
ตัวบงชี้ที่ 1.2
คํานวณ
รอยละ 16
19.69 x 5
2.46
2.00 คะแนน
40
ตัวบงชี้ที่ 1.3
คํานวณ รอยละ 28.00
23.27 x 5
1.94
2.33 คะแนน
60
ตัวบงชี้ที่ 1.4
6 ขอ
6 ขอ 5 คะแนน 1 2 3 4 5 6
ตัวบงชี้ที่ 1.5
6 ขอ
6 ขอ 5 คะแนน 1 2 3 4 5 6
ตัวบงชี้ที่ 2.1
6 ขอ
6 ขอ 5 คะแนน 1 2 3 4 5 6
ตัวบงชี้ที่ 2.2
คํานวณ
5.00 คะแนน
22.43
3.74
6
ตัวบงชี้ที่ 2.3
คํานวณ
2.50 คะแนน
20.29
3.38
6
ตัวบงชี้ที่ 3.1
6 ขอ
6 ขอ 5 คะแนน 1 2 3 4 5 6
ตัวบงชี้ที่ 4.1
7 ขอ
7 ขอ 5 คะแนน 1 2 3 4 5 6 7
ตัวบงชี้ที่ 5.1
7 ขอ
7 ขอ 5 คะแนน 1 2 3 4 5 6 7
ตัวบงชี้ที่ 5.2
คํานวณ
4.25 คะแนน
25.32
4.22
6
ตัวบงชี้ที่ 5.3
5 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน 1 2 3 4 5 6
เฉลี่ยรวม
13 ตัว
4.20
ผลการประเมิน
ดี
ตัวบงชี้ที่ 1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรของทุกหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 5.2 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ
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คะแนน
การประเมิน
ตนเอง
3.33
2.46
1.94
5.00
5.00
5.00
3.74
3.38
5.00
5.00
5.00
4.22
5.00
4.16
ดี

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะหผลการประเมินระดับสถาบัน จําแนกรายองคประกอบ ระดับสถาบัน
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ผลการประเมิน
องคประกอบคุณภาพ

1 การผลิตบัณฑิต
2 การวิจัย
3 การบริการวิชาการ
4 การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
5 การบริหารจัดการ
รวม
ผลการประเมิน

