รายงานประจําปที่เปนรายงาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปการศึกษา 2561
(Self-Assessment Report: SAR)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปการศึกษา 2561
(1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562)

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

ก

คํานํา
รายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา 2561 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อสรุปผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งได
ดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน โดยมีจุดประสงคสําคัญ คือ การไดรับทราบจุดแข็ง จุดออน
ของมหาวิทยาลัย และขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก เปนแนวทางในการสงเสริมสนับสนุน
ภารกิจหรือกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยไดอยางเหมาะสม และเปนประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัย
อยางตอเนื่องตอไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอขอบพระคุณกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในทุกทานที่กรุณาใหความอนุเ คราะหในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ สถาบัน
ในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณในฐานะผูเปนแรงผลักดันสําคัญในการใหขอแนะนํา เพื่อนําไปปรับปรุงกิจการ
ของมหาวิทยาลัยใหพฒ
ั นายิ่งขึ้นไป
ผูชว ยศาสตราจารยไพศาล บุรินทรวัฒนา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พฤศจิกายน 2562

ข

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
บทสรุปผูบริหาร
บทที่ 1 สวนนํา
ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ
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
ง
1
1
5
7
10
15
17
17
24
29
34
39
40
79
188
204
210

ค

สารบัญ (ตอ)
บทที่ 3 ผลการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วิเคราะหผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ปการศึกษา 2561
ภาคผนวก
- คําสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561
- คําสั่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 ระดับสถาบัน
- ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set : CDS)

หนา
245
245

บทสรุปผูบริหาร

ง

บทสรุปผูบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดรับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีฐานะเปนนิ ติบุคคล และเปนสวนราชการภายใต
การกํ า กั บ ดู แ ลของสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จั ย และนวั ต กรรม โดยเป น
สถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพ ที่เนน
การปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแก
สังคม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ มี พื้ น ที่ จั ดการศึ กษา 4 ศู นย ใน 3 จั งหวั ด ได แก
ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนยนนทบุรี ในจังหวัด
นนทบุรี และศูนยสุพรรณบุรี ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีสํานักงานอธิการบดีตั้งอยูท่ศี ูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา
ในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 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
มี ห ลั ก สู ต รที่ เ ป ด สอนจํ า นวน 43 หลั ก สู ต ร จํ า แนกเป น ระดั บ ปริ ญ ญา ตรี 38 หลั ก สู ต ร
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) 1 หลักสูตร และระดับปริญญาโท จํานวน 4 หลักสูตร
มีจํา นวนนักศึ ก ษา 10,544 คน จํา แนกเป นนัก ศึก ษาปริญ ญาตรี จํ า นวน 10,332 คน นั กศึ กษา
ประกาศนียบัตร (ป.บัณฑิต) จํานวน 117 คน และนักศึกษาปริญญาโท จํานวน 95 คน
มีบุคลากรทั้งสิ้น 1,154 คน (นับตามเกณฑ สกอ.) เปนบุคลากรสายวิชาการจํานวน 664.5 คน จําแนก
ตามตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงอาจารย 512.5 คน ผูชวยศาสตราจารย 138 คน และรองศาสตราจารย 14 คน
และเปนบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 489.5 คน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีความมุงมั่นในการจัดการศึกษาเพื่อกําลังคนทางวิชาชีพ
และเทคโนโลยีรองรับการพัฒนาประเทศ ภายใตปณิธาน “ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่เปนคนดี มีความรู รักสูงาน”

จ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5 ป (ปการศึกษา 2557 – 2561)
2557
3.32

ปการศึกษา
2558
2559 2560
3.74
3.93
4.04

2561
4.20

3.86

4.48

4.64

4.47

4.65

3.21

4.03

4.19

4.09

4.23

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

4.25
4.20
4.12

สถาบันวิจัยและพัฒนา

4.30

4.90

4.75

4.94

5.00

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

4.95

5.00

5.00

5.00

5.00

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

4.65
4.41
3.54

4.65
4.50
3.94

4.80
4.59
3.67

4.90
4.64
3.85

5.00
4.55
-na-

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยคณะกรรมการประเมิน
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฉ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 (ประเมินตนเอง)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2557 ของสํานักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ โดยดําเนินการครบทั้ง 5 องคประกอบ จํานวน 13 ตัวบงชี้
ป ก ารศึ ก ษา 2561 มหาวิ ท ยาลั ย มี ผ ลการประเมิ น ตนเองในภาพรวม 4.23 คะแนน ระดั บ ดี
ผลการประเมินรายองคประกอบคุณภาพ ดังนี้
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

คะแนน 3.61 ระดับดี

องคประกอบที่ 2 การวิจัย

คะแนน 4.22 ระดับดี

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

คะแนน 5.00 ระดับดีมาก

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

คะแนน 5.00 ระดับดีมาก

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

คะแนน 4.76 ระดับดีมาก

รายละเอียดตามตาราง ดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน (ประเมินตนเอง)
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน

องคประกอบคุณภาพ

ตัวบงชี้

I

P

O

คะแนนเฉลี่ย

1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

1. การผลิตบัณฑิต

5

2.34

5.00

3.38

3.61

ดี

2. การวิจัย

3

3.66

5.00

3.99

4.22

ดี

3. การบริการวิชาการ

1

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

1

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

5. การบริหารจัดการ

3

-

5.00

4.28

4.76

ดีมาก

รวม

13

3

7

3

4.23

ดี

2.78

5.00

3.88

-

-

4. การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

ผลการประเมิน

จุดเดน และจุดที่ควรพัฒนา

ช

1) จุดเดน
1.1) มีการบริการวิชาการเชิงบูรณาการที่อาจารยและนักวิจัยจากทุกคณะรว มดําเนินการ
โดยการมีสวนรวมของชุมชน สงผลตอการพัฒนาและสรางความเขมแข็งใหชุมชนอยางยั่งยืน
1.2) มีความรวมมือกับสถานประกอบการซึ่งเปนผูใชบัณฑิต ในการจัดการศึกษาเพื่อใหการ
ผลิตบัณฑิตตรงตามความตองการของสถานประกอบการ โดยการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบตางๆ
อาทิ หลักสูตรที่ใหนักศึกษาไดไปเรียนรูและฝกปฏิบัติจากสถานการณจริงในบางรายวิชาในสถานประกอบการ
และหลักสูตรรวมผลิต เปนตน
2) จุดที่ควรพัฒนา
2.1) ควรมีระบบและกลไกการกํากับติดตามการบริหารหลักสูตร รวมถึงสงเสริมและสนับสนุน
การดําเนินงานของหลักสูตรใหสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึ กษา
แหงชาติ (TQF) และตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
2.2) ควรมีระบบและกลไกในการกระตุนใหอาจารยที่มหาวิทยาลัยสงเสริมและสนับสนุนใหไป
ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ไดสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
2.3) ควรมีระบบและกลไกในการกระตุนใหอาจารยที่เปนพนักงานมหาวิทยลัยทําผลงานทาง
วิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหแลวเสร็จกอนระยะที่กําหนดในสัญญา
2.3) ควรสงเสริ มและสนับ สนุนใหอ าจารยและนั กวิจัย นําผลงานวิจัยไปตีพิมพเผยแพรใน
วารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพ รวมถึงการเผยแพรงานสรางสรรคในระดับชาติและระดับนานาชาติ
2.4) ควรมีการวิเคราะหขอมูลดานการจัดสรรเงินสนับสนุนงานวิจัยให แตละคณะเพื่อสราง
ความสมดุล รวมทั้งสนับสนุนใหคณะที่มีศักยภาพสูงในการหาแหลงเงินทุนอื่นๆ เพื่อการทําวิจัยมากขึ้น

บทที่ 1
สวนนํา

บทที่ 1
สวนนํา
1.1 ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ

1.1.1 ชื่อหนวยงาน และที่ต้งั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนหนึ่งในเกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ไดรับการสถาปนาเปนมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่
18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยมีเนื้อที่รวมทั้งหมดประมาณ 1,283 ไร ประกอบดวย ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา เนื้อที่ 707
ไร ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี เนื้อที่ 31 ไร ศูนยนนทบุรี เนื้อที่ 35 ไร และศูนยสุพรรณบุรี เนื้อที่ 510 ไร
โดยมีสถานที่ตั้งของแตละศูนยพื้นที่ ดังนี้
1) ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู 3 ถ.สายเอเชีย (กรุงเทพฯ –นครสวรรค) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรี อยุ ธยา 13000 โทรศั พท : 0 3570 9101-103 โทรสาร : 0 3570 9105 เป น ที่ ตั้ ง ของสํ า นั ก งาน
อธิการบดี
2) ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
เลขที่ 19 ถ. อูทอง ต. ทาวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท : 0 3532 4180 โทรสาร : 0 3525 2393
3) ศูนยนนทบุรี
เลขที่ 7/1 ถ.นนทบุรี1 ต.สวนใหญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท : 0 2969 1370–74
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 3543 4004 โทรสาร : 0 3543ล 4005
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 แผนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รูปที่ 1 แผนที่แสดงที่ตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา
และศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

รูปที่ 2 แผนที่แสดงที่ตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี
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รูปที่ 3 แผนที่แสดงที่ตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี
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1.1.2 ประวัติความเปนมาโดยยอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนหนึ่งในเกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
เกิด จากการหลอมรวมวิท ยาเขต 4 แหง ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเขา ดวยกัน ตามมาตรา 65 (8)
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกอบดวย วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา
หันตรา วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี วิทยาเขตนนทบุรี และวิทยาเขตสุพรรณบุรี มีสํานักงานอธิการบดี
ตั้ ง อยู เลขที่ 60 หมู 3 ถนนสายเอเซี ย (กรุ ง เทพฯ-นครสวรรค ) ตํ า บลหั น ตรา อํ า เภอพระนครศรีอ ยุ ธ ยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนมหาวิทยาลัยระบบหลายศูนยพื้นที่ (Multi – campus system) ประกอบดวย
ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนยนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี และศูนยสุพรรณบุ รี จัง หวัด สุพ รรณบุรี ปจ จุบันมหาวิทยาลัยจัด การศึกษาหลัก สู ตรระดับ ต่ํา กวา
ปริญญาตรี (ปวส.) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา (ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญ ญาโท) ใน
6 คณะ ได แ ก คณะครุ ศ าสตร อุ ต สาหกรรม คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและอุ ต สาหกรรมเกษตร
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี คณะวิ ศวกรรมศาสตรแ ละ
สถาปตยกรรมศาสตร และคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยจัดอยูในกลุมสถาบันเฉพาะทางเนนการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีเปนหลัก
1.1.3 ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย

รูปที่ 4 ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประกอบดวย ดวงตราพระราชลัญจกรประจําพระองคพระมหากษัตริย รัชกาลที่ 9 อยูภายในวงกลม มี
มีรูป ดอกบัว 8 กลีบ เหนือวงกลมมี เลข 9 และ พระมหาพิชัยมงกุฎ ครอบ ใตวงกลมมีแถบโคงรองรับ ภายใน
บรรจุอักษรชื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดวงตราพระราชลัญจกร เลข 9 และพระมหาพิชัย
มงกุฎ สื่อความหมายถึงมีพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุยเดชที่ทรงพระราชทาน
พระราชทานพระบรมราชานุ ญ าตให เ ชิ ญ พระราชลั ญ จกรประจํ า พระองค แ ละพระมหาพิ ชั ย มงกุ ฎ เป น
เครื่ องหมายราชการ รูป ดอกบั ว 8 กลีบ สื่อความหมายถึ ง ความสดชื่นเบิกบานที่ก อใหเกิดปญ ญาแผข จร
ไปทั่วสารทิศ
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1.1.4 ตนไมและสีประจํามหาวิทยาลัย

รูปที่ 5 “ตนลีลาวดีสุวรรณภูมิ” ตนไมประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภู มิ เลือก ตนลีลาวดีสุวรรณภูมิ เปนตนไมประจํา
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีความทนทานตอทุกฤดูกาลยิ่งมีอายุยืนยาวยิ่งมีคุณคา ลีลาวดีสุวรรณภูมิ มีดอกสีเหลืองทอง
กลิ่นหอมจรุงใจ จึงหมายความวา ชาวสุวรรณภูมิทุกคน จะมีความอดทน มีความดีงาม มีคุณคา ประดุจตนลีลาวดี
สุวรรณภูมิ นั่นเอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุ วรรณภู มิ กํ าหนด “สีทอง” เป นสี ประจํามหาวิทยาลั ย
ตามความหมายของสุวรรณภูมิ ซึ่งหมายถึงแผนดินทอง หรือดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณมั่งคั่งเจริญ รุงเรือง
มีคา ประดุจทองคํา