คะแนน
เฉลี่ย

ตัวบงชี้

I

P

O

5
3
1
1

2.20
3.74
-

5.00
5.00
5.00
5.00

3.33
3.38
-

3.55
4.04
5.00

3
13

3
2.71

5.00
7
5.00

4.22
3
3.64

4.74
4.16
ดี
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5.00

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

ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
-

ภาคผนวก

บทสรุปผูบริหาร
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ข้อมูลพืนฐาน (Common Data Set: CDS) ประจําปี การศึกษา 2560 ระด ับสถาบ ัน
ชือข้อมูลพืนฐาน
องค์ประกอบที 1
1 จํานวนหลักสูตรทีเปิ ดสอนทังหมด
2 - ---ระดับปริญญาตรี
3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต
4 - ---ระดับปริญญาโท
5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขันสูง
6 - ---ระดับปริญญาเอก
7 จํานวนหลักสูตรทีจัดการเรียนการสอนนอกสถานทีตัง
8 - ---ระดับปริญญาตรี
9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต
10 - ---ระดับปริญญาโท
11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขันสูง
12 - ---ระดับปริญญาเอก
13 จํานวนนั กศึกษาปั จจุบันทังหมดทุกระดับการศึกษา
14 - ---จํานวนนั กศึกษาปั จจุบันทังหมด - ระดับปริญญา
ตรี
15 - ---จํานวนนั กศึกษาปั จจุบันทังหมด - ระดับ ป.
บัณฑิต
16 - ---จํานวนนั กศึกษาปั จจุบันทังหมด - ระดับปริญญา
โท
17 - ---จํานวนนั กศึกษาปั จจุบันทังหมด - ระดับ ป.
บัณฑิตขันสูง
18 - ---จํานวนนั กศึกษาปั จจุบันทังหมด - ระดับปริญญา
เอก
19 จํานวนอาจารย์ประจําทังหมด รวมทังทีปฏิบัตงิ าน
จริงและลาศึกษาต่อ
20 - ---จํานวนอาจารย์ประจําทังหมดทีปฏิบัตงิ านจริง
และลาศึกษาต่อ วุฒป
ิ ริญญาตรีหรือเทียบเท่า
21 - ---จํานวนอาจารย์ประจําทังหมดทีปฏิบัตงิ านจริง
และลาศึกษาต่อ วุฒป
ิ ริญญาโทหรือเทียบเท่า
22 - ---จํานวนอาจารย์ประจําทังหมดทีปฏิบัตงิ านจริง
และลาศึกษาต่อ วุฒป
ิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่า
23 จํานวนอาจารย์ประจําทังหมดทีดํารงตําแหน่งอาจารย์
24 - ---จํานวนอาจารย์ประจํา (ทีไม่มต
ี ําแหน่งทาง
วิชาการ) ทีมีวฒ
ุ ป
ิ ริญญาตรี หรือเทียบเท่า
25 - ---จํานวนอาจารย์ประจํา (ทีไม่มต
ี ําแหน่งทาง
วิชาการ) ทีมีวฒ
ุ ป
ิ ริญญาโท หรือเทียบเท่า
26 - ---จํานวนอาจารย์ประจํา (ทีไม่มต
ี ําแหน่งทาง
วิชาการ) ทีมีวฒ
ุ ป
ิ ริญญาเอก หรือเทียบเท่า
27 จํานวนอาจารย์ประจําทังหมดทีดํารงตําแหน่งผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์

CdsID

บท.

วส.

ศศ.

วท.

ทอ.

คอ.

จํานวนยืนย ัน

จํานวนกรรมการ
ยืนย ัน

6
5
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5,643
5,533.00

12
11
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2,415
2,397.00

3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
767
767

6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
692
692

6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
927
927

10
9
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,034
946

43
40
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
11,478
11,262.00

43
40
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
11,478
11,262.00

966

0

0

0

0

0

88

88

88

967

110

18

0

0

0

0

128

128

968

0

0

0

0

0

0

0

0

969

0

0

0

0

0

0

0

0

102

193.5

110

100

111

72

84

670.5

670.5

599.0

3

3

9

5

5

3

28

28

600.0

163.5

83

78

74

48

64

510.5

510.5

601.0

27

24

13

32

19

17

132

132

107
108.0

150.5
3

82
3

87
9

93
3

38
2

64
2

514.5
22

514.5
22

109.0

130.5

69

67

66

25

49

406.5

406.5

110.0

17

10

11

24

11

13

86

86

111

41

25

12

17

28

18

141

141

933
934
935
936
937
938
952
953
954
955
956
957
964
965.00

ชือข้อมูลพืนฐาน
28 - ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ ทีมีวฒ
ุ ป
ิ ริญญาตรี หรือเทียบเท่า
29 - ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ ทีมีวฒ
ุ ป
ิ ริญญาโท หรือเทียบเท่า
30 - ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ ทีมีวฒ
ุ ป
ิ ริญญาเอก หรือเทียบเท่า
31 จํานวนอาจารย์ประจําทังหมดทีดํารงตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์
32 - ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ทีมีวฒ
ุ ป
ิ ริญญาตรี หรือเทียบเท่า
33 - ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ทีมีวฒ
ุ ป
ิ ริญญาโท หรือเทียบเท่า
34 - ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ทีมีวฒ
ุ ป
ิ ริญญาเอก หรือเทียบเท่า
35 จํานวนอาจารย์ประจําทังหมดทีดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์
36 - ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ทีมี
วุฒป
ิ ริญญาตรี หรือเทียบเท่า
37 - ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ทีมี
วุฒป
ิ ริญญาโท หรือเทียบเท่า
38 - ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ทีมี
วุฒป
ิ ริญญาเอก หรือเทียบเท่า
องค์ประกอบที 5
39 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรแยกตามวุฒก
ิ ารศึกษา
40 - - --ระดับปริญญาตรี
41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต
42 - - --ระดับปริญญาโท
43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขันสูง
44 - - --ระดับปริญญาเอก
45 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทีมีดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ
46 - - --จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทีไม่มต
ี ําแหน่ง
ทางวิชาการ
47 - - --จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทีมีตําแหน่ง
ผู ้ช่วยศาสตราจารย์
48 - - --จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทีมีตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์
49 - - --จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทีมีตําแหน่ง
ศาสตราจารย์
50 จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจําหลักสูตร
51 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ทตี
ี พม
ิ พ์ในรายงานสืบเนืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ

CdsID

บท.

วส.

ศศ.

วท.

ทอ.

คอ.

จํานวนยืนย ัน

112.0

0

0

0

2

3

1

6

จํานวนกรรมการ
ยืนย ัน
6

113.0

32

13

10

7

20

13

95

95

114.0

9

12

2

8

5

4

40

40

115

2

3

1

1

6

2

15

15

116.0

0

0

0

0

0

0

0

0

117.0

1

1

1

1

3

2

9

9

118.0

1

2

0

0

3

0

6

6

119

0

0

0

0

0

0

0

0

120.0

0

0

0

0

0

0

0

0

121.0

0

0

0

0

0

0

0

0

122.0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,128.00
1,129.00
1,130.00
1,131.00
1,132.00
1,133.00
1,134.00

0
0
0
0
0
0
0

110
2
0
84
0
24
110

30
0
0
24
0
6
30

45
0
0
32
0
13
45

30
0
0
22
0
8
30

126
1
1
97
0
27
124

341
3
1
259
0
78
339

341
3
1
259
0
78
339

1,135.00

0

82

26

38

18

94

258

258

1,136.00

0

25

4

7

12

27

75

75

1,137.00

0

3

0

0

0

3

6

6

1,138.00

0

0

0

0

0

0

0

0

1,108

47

80

16

25

33

37

238

238

1,109

18

46

6

12

9

25

116

116

ชือข้อมูลพืนฐาน
52 - - --บทบสมบูรณ์ทตี
ี พม
ิ พ์ในรายงานสืบเนืองจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสาร
ทางวิชาการระดับชาติทไม่
ี อยูใ่ นฐานข ้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด ้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสํ าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2556 แต่สถาบันนํ าเสนอสภาสถาบันอนุมัต ิ
และจัดทําเป็ นประกาศให ้ทราบเป็ นการทัวไป และ
แจ ้งให ้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนั บแต่วันที
ออกประกาศารฉบับสมบูรณ์ทตี
ี พม
ิ พ์ในรายงาน
สืบเนืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติทไม่
ี อยูใ่ น
ฐานข ้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด ้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสํ าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนํ าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัตแ
ิ ละจัดทําเป็ นประกาศให ้ทราบ
เป็ นการทัวไป และแจ ้งให ้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน
30 วันนั บแต่วันทีออกประกาศ
53 - - --ผลงานทีได ้รับการจดอนุสท
ิ ธิบัตร
54 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการทีตีพม
ิ พ์ใน
วารสารวิชาการทีปรากฏในฐานข ้อมูล TCI กลุม
่ ที 2
55 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการทีตีพม
ิ พ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทไม่
ี อยูใ่ นฐานข ้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด ้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสํ าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2556 แต่สถาบันนํ าเสนอสภาสถาบันอนุมัต ิ
และจัดทําเป็ นประกาศให ้ทราบเป็ นการทัวไป และ
แจ ้งให ้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนั บ แต่วันที
ออกประกาศ (ซึงไม่อยูใ่ น Beall’s list) หรือตีพม
ิ พ์
ในวารสารวิชาการทีปรากฏ ในฐานข ้อมูล TCI กลุม
่
ที 1
56 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการทีตีพม
ิ พ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทปรากฏในฐานข
ี
้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด ้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสํ าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
57 - - --ผลงานได ้รับการจดสิทธิบัตร
58 - - --ผลงานวิชาการรับใช ้สั งคมทีได ้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล ้ว
59 - - --ผลงานวิจัยทีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
ว่าจ ้างให ้ดําเนินการ

CdsID

บท.

วส.

ศศ.

วท.

ทอ.

คอ.