1.2 ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค

1.2.1 ปรัชญา
พัฒนากําลังคนดานวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง ใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ และ
ตรงตามความตองการของตลาดงาน และทิศทางการพัฒนาของประเทศ
1.2.2 ปณิธาน
มุงมั่นจัดการศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงที่มีคุณภาพดวยการพัฒนาอยางตอเนื่อง
1.2.3 วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยชั้นนําดานวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง
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1.2.4 พันธกิจ
1. จัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงที่เนนการปฏิบัติ
2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคม และเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ
3. ใหบริการวิชาการแกชุมชน สังคม บนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. สงเสริมการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของมหาวิทยาลัย
1.2.5 ประเด็นยุทธศาสตร
1. พัฒนาคุณภาพบัณฑิตนักปฏิบัติ และกําลังคนดานวิชาชีพ/ปฏิบัติการใหมีชื่อเสียงเปนที่
ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ
2. เสริมสรางและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรม
เปาหมายของประเทศ
3. พัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ
4. สงเสริมและสนับสนุนพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม
5. บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพเพื่อความมั่นคงและบริหารจัดการตนเองได
1.2.6 อัตลักษณนักศึกษา
บัณฑิตนักปฏิบัติที่เปนคนดี มีความรู รักสูงาน
1.2.7 เอกลักษณมหาวิทยาลัย
แหลงเรียนรูดานวิชาชีพและเทคโนโลยี
1.2.8 จุดเนนของมหาวิทยาลัย
พัฒนากําลังคนดานวิชาชีพ และเทคโนโลยีชั้นสูงตอบสนองอุตสาหกรรมเกษตร 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
นํา เสนอขอ มูล ข า วสาร รวมถึง ความสามารถในการใชภ าษาตา งประเทศ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ
การสื่อสาร
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4) เปนมืออาชีพ (Professional) หมายถึง มีความรูความเขาใจในศาสตรวิชาชีพเปนอยางดี
มีทักษะความชํานาญในการปฏิบัติ และประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด
5) จิตสาธารณะ (Public mind) หมายถึง การตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวมเปนจิตที่คิดสรางสรรค
เปนกุศล และมุงทํากรรมดี เพื่อประโยชนตอสวนรวม

1.3 โครงสรางการแบงสวนราชการและโครงสรางบริหาร
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลสุ วรรณภู มิ มี ก ารจัดวางโครงสรา งองค ก ร และโครงสร า งการ
บริหารงาน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งมหาวิทยาลัย โดยมีสภามหาวิทยาลัย
ทํ าหนา ที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และมีอํา นาจหนา ที่ตามมาตรา 17 หงพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 โดยมหาวิทยาลัยไดแบงสวนราชการตามกฎกระทรวง ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ และมติสภามหาวิทยาลัย และไดมีการปรับปรุงโครงสรางตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
โดยปจจุบันมีโครงสรางดังตอไปนี้
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1.3.1 โครงสรางการแบงสวนราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีหนวยงานภายในประกอบไปดวย คณะ จํานวน
6 คณะ และหนวยงานสนับสนุนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ จํานวน 4 หนวยงาน ดังนี้
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สภาวิชาการ

สภาคณาจารยและขาราชการ

สํานักงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการควบคุมภายใน

สํานักงานอธิการบดี
กองกลาง

คณะ

สถาบัน

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา

กองคลัง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

กองพัฒนานักศึกษา

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กองบริหารทรัพยากร
นนทบุรี

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

กองบริหารทรัพยากร
สุพรรณบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร

กองบริหารทรัพยากร
วาสุกรี

คณะศิลปศาสตร

สํานัก
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

กองสงเสริมคุณภาพ
หมายเหตุ :

สวนราชการที่จดั ตั้งโดย
พรบ. / กฎกระทรวง / ประกาศกระทรวง
สวนราชการที่จดั ตั้งเปนการภายใน
โดยสภามหาวิทยาลัย
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1.3.2 โครงสรางบริหาร

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อธิการบดี
สภาคณาจารยและขาราชการ

สภาวิชาการ
ผูอํานวยการ
สํานักงานตรวจสอบภายใน

รองอธิ การบดี

คณะกรรมการควบคุมภายใน

ผูชวยอธิ การบดี

ผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี

คณบดี

ผูอํานวยการกอง

รองคณบดี

ผูอํานวยการ
สถาบัน
รองผูอํานวยการ
สถาบัน
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ผูอํานวยการ
สํานัก
รองผูอํานวยการ
สํานัก

1.4 รายชื่อผูบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภาชุดปจจุบัน

1.4.1 รายชื่อผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ผศ.ไพศาล บุรินทรวัฒนา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

อาจารยพงศวิทย วุฒิวิริยะ
รองอธิการบดี

รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร
รองอธิการบดี

รศ.สหายพล มีชูนึก
รองอธิการบดี

อาจารยชลอ หนูอินทร
รองอธิการบดี

ผศ.สุวิทย วงษยืน
รองอธิการบดี

ผศ.กฤษฎี สุขฉายี
รองอธิการบดี

ผศ.ดร.ทรงวิทย เจริญกิจธนลาภ
รองอธิการบดี

อาจารยจิระวัฒน ใจออนนอม
รองอธิการบดี
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ผศ.พัชระ กัญจนกาญจน
ผูชวยอธิการบดี

ดร.อนุรักษ เมฆพะโยม
ผูชวยอธิการบดี

ดร.ศศิกานต สุวรรณประทีป
ผูชวยอธิการบดี

ผศ.ดร.อํานาจ จํารัสจรุงผล
ผูชวยอธิการบดี

อาจารยอนนท บูชาพันธ
ผูชวยอธิการบดี

อาจารยเรืองสิน ปลื้มปน
ผูชวยอธิการบดี

ที่มา: เว็บไซตสภามหาวิทยาลัย มทร.สุวรรณภูมิ ณ วันที่ 27 ก.ย. 62
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1.4.2 รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย

1. ศ.พิเศษ ชัยสิทธิ์
2. นายธีรยุทธ
3. ผศ.ไพศาล
4. น.สพ.สถิตย
5. นายธีรพล
6. นายธีรยุทธ
7. ศ.ดร.ประยุทธ
8. นายพยุง
10. นางสาววลัยรัตน
11. นายวัลลภ
12. ศ.ดร.วิสิฐ
13. ศ.ดร.สุมาลี
14. ผศ.ดร.สุราษฎร
15. นายสุริยา
16. รศ.ดร.อํานวย
17. ศ.ดร.อุทัยรัตน
18. อาจารยพงศวิทย
19. รศ.สหายพล
20. ผศ.ชลอ
21. ผศ.ดร.ประมุข
22. ดร.สุวุฒิ
23. ผศ.สมใจ
24. อาจารยเจษฏา
25. อาจารยปติชน
26. นายพัฒนพงศ
27. ผศ.สุรชัย
28. รศ.อํานวยพศ
29. อาจารยอํานาจ
30. ผศ.กฤษฎี

ตราชูธรรม
หลอเลิศรัตน
บุรินทรวัฒนา
อรุณแสง
ขุนเมือง
หลอเลิศรัตน
อัครเอกฒาลิน
ศักดาสาวิตร
ศรีอรุณ
มานะธัญญา
จะวะสิต
สังขศรี
พรมจันทร
แสงพงษ
คําตื้อ
ณ นคร
วุฒิวิริยะ
มีชูนึก
หนูอินทร
อุณหเลขกะ
ตุมทอง
บุญสรรค
จันทรผา
เปยมบริบูรณ
วรรณวิไล
เอมอักษร
ทองคํา
สุขแจม
สุขฉายี

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง (อธิการบดี)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง (ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ที่มา: เว็บไซตสภามหาวิทยาลัย มทร.สุวรรณภูมิ ณ วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.51 น.
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1.4.3 รายชื่อกรรมการสภาวิชาการ
1. อธิการบดี
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
3. ศ.ดร.อลงกลด
แทนออมทอง
4. รศ.ดร.กฤษณชนม
ภูมิกิตติพิชญ
5. รศ.ดร.ชลอ
รอดลอย
6. รศ.ดร.บัณฑิต
สุชสวัสดิ์
7. รศ.ดร.ปรัชญนันท
นิลสุข
8. รศ.ดร.สมชาย
ปราการเจริญ
9. รศ.ดร.สมบัติ
ขอทวีวัฒนา
10. รศ.ดร.สายวรุฬ
ชัยวานิชศิริ
11. ดร.สมชาย
เลิศภิรมยสุข
12. เรืออากาศตรีกวิน
สูยะนันท
13. คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
14. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
15. คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
16. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
17. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
18. คณบดีคณะศิลปศาสตร
19. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
20. อาจารย ดร.คมสันต งามขํา
21. อาจารย ดร.ธวัฒนชัย งามศิริ
22. ผศ.สุรชัย
เอมอักษร
23. อาจารยพงฐฉัตร
เนียมทรง
24. อาจารย ดร.ขจรศักดิ์ เจากรมทอง
25. อาจารยวันดี
ศรีสวัสดิ์
26. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
27. รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(กลุมงานพัฒนาการศึกษา)
28. รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(กลุมงานทะเบียนและประมวลผล)
ขอมูล : สวท.มทร.สุวรรณภูมิ ณ วันที่ 9 ต.ค. 62
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ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

1.4.4 รายชื่อผูบริหารหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1. ผศ.เดชา
พลเสน
คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
2. ผศ.ดร.นัยวิท
เฉลิมนนท
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
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
8. ผศ.สมใจ
บุญสรรค
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
9. ดร.เอกชัย
เนาวนิช
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. นางสาวพัชราภรณ จันทรฉาย
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
11. นายพัฒนพงศ
วรรณวิไล
ผูอํานวยการกองกลาง
12. นางสาวอภิญญา สกุลพราหมณ
ผูอํานวยการกองคลัง
13. นางสาวอุศนา
อนงคเวช
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
14. นางสาววิยะดา นุชพันธุ
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
15. อาจารยเฉลิม
ขุนเอียด
ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
16. อาจารยปติชน เปยมบริบูรณ
ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
17. ผศ.สุรพล
สังฆโสภณ
ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
19. นางฤทัยชนก
โพธิ์งาม
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
20. ผศ.ดร.เสนีย
พวงยาณี
ผูอํานวยการกองสงเสริมคุณภาพ
21. นางสาวมาลี
ทวนทอง
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
ขอมูล : เว็บไซต มทร.สุวรรณภูมิ ณ วันที่ 27 ก.ย. 62
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1.5 หลักสูตรที่เปดสอน
ในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสิ้น 43 หลักสูตร ไดแก ระดับปริญญาตรี 38 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
(ป.บัณฑิต) 1 หลักสูตร และระดับปริญญาโท จํานวน 4 หลักสูตร ดังนี้
คณะ

ชื่อหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (5 ป)
2. หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา (5 ป)
3. หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม (5 ป)
4. หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (5 ป)
ครุศาสตร
5. หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี (5 ป)
อุตสาหกรรม
6. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล (ตอเนื่อง)
7. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม (ตอเนื่อง)
8. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ตอเนื่อง)
9. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
10. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ระดับปริญญาตรี
11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร
เทคโนโลยีการเกษตร
13. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
และอุตสาหกรรม
14. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร
เกษตร
15. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ระดับปริญญาโท
16. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ระดับปริญญาตรี
17. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจการเกษตร
18. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
บริหารธุรกิจกและ
19. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
เทคโนโลยี
20. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
สารสนเทศ
21. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ระดับปริญญาโท
22. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
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คณะ

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

วิศวกรรมศาสตร
และสถาปตยกรรม
ศาสตร

ศิลปศาสตร

ชื่อหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
23. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
24. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
25. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
26. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
27. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ระดับปริญญาตรี
28. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
29. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
30. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
31. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
32. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
33. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแมพิมพ
34. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
35. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
36. หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม
37. หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม
38. หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม
ระดับปริญญาโท
39. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
40. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ระดับปริญญาตรี
41. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
42. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว
43. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม

หมายเหตุ: 1) ลําดับที่ 3 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (5 ป)
งดรับนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2560 แตมีการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษา กอนปการศึกษา 2560
2) ลําดับที่ 17 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจการเกษตร งดรับนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2560
แตมีการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษา กอนปการศึกษา 2560 และปดหลักสูตร ตั้งแตปการศึกษา
2561 เปนตนไป
3) ลําดับที่ 23 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี งดรับนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2560 แตมีการจัดการเรียน
การสอนสําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษา กอนปการศึกษา 2560
4.) ลําดับที่ 37 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม งดรับนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2559
แตมีการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษา กอนปการศึกษา 2559
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1.6 จํานวนนักศึกษา
ในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีจํานวนนักศึกษาปจจุบัน
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 10,544 คน จําแนกเปนนักศึกษาปริญญาตรี จํานวน 10,332 คน
นักศึกษาประกาศนียบัตร (ป.บัณฑิต) จํานวน 117 คน และนักศึกษาปริญญาโท จํานวน 95 คน รายละเอียดดัง
ตารางที่ 1.6.1
ตารางที่ 1.6.1 จํานวนนักศึกษาทั้งหมดจําแนกระดับการศึกษา จําแนกคณะ ปการศึกษา 2561
ที่
1
2

คณะ

ปริญญาตรี
843

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
752
อุตสาหกรรมเกษตร
3 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
5,019
สารสนเทศ
4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
679
5 คณะวิศวกรรมศาสตรและ
2,405
สถาปตยกรรมศาสตร
6 คณะศิลปศาสตร
634
รวม
10,332
ที่มา: สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จํานวนนักศึกษา
ป.ปณฑิต ปริญญาโท
117
-

รวมทั้งสิ้น
960

-

5

757

-

76

5,095

-

-

679

-

14

2,419

117

95

634
10,544

1.7 จํานวนอาจารย และบุคลากร
ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีบุคลากรทั้งสิ้น 1,173 คน
จําแนกตามประเภทบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 684 คน คิดเปนรอยละ 58.31 และบุคลากรสายสนับสนุน
จํานวน 489 คน คิดเปนรอยละ 41.69
ในกรณีนับตามเกณฑ สกอ. มีบุคลากรทั้งสิ้น 1,154 คน จําแนกเปน บุคลากรสายวิชาการ
จํานวน 664.5 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 489.5 คน (ที่มา : กองบริหารงานบุคคล) รายละเอียด
ดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 1.7.1 แสดงบุคลากรจําแนกตามหนวยงาน สายวิชาการ และสายสนับสนุน นับรายบุคคล
และนับตามเกณฑ สกอ.
สายวิชาการ
คณะ/สํานัก/สถาบัน

นับรายคน

สายสนับสนุน

รวม

นับตาม
นับตาม
นับตาม
นับรายคน
นับรายคน
เกณฑ สกอ.
เกณฑ สกอ.
เกณฑ สกอ.

1.คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
2.คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร

87

82.5

17

18

104

100.5

70

70.5

29

29

99

99.5

3.คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

190

184.5

34

31.5

224

216

4.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

115

111

17

17

132

128

5.คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรม
ศาสตร

118

116

19

19

137

135

6.คณะศิลปศาสตร
7.สถาบันวิจัยและพัฒนา

104
-

100
-

14
12

14
11.5

118
12

114
11.5

8.สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

-

49

50

49

50

9.สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
10.สํานักงานอธิการบดี
11.สํานักงานตรวจสอบภายใน

-

-

40
253
5

40
254.5
5

40
253
5

40
254.5
5

684.0

664.5

489.0

รวมทั้งหมด
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489.5

1,173.0

1,154.0

 จํานวนบุคลาการสายวิชาการ
ตารางที่ 1.7.2 แสดงจํานวนอาจารย จําแนกตามประเภทบุคลากร
ลูกจาง
ลูกจาง
ประจําเงิน
ประจําเงินรายได
งบประมาณ

ขาราชการฯ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

พนักงาน
ราชการ

1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

37.0

44.5

1.0

0.0

0.0

82.5

2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

38.0

30.5

0.0

2.0

0.0

70.5

3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

55.0

129.5

0.0

0.0

0.0

184.5

4. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

30.0

80.0

1.0

0.0

0.0

111.0

5. คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร

58.0

58.0

0.0

0.0

0.0

116.0

6. คณะศิลปศาสตร

21.0

71.0

1.0

1.0

6.0

100.0

239.0

413.5

3.0

3.0

6.0

664.5

คณะ

รวมทั้งหมด

ตารางที่ 1.7.3 แสดงจํานวนอาจารย จําแนกตามระดับการศึกษา
คณะ
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ป.ตรี
2
4

ป.โท
59.5
44.5

ป.เอก
21
22

รวม
82.5
70.5

3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

0

156.5

28

184.5

4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

2
1

75
86

34
29

111
116

6. คณะศิลปศาสตร

9
18

78
499.5

13
147

100
664.5

รวมทั้งหมด
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รวม

ตารางที่ 1.7.4 แสดงจํานวนอาจารย จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
คณะ
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
6. คณะศิลปศาสตร
รวมทั้งหมด

อ.
63.5
40.5
139.5
94
87
88
512.5

ผศ.
18
24
43
16
26
11
138

รศ.
1
6
2
1
3
1
14

ศ.
0
0
0
0
0
0
0

รวม
82.5
70.5
184.5
111
116
100
664.5

ตารางที่ 1.7.5 แสดงจํานวนอาจารย ที่ปฏิบัติงานจริง และจํานวนอาจารยที่ลาศึกษาตอ
คณะ

จํานวนทั้งหมด

1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

82.5
70.5
184.5
111
116
100
664.5

6. คณะศิลปศาสตร
รวมทั้งหมด

- 20 -

จํานวนอาจารยที่ลา
ศึกษาตอ
3
1
1
1
4
1
11

จํานวนอาจารยที่
ปฏิบัติงานจริง
79.5
69.5
183.5
110
112
99
653.5

ตารางที่ 1.7.6 แสดงการเปรียบเทียบบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามวุฒิการศึกษา ปการศึกษา 2559 - 2561
คณะ

1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
3. คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
5. คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร
6. คณะศิลปศาสตร
รวมทั้งสิ้น