จํานวนยืนย ัน

1,110

14

19

5

12

3

0

53

จํานวนกรรมการ
ยืนย ัน
53

1,111
1,112

0
6

0
4

0
0

0
0

0
0

0
2

0
12

0
12

1,113

6

8

5

0

3

3

25

25

1,114

0

3

0

1

1

0

5

5

1,115
1,116

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1,117

0

0

0

0

0

0

0

0

ชือข้อมูลพืนฐาน
60 - - --ผลงานค ้นพบพันธุพ
์ ช
ื พันธุส
์ ั ตว์ ทีค ้นพบใหม่
และได ้รับการจดทะเบียน
61 - - --ตําราหรือหนั งสือหรืองานแปลทีได ้รับการ
ประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล ้ว
62 - - --ตําราหรือหนั งสือหรืองานแปลทีผ่านการ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได ้นํ ามาขอรับการประเมินตําแหน่ง
ทางวิชาการ
63 - - --จํานวนงานสร ้างสรรค์ทมี
ี การเผยแพร่ส ู ่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึง หรือผ่านสือ
อิเลคทรอนิกส์ online
64 - - --จํานวนงานสร ้างสรรค์ทได
ี ้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบัน
65 - - --จํานวนงานสร ้างสรรค์ทได
ี ้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ
66 - - --จํานวนงานสร ้างสรรค์ทได
ี ้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
67 - - --จํานวนงานสร ้างสรรค์ทได
ี ้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมภ
ิ าคอาเซียน
68 - - --จํานวนงานสร ้างสรรค์ทได
ี ้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ
69 - - -จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตร
ปริญญาเอกทีได ้รับการอ ้างอิงในฐานข ้อมูล TCI
และ Scopus ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร
องค์ประกอบที 7
70 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทังหมด
71 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทตอบแบบสํ
ี
ารวจ
เรืองการมีงานทําภายใน 1 ปี หลังสํ าเร็จการศึกษา
72 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทได
ี ้งานทําหลัง
สํ าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู ้ทีประกอบอาชีพอิสระ)
73 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทประกอบอาชี
ี
พอิสระ
74 จํานวนผู ้สํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทมี
ี งานทํา
ก่อนเข ้าศึกษา
75 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทมี
ี กจิ การของตนเอง
ทีมีรายได ้ประจําอยูแ
่ ล ้ว
76 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทศึ
ี กษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา
77 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทอุ
ี ปสมบท
78 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทเกณฑ์
ี
ทหาร
79 เงินเดือนหรือรายได ้ต่อเดือน ของผู ้สํ าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีทได
ี ้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
(ค่าเฉลีย)

CdsID

บท.

วส.

ศศ.

วท.

ทอ.

คอ.

จํานวนยืนย ัน

1,118

0

0

0

0

0

0

0

จํานวนกรรมการ
ยืนย ัน
0

1,119

3

0

0

0

0

2

5

5

1,120

0

0

0

0

0

0

0

0

1,121

0

0

0

0

17

0

17

17

1,122

0

0

0

0

0

1

1

1

1,123

0

0

0

0

0

1

1

1

1,124

0

0

0

0

0

1

1

1

1,125

0

0

0

0

0

1

1

1

1,126

0

0

0

0

0

1

1

1

1,127

0

0

0

0

0

0

0

0

84
85

65
1,427

73
315

11
156

7
190

30
197

65
144

251
2,429

251
2,429

86

771

126

96

103

85

71

1,252

1,252

87
88

21
274

0
98

4
25

4
0

6
61

5
6

40
464

40
464

681

0

0

4

27

11

1

43

43

89

3

3

0

1

1

0

8

8

682
683
90

1
15

0
12

0
0

0
2

0
6

0
2

1
37
14,708.00

1
37
14,708.00

ชือข้อมูลพืนฐาน
80 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ ้างทีมี
ต่อผู ้สํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF
เฉลีย (คะแนนเต็ม ๕)
องค์ประกอบที 8
81 จํานวนรวมของผลงานนั กศึกษาและผู ้สํ าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโททีได ้รับการตีพม
ิ พ์หรือ
เผยแพร่
82 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ทมี
ี การตีพม
ิ พ์ใน
ลักษณะใดลักษณะหนึง
83 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ทตี
ี พม
ิ พ์ในรายงาน
สืบเนืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
84 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ทตี
ี พม
ิ พ์ในรายงาน
สืบเนืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติทไม่
ี อยูใ่ น
ฐานข ้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด ้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด ้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสํ าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนํ าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัตแ
ิ ละจัทําเป็ นประกาศให ้ทราบ
ทัวไปและแจ ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน
นั บแต่วันทีออกประกาศ
85 - ---ผลงานทีได ้รับการจดอนุสท
ิ ธิบัตร
86 - ---จํานวนบทความทีตีพม
ิ พ์ในวารสารวิชาการที
ปรากฏในฐานข ้อมูล TCI กลุม
่ ที 2
87 - ---จํานวนบทความทีตีพม
ิ พ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ ทีไม่อยูใ่ นฐานข ้อมูลตามประกาศ
ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด ้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด ้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสํ าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันนํ าเสนอสภาสถาบันอนุมัตแ
ิ ละจัทําเป็ น
ประกาศให ้ทราบทัวไปและแจ ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน นั บแต่วันทีออกประกาศ (ซึงไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพม
ิ พ์ในวารสารวิชาการ ที
ปรากฏในฐานข ้อมูล TCI กลุม
่ ที 1
88 - ---จํานวนบทความทีตีพม
ิ พ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ ทีปรากฏอยูใ่ นฐานข ้อมูลระดับนา
นานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด ้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด ้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสํ าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
89 - ---ผลงานทีได ้รับการจดสิทธิบัตร

CdsID

บท.

วส.

ศศ.

วท.

ทอ.

คอ.

95

จํานวนยืนย ัน
4.19

จํานวนกรรมการ
ยืนย ัน
4.19

993

0

0

0

0

994.00

0

0

0

0

995

0

0

0

0

996

0

0

0

0

997
998

0
0

0
0

0
0

0
0

999

0

0

0

0

1,000

0

0

0

0

1,001

0

0

0

0

ชือข้อมูลพืนฐาน
90 - ---จํานวนงานสร ้างสรรค์ทมี
ี การเผยแพร่ส ู ่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึง หรือผ่านสือ
อิเลคทรอนิกส์ online
91 - ---จํานวนงานสร ้างสรรค์ทได
ี ้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบัน
92 - ---จํานวนงานสร ้างสรรค์ทได
ี ้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ
93 - ---จํานวนงานสร ้างสรรค์ทได
ี ้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
94 - ---จํานวนงานสร ้างสรรค์ทได
ี ้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมภ
ิ าคอาเซียน
95 - ---จํานวนงานสร ้างสรรค์ทได
ี ้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ
96 จํานวนผู ้สํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททังหมด
(ปี การศึกษาทีเป็ นวงรอบประเมิน)
97 จํานวนรวมของผลงานนั กศึกษาและผู ้สํ าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกทีได ้รับการตีพม
ิ พ์หรือ
เผยแพร่
98 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ทตี
ี พม
ิ พ์ในรายงาน
สืบเนืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
99 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ทตี
ี พม
ิ พ์ในรายงาน
สืบเนืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติทไม่
ี อยูใ่ น
ฐานข ้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด ้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด ้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสํ าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนํ าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัตแ
ิ ละจัดทําเป็ นประกาศให ้ทราบ
ทัวไปและแจ ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน
นั บแต่วันทีออกประกาศ
100 - ---ผลงานทีได ้รับการจดอนุสท
ิ ธิบัตร
101 - ---จํานวนบทความทีตีพม
ิ พ์ในวารสารวิชาการที
ปรากฏในฐานข ้อมูล TCI กลุม
่ ที 2
102 - ---จํานวนบทความทีตีพม
ิ พ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ ทีไม่อยูใ่ นฐานข ้อมูลตามประกาศ
ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด ้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด ้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสํ าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันนํ าเสนอสภาสถาบันอนุมัตแ
ิ ละจัทําเป็ น
ประกาศให ้ทราบทัวไปและแจ ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน นั บแต่วันทีออกประกาศ (ซึงไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพม
ิ พ์ในวารสารวิชาการ ที
ปรากฏในฐานข ้อมูล TCI กลุม
่ ที 1

CdsID

บท.