ป.ตรี
2559 2560

ป.โท

ป.เอก

2561

2559

2560

2561

2559

2560

2561

8

3

2

64

64

59.5

13

17

21

4

5

4

48

48

44.5

15

19

22

4

3

0

163.5

163.5 156.5

22

27

28

6

5

2

83

74

75

26

32

34

5

3

1

68

83

86

22

24

29

9.5
36.5

9
28

9
18

78.5
505

78
78
10
510.5 499.5 108

13
132

13
147

ตารางที่ 1.7.7. แสดงการเปรียบเทียบบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา 2559 - 2561
อ.
ผศ.
รศ.
คณะ
2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

66

64

63.5

17

18

18

2

2

1

2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
3. คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
5. คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร
6. คณะศิลปศาสตร

30

38

40.5

31

28

24

6

6

6

147.5 150.5 139.5

41

41

43

1

2

2

รวมทั้งสิ้น

96

93

94

18

17

16

1

1

1

68

82

87

24

25

26

3

3

3

83

87

88

15

12

11

0

1

1

490.5 514.5 512.5 146

141

138

13

15

14
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 จํานวนบุคลาการสายสนับสนุน
ตารางที่ 1.7.8 แสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามประเภทบุคลากร
หนวยงาน

ขา
พนักงาน พนักงาน
ราชการฯ มหาวิทยาลัย ราชการ

ลูกจาง
ลูกจาง
ประจําเงิน ประจําเงิน
งบประมาณ รายได

รวม

1.คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
2.คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

0

12

4

0

1

17

0

12

4

2

11

29

3.คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

0

25

5

0

4

34

0

11

5

0

1

17

5.คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร

0

18

1

0

0

19

6.คณะศิลปศาสตร

0

11

3

0

0

14

7.สถาบันวิจัยและพัฒนา

0

11

1

0

0

12

8.สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

45

0

2

1

49

9.สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน

1

34

5

0

0

40

10.สํานักงานอธิการบดี

20

167

14

33

19

253

11.สํานักงานตรวจสอบภายใน
รวมทั้งสิ้น

1

4

0

0

0

5

23

350

42

37

37

489

4.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ตารางที่ 1.7.9 แสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามระดับการศึกษา
หนวยงาน

ต่ํากวา ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

รวม

0

17

1.คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
2.คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

1

16

15

14

3.คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4

30

0

34

4.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1

16

0

17

5.คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

0

19

0

19

6.คณะศิลปศาสตร

0

14

0

14

7.สถาบันวิจัยและพัฒนา

0

10

2

12

8.สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

9

40

9.สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1

36

3

40

10.สํานักงานอธิการบดี

57

187

9

253

11.สํานักงานตรวจสอบภายใน
รวมทั้งหมด

0

4

1

5

88

386

15

489

29

49

ตารางที่ 1.7.10 แสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามระดับตําแหนง
หนวยงาน

ชํานาญ
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติการ ชํานาญงาน ชํานาญการ การ
พิเศษ

ผอ.กอง

ผอ.สอ

1.คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

0

13

0

0

0

0

0

2.คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

0

12

0

0

0

0

0

3.คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

0

25

0

0

0

0

0

4.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5.คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

0
0

11
18

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

6.คณะศิลปศาสตร
7.สถาบันวิจัยและพัฒนา
8.สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
9.สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
10.สํานักงานอธิการบดี

0
0

11
10.5
41
34
164.5

0
0
1
0
1

0
0
0
0
15

0
0
0
0
1

0
0
0
0
1

0
0
0
0
1

4
344

0
2

1
16

0
1

0
1

0
1

11.สํานักงานตรวจสอบภายใน
รวมทั้งหมด

5
0
5
0
10

หมายเหตุ ไมนับรวมพนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจาง(เงินรายได)
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1.8 ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
1.8.1 ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ
ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ได รั บ จั ด สรร
งบประมาณทั้ ง สิ้ น 1,112,033,700 บาท โดยเป น งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป 849,269,700 บาท
งบประมาณเงินรายได 262,764,000 บาท
ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ได รั บ จั ด สรร
งบประมาณทั้ ง สิ้ น 1,172,046,700 บาท โดยเป น งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป 897,819,500 บาท
งบประมาณเงินรายได 274,226,700 บาท
ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ได รั บ จั ด สรร
งบประมาณทั้ ง สิ้ น 1,186,944,300 บาท โดยเป น งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป 955,444,300 บาท
งบประมาณเงินรายได 231,500,000 บาท (ที่มา : กองนโยบายและแผน)
ตารางที่ 1.8.1.1 แสดงเปรียบเทียบแหลงงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2660 - 2562
ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
แหลงงบประมาณ
ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562
งบประมาณแผนดิน
งบประมาณเงินรายได
รวมทั้งสิ้น

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

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

จํานวน
849,269,700
262,764,000
1,112,033,700

ตารางที่ 1.8.1.2 แสดงเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณรายจายงบประมาณแผนดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562
ปงบประมาณ
งบรายจาย

งบอุดหนุน

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

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

รายจายอื่น
รวมทั้งสิ้น

44,817,200 4.69
955,444,300 100.00

41,563,900 4.63
73,667,000
897,819,500 100.00 849,269,700

งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
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พ.ศ. 2562
จํานวน
รอยละ
174,975,100 20.60
93,609,400
11.02
248,396,700 29.25
258,621,500 30.45
8.67
100.00

ตารางที่ 1.8.1.3 แสดงเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณตามงบรายจายจากเงินรายได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562
ปงบประมาณ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
งบรายจาย
จํานวน
รอยละ
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
2.24
งบบุคลากร
5,184,000
4,325,800
1.58
4,320,000
1.65
งบดําเนินงาน
126,734,000 54.74 134,776,200 49.15 115,408,400
43.92
งบลงทุน
18,985,500
29,284,600 10.68
6,648,700
2.53
8.20
งบอุดหนุน
50,637,600 21.87 48,913,600 17.83
43,388,200
16.51
รายจายอื่น
21,614,100
46,752,900 17.05
56,074,600
21.34
9.34
งบกลาง
8,344,800
10,173,600
36,924,100
3.71
14.05
3.60
รวมทั้งสิ้น
231,500,000 100.00 274,226,700 100.00 262,764,000 100.00
1.8.2 อาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1. ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา

จํานวนอาคาร/ชื่ออาคาร
จํานวน 29 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 ศูนยอาหารราชมงคลสุวรรณภูมิ RUS FOOD
CENTER
9. อาคาร 12
10. อาคาร 14 โรงยิมเนเซียม 1
11. อาคาร 15 อาคารปฏิบัติการทองเที่ยวและโรงแรม
12. อาคาร 16 หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกลา
13. อาคาร 17 อาคารสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อาหาร 1
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

จํานวนอาคาร/ชื่ออาคาร
14. อาคาร 18
15. อาคาร 19 อาคารสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อาหาร 2
16. อาคาร 20
17. อาคาร 21 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

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 ศูนยการเรียนรูและปฏิบัติการภาคสนาม
และตลาดราชมงคล (RUS 1)
26. อาคาร 30 ศูนยการเรียนรูและปฏิบัติการภาคสนาม
และตลาดราชมงคล (RUS 2)
27. อาคาร 31 อาคารตนแบบการผลิต
28. อาคาร 32 อาคารบูรณมงคล
29. อาคาร 33
จํานวน 12 อาคาร ชื่อเรียกอาคาร ดังนี้
1. อาคาร 1 อาคารเรียน
2. อาคาร 2 อาคารเรียน
3. อาคาร 3 อาคารสํานักงานกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
4. อาคาร 4 อาคารเรียน
5. อาคาร 5 อาคารเรียน
6. อาคาร 6 อาคารบัณฑิตศึกษา
7. อาคาร 7 อาคารบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. อาคาร 8 อาคารเรียนรวมบริหารธุรกิจและโรงอาหาร
9. อาคาร 9 อาคารสมาคมศิษยเกา
10. อาคาร 10 อาคารเจาพระยา
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

3. ศูนยนนทบุรี

จํานวนอาคาร/ชื่ออาคาร
11. อาคาร 11 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. เรือนไทยเฉลิมพระเกียรติ
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
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 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการดานภาษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
17. อาคาร 21 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีออกแบบ
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
18. อาคาร 22 อาคารโรงฝกงานพื้นฐานวิศวกรรม
อุตสาหการ
19. อาคาร 23 โรงปมแมพิมพ
20. อาคาร 24 โรงอาหาร
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
4. ศูนยสุพรรณบุรี

จํานวนอาคาร/ชื่ออาคาร
จํานวน 11 อาคาร ชื่อเรียกอาคาร ดังนี้
1. อาคาร 1 อาคารกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
2. อาคาร 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. อาคาร 3 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
4. อาคาร 4 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
5. อาคาร 5 อาคารคณะศิลปศาสตร
6. อาคาร 6 อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7. อาคาร 7 อาคารกิจการนักศึกษา
8. อาคาร 8 อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
9. อาคาร 9 อาคารสํานักงานคณบดี คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม
10. อาคาร 10 อาคารคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
11. อาคาร 11 อาคารโรงฝกงาน
ที่มา : กองกลาง งานบริการ กายภาพ และสิ่งแวดลอม ณ วันที่ 11 ต.ค. 62
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1.9 อัตลักษณ เอกลักษณ และวัฒนธรรมของสถาบัน
1.9.1 อัตลักษณของมหาวิทยาลัย

“บัณฑิตนักปฏิบัติที่เปนคนดี มีความรู รักสูงาน”
“บัณฑิตนักปฏิบัติ” ในความหมายของราชมงคลที่ยึดเปนแนวคิดนั้น ไดนอมรับมาจากพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตของราชมงคล เมื่อป พ.ศ. 2525 ซึ่งมี
ใจความตอนหนึ่งวา
“…บัณฑิตทุกๆ สาขา ทุกๆ คน มีหนาที่ที่สําคัญที่จะตองเปนกําลังทําประโยชนสรางสรรค ความเจริญ
มั่นคงใหแกประเทศชาติ การที่จะใหประโยชนหรือการสรางสรรคใหเกิดขึ้นไดนั้น จะตองลงมือทํามันอยางจริงจัง…”
“การลงมือ” ที่จริงมีความหมายกวางขวาง คือ หมายถึง การปฏิบัติดวยวิธีตางๆ ทุกอยางแตเพราะ
ที่เห็นชัดเรามักปฏิบัติดวยมือจึงพูดเปนสํานวนวา “ลงมือ” การลงมือหรือการปฏิบัติน้ันขึ้นอยูกับการที่สมอง
หรือใจสั่ง คือ ใจมันสั่งเมื่อไร อยางไร ก็ทําเมื่อนั้น อยางนั้น ฉะนั้นถ าใจไมสู คือ ออนแอ ลั งเล เกี ยจครานหรือ
ไมสุจริต ไมเที่ยงตรง ก็จะไมลงมือทํา หรือทําใหมันคั่งคาง ทําใหชั่ว ใหเสียหาย เปนการเบียดเบียนตน เบียดเบียน
ผูอื่น ซึ่งไมเปนประโยชน ไมเปนการสรางสรรค หากแตเปนบอนทําลายใหเกิดความเสียหายและเกิดโทษสุจริต
นัก ปฏิ บัติงานจึงต องรูจั กฝก ปฏิบัติใจตนเองเป นสํา คัญและเปนเบื้องตน กอนอื่ น ตอ งหัดทําใจใหหนัก แนน
กลาแข็ง และเปนระเบียบ ไมยอทอตออุปสรรค ไมมักงายเห็นแกความสะดวกสบาย และที่สําคัญที่สุด จะตองให
เที่ยงตรง เปนกลาง และสุจริตอยูเสมอ ไมหวั่นไหวตออารมณเครื่องหลอกลอใดๆ จึงจะชวยใหเปนนักปฏิบัติที่ดีที่
สามารถสรางประโยชนไดอยางแทจริง…”
นักปฏิบัติ มีคุณลักษณะ คือ การเปนนักปฏิบัติที่ดี ประกอบดวย
- การปฏิ บั ติ ที่ จ ะต อ งได รั บ การฝ ก ฝนทั้ ง ใจและกาย และทั้ ง จะต อ งเป น นั ก ปฏิ บั ติ ง าน
ที่มีหลักวิชาดีดวย
- มีการปรับปรุงตัวเองใหมีการพัฒนากาวหนาอยูตลอดเวลา ใฝใจศึกษาทั้งทางลึกและทางกวาง
- ใชวิชาชีพความสามารถความบริสุทธิ์ใจความฉลาดรอบคอบ สามารถสรางสรรคประโยชนสวนตน
และประโยชนสวนรวมไดสัมฤทธิ์ผล
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1.9.2 เอกลักษณของมหาวิทยาลัย