ทอ.

คอ.

จํานวนยืนย ัน

1,002

0

0

0

จํานวนกรรมการ
ยืนย ัน
0

1,003

0

0

0

0

1,004

0

0

0

0

1,005

0

0

0

0

1,006

0

0

0

0

1,007

0

0

0

0

12

12

91

วส.

ศศ.

วท.

10

2

1,009.00

-

-

-

-

-

-

-

-

1,010.00

-

-

-

-

-

-

-

-

1,011

-

-

-

-

-

-

-

-

1,012
1,013

-

-

-

-

-

-

-

-

1,014

-

-

-

-

-

-

-

-

ชือข้อมูลพืนฐาน
103 - ---จํานวนบทความทีตีพม
ิ พ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ ทีปรากฏอยูใ่ นฐานข ้อมูลระดับนา
นานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด ้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด ้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสํ าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
104 - ---ผลงานทีได ้รับการจดสิทธิบัตร
105 - ---จํานวนงานสร ้างสรรค์ทมี
ี การเผยแพร่ส ู ่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึง หรือผ่านสือ
อิเลคทรอนิกส์ online
106 - ---จํานวนงานสร ้างสรรค์ทได
ี ้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบัน
107 - ---จํานวนงานสร ้างสรรค์ทได
ี ้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ
108 - ---จํานวนงานสร ้างสรรค์ทได
ี ้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
109 - ---จํานวนงานสร ้างสรรค์ทได
ี ้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมภ
ิ าคอาเซียน
110 - ---จํานวนงานสร ้างสรรค์ทได
ี ้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ
111 จํานวนผู ้สํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทังหมด
(ปี การศึกษาทีเป็ นวงรอบประเมิน)
องค์ประกอบที 10
112 จํานวนนั กศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุก
หลักสูตร
113 - ---ระดับอนุปริญญา
114 - ---ระดับปริญญาตรี
115 - ---ระดับ ป.บัณฑิต
116 - ---ระดับปริญญาโท
117 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขันสูง
118 - ---ระดับปริญญาเอก
119 จํานวนเงินสนั บสนุนงานวิจัยหรืองานสร ้างสรรค์จาก
ภายในสถาบัน
120 - ----กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
121 - ----กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
122 - ----กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์
123 จํานวนเงินสนั บสนุนงานวิจัยหรืองานสร ้างสรรค์จาก
ภายนอกสถาบัน
124 - ----กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
125 - ----กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
126 - ----กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์

CdsID

บท.

วส.

ศศ.

วท.

ทอ.

คอ.

จํานวนยืนย ัน

1,015

-

-

-

-

-

-

-

จํานวนกรรมการ
ยืนย ัน
-

1,016
1,017

-

-

-

-

-

-

-

-

1,018

-

-

-

-

-

-

-

-

1,019

-

-

-

-

-

-

-

-

1,020

-

-

-

-

-

-

-

-

1,021

-

-

-

-

-

-

-

-

1,022

-

-

-

-

-

-

-

-

1,023

0

0

0

0

0

0

0

0

4,001.97

1,269.28

1,966.86

1,878.06

460.78

675.61

10,252.56

10,252.56

124
125
126.00
127
128.00
129
148

0
3,980.97
0
21
0
0
2,540,730.00

0
1,262.11
0
7.17
0
0
7,408,900.00

0
1,966.86
0
0
0
0
1,533,220.00

0
1,878.06
0
0
0
0
3,562,150.00

0
460.78
0
0
0
0
3,535,500.00

0
593.11
82.5
0
0
0
1,005,840.00

0
10,141.89
82.5
28.17
0
0
19,586,340.00

0
10,141.89
82.5
28.17
0
0
19,586,340.00

149
150
151
152

1,524,010.00
0
1,016,720.00
0

7,408,900.00
0
0
0

0
0
1,533,220.00
1,430,000.00

3,562,150.00
0
0
1,111,920.00

3,535,500.00
0
0
2,584,000.00

924,740.00
0
81,100.00
730,000.00

16,955,300.00
0
2,631,040.00
5,855,920.00

16,955,300.00
0
2,631,040.00
5,855,920.00

153
154
155

0
0
0

0
0
0

0
0
1,430,000.00

1,111,920.00
0
0

2,584,000.00
0
0

730,000.00
0
0

4,425,920.00
0
1,430,000.00

4,425,920.00
0
1,430,000.00

123

ชือข้อมูลพืนฐาน
127 จํานวนอาจารย์ประจําทีปฏิบัตงิ านจริง (ไม่นับรวมผู ้
ลาศึกษาต่อ)
128 - ----กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
129 - ----กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
130 - ----กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์
131 จํานวนนั กวิจัยประจําทีปฏิบัตงิ านจริง (ไม่นับรวมผู ้
ลาศึกษาต่อ)
132 - ----กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
133 - ----กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
134 - ----กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์
135 จํานวนอาจารย์ประจําทีลาศึกษาต่อ
136 - ----กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
137 - ----กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
138 - ----กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์
139 จํานวนนั กวิจัยประจําทีลาศึกษาต่อ
140 - ----กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
141 - ----กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
142 - ----กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์
143 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท ี
ตีพม
ิ พ์ในรายงานสืบเนืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ

CdsID

บท.

วส.

ศศ.

วท.

ทอ.

คอ.

จํานวนยืนย ัน

156

190.5

104

99

108

70

82

653.5

จํานวนกรรมการ
ยืนย ัน
653.5

157
158
159
160

51.5
0
139
0

104
0
0
0

0
0
99
0

108
0
0
0

70
0
0
0

73
0
9
0

406.5
0
247
0

406.5
0
247
0

161
162
163
612
613.0
614.0
615.0
616
617.0
618.0
619
812

0
0
0
3
2
0
1
0
0
0
0
47

0
0
0
6
6
0
0
0
0
0
0
46

0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
16

0
0
0
3
3
0
0
0
0
0
0
17

0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
10

0
0
0
2
1
0
1
0
0
0
0
19

0
0
0
17
14
0
3
0
0
0
0
155

0
0
0
17
14
0
3
0
0
0
0
155

144
145
146
147

- ----กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
- ----กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท ี
ตีพม
ิ พ์ในรายงานสืบเนืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติทไม่
ี อยูใ่ นฐานข ้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด ้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสํ าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันนํ าเสนอสภาสถาบันอนุมัตแ
ิ ละจัดทําเป็ น
ประกาศให ้ทราบเป็ นการทัวไป และแจ ้งให ้ กพอ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนั บแต่วันทีออกประกาศ

878
879
880
813

22
0
25
20

46
0
0
19

0
0
16
9

17
0
0
7

10
0
0
7

19
0
0
18

114
0
41
80

114
0
41
80

148
149
150
151
152

- ----กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
- ----กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์
ผลงานทีได ้รับการจดอนุสท
ิ ธิบัตร
- ----กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

881
882
883
814
884

3
0
17
0
0

19
0
0
0
0

0
0
9
0
0

7
0
0
0
0

7
0
0
1
1

16
0
2
0
0

52
0
28
1
1

52
0
28
1
1

153 - ----กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
154 - ----กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์
155 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท ี
ตีพม
ิ พ์ในวารสารทางวิชาการทีปรากฏในฐานข ้อมูล
TCI กลุม
่ ที 2
156 - ----กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
157 - ----กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
158 - ----กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์
159 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท ี
ตีพม
ิ พ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติทไม่
ี อยู่
ในฐานข ้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด ้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสํ าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนํ าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัตแ
ิ ละจัดทําเป็ นประกาศให ้ทราบ
เป็ นการทัวไป และแจ ้งให ้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน
30 วันนั บแต่วันทีออกประกาศ (ซึงไม่อยูใ่ น Beall’s
list) หรือตีพม
ิ พ์ในวารสารวิชาการทีปรากฏใน
ฐานข ้อมูล TCI กลุม
่ ที 1
160 - ----กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
161 - ----กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
162 - ----กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์
163 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท ี
ตีพม
ิ พ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท ี
ปรากฏในฐานข ้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด ้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สํ าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556

885
886
815

0
0
10

0
0
4

0
0
0

0
0
3

0
0
0

0
0
2

0
0
19

จํานวนกรรมการ
ยืนย ัน
0
0
19

887
888
889
816

3
0
7
15

4
0
0
8

0
0
0
8

3
0
0
7

0
0
0
3

2
0
0
3

12
0
7
44

12
0
7
44

890
891
892
817

3
0
12
0

8
0
0
3

0
0
8
1

7
0
0
5

3
0
0
1

3
0
0
1

24
0
20
11

24
0
20
11

164
165
166
167
168
169
170
171

893
894
895
818
896
897
898
819

0
0
0
0
0
0
0
0

3
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0

5
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
1
1
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0

10
0
1
1
1
0
0
0

10
0
1
1
1
0
0
0

899
900
901

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

ชือข้อมูลพืนฐาน

- ----กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
- ----กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์
ผลงานได ้รับการจดสิทธิบัตร
- ----กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
- ----กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์
ผลงานวิชาการรับใช ้สั งคมทีได ้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล ้ว
172 - ----กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
173 - ----กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
174 - ----กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์

CdsID

บท.

วส.

ศศ.

วท.

ทอ.

คอ.

จํานวนยืนย ัน

175 ผลงานวิจัยทีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่ จ ้าง
ให ้ดําเนินการ
176 - ----กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
177 - ----กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
178 - ----กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์
179 ผลงานค ้นพบพันธุพ
์ ช
ื พันธุส
์ ั ตว์ ทีค ้นพบใหม่และ
ได ้รับการจดทะเบียน
180 - ----กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
181 - ----กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
182 - ----กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์
183 ตําราหรือหนั งสือหรืองานแปลทีได ้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล ้ว
184 - ----กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
185 - ----กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
186 - ----กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์
187 ตําราหรือหนั งสือหรืองานแปลทีผ่านการพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการ แต่
ไม่ได ้นํ ามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ
188 - ----กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
189 - ----กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
190 - ----กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์
191 งานสร ้างสรรค์ทมี
ี การเผยแพร่สส
ู ่ าธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหนึง หรือผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ online

820

0

0

0

0

0

0

0

จํานวนกรรมการ
ยืนย ัน
0

902
903
904
821

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
1

0
0
0
0

0
0
0
1

0
0
0
1

905
906
907
822

0
0
0
3

0
0
0
0

0
0
0
1

0
0
0
0

1
0
0
0

0
0
0
1

1
0
0
5

1
0
0
5

908
909
910
823

0
0
3
0

0
0
0
0

0
0
1
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
0
0
0

1
0
4
0

1
0
4
0

911
912
913
825

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

914
915
916
826
917
918
919
827
920
921
922
828

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

923
924
925
829

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

ชือข้อมูลพืนฐาน

204
205
206
207

- ----กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
- ----กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์
งานสร ้างสรรค์ทได
ี ้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
- ----กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
- ----กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์
งานสร ้างสรรค์ทได
ี ้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
- ----กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
- ----กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์
งานสร ้างสรรค์ทได
ี ้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ
- ----กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
- ----กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์
งานสร ้างสรรค์ทได
ี ้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภ
ิ าค
อาเซียน

CdsID

บท.

วส.

ศศ.

วท.

ทอ.

คอ.

จํานวนยืนย ัน

ชือข้อมูลพืนฐาน
208
209
210
211
212
213
214

- ----กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
- ----กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์
งานสร ้างสรรค์ทได
ี ้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
- ----กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
- ----กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์

CdsID
926
927
928
830
930
931
932

บท.

วส.

ศศ.

วท.

ทอ.

คอ.

จํานวนยืนย ัน

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
0
0

0
0
0
1
1
0
0

จํานวนกรรมการ
ยืนย ัน
0
0
0
1
1
0
0