“แหลงเรียนรูดานวิชาชีพและเทคโนโลยี”
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 านจนเป น ที่ ย อมรั บ จาก
สถานประกอบการมาอยางตอเนื่อง จวบจนในป พ.ศ. 2531 ไดรับการเปลี่ยนสถานภาพเปนสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล และในป พ.ศ. 2548 ได ป รั บ เปลี่ ย นสถานภาพอีก ครั้ ง เป น มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
ฅตามพระราชบัญ ญัติ มหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในกิจจานุเบกษา เมื่ อวัน ที่
18 มกราคม พ.ศ. 2548 ใหเปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงคในการใหการศึกษา
สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เนนการปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยมีเปาหมายที่ชัดเจนในการเปนแหลงเรียนรูทางวิชาชีพและเทคโนโลยี เพื่อผลิตบัณฑิ ต
นักปฏิบัติที่มีความรู ความสามารถ และทักษะที่ไดมาตรฐาน รวมถึงการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
บัณฑิตใหเปนคนดี มีความรู รักสูงาน โดยเฉพาะการมุงพัฒนาศักยภาพดาน Soft Skills เพื่อเปนการเสริมสราง
จุดแข็งใหแกบัณฑิต ใหเปนนักปฏิบัติที่มีความรู ทักษะ ประสบการณเพียงพอที่ จะทํางานไดทันทีเมื่อสําเร็จ
การศึกษา
1.10 จุดเดนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1) ดานการจัดการศึกษา
1. เนนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติทางวิชาชีพและเทคโนโลยีรองรับ ความต อ งการ
กําลังคนของอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ
2. ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาสมรรถนะของนั ก ศึ ก ษาทั้ ง ด า นความรู
ทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษ รวมถึงการพัฒนาทักษะทางอารมณ
(Soft Skills)
3. สร า งความรว มมื อ กั บ สถานประกอบการ ในการมีส ว นรว มจั ด การศึ กษากั บ
มหาวิทยาลัยในรูปแบบตางๆ เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและฝกประสบการณทางวิชาชีพในสถานการณจริง
4. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารย ทั้ง ทางวิชาการ วิชาชีพ และวิธีการสอน
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
2) ดานการวิจัย
1. มีกองทุนสงเสริมการวิจัยและคณะกรรมการบริหารกองทุน เปนกลไกขับเคลื่อน
การพัฒนาระบบวิจัยใหเกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพ โดยสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดาน
การวิจัย การสนับสนุนโครงการวิจัยที่ตอบโจทยความตองการของชุมชน/สังคม สอดคลองกับนโยบายและ
ทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและการนําไปใช
ประโยชน
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2. เปดใหภาคประชาสังคม ชุมชน สถานประกอบการ และภาคอุตสาหกรรม ไดมี
สวนรวมในการกําหนดโจทยวิจัย รวมดําเนินการและติดตามผลการดําเนินการเพื่อใหผลงานวิจัยเกิดประโยชน
ตอชุมชนพื้นที่ และประโยชนเชิงพาณิชย
3) ดานการบริการทางวิชาการ
1. ดําเนินการบริการวิชาการตามหลักพันธกิ จสัมพัน ธมหาวิทยาลัยกับ สังคม โดย
บูรณาการพันธกิจเพื่อนําความรูวิชาการแกปญหา/พัฒนา สอดคลองกับบริบทความตองการของชุมชนสังคม
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและผลดําเนินการสามารถพัฒนางานบริการของมหาวิทยาลัย
2. สงเสริมความรวมมือกับภาคีเครือขายการพัฒนาในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ เอกชน เพื่อ
ระดมทรัพยากรใหเปนแหลงเรียนรูวิชาชีพและเทคโนโลยี
3. สนองงานโครงการพระราชดําริฯ และดําเนินโครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และใชศาสตรพระราชาเปนแนวทางการทํางานเพื่อพัฒนาชุมชน/สังคม
4) ดานการทํานุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
1. มุงสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สรางจิตสํานึก ความภาคภูมิใจ การธํารงรักษา
ซึ่งประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ภาษา และเอกลักษณของชาติและทองถิ่นเพื่อใหนักศึกษาเรียนรูและปฏิบัติอยาง
สม่ําเสมอ
2. สนับสนุน ใหนักศึกษา อาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดําเนินกิจกรรม
ดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอยางเปนรูปธรรมเพื่อสามารถนําขนบธรรมเนียม และประเพณีที่ดีงามไปปฏิบัติ
ไดในชีวิตจริง
3. สงเสริมใหมีการบูรณาการการทํ านุบํ ารุงศาสนาและศิล ปวั ฒนธรรมกับ การ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาอยางตอเนื่อง
5) ดานการพัฒนานักศึกษา
1. มุงสงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะที่พึ งประสงค ในดาน Soft Skills
รวมถึงการคิดอยางเปนระบบ ความสามารถที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเอง และการเปนพลเมืองดี (เชน มีระเบียบ
วินัย ความรับผิดชอบ ใฝดี ซื่อสัตย อดทน เสียสละ เคารพกฎหมาย และสิทธิของผูอื่น เปนตน)
2. สร างความเข มแข็ งในการดํ าเนิ นงานด านกิ จการนั กศึ กษา ทั้ งในระดั บองค การ
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. แสวงหาแหล ง ทุ นเพื่อ สนั บ สนุน นัก ศึก ษาที่ ดอ ยโอกาสหรื อ มี ข อ จํ า กั ด ในด า น
เศรษฐกิจ แตมีศกั ยภาพในการศึกษาตอในสาขาวิชาที่เหมาะสม
5. สนับสนุนและสงเสริมการทํางานของสมาคมศิษยเกา และการสรางความสัมพันธ
ที่ดี กับบัณฑิตกิตติมศักดิ์อยางตอเนื่อง เพื่อรวมมือกันในการพัฒนางานดานกิจการนักศึกษาและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในดานอื่นๆ
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6) ดานการพัฒนาและสงเสริมทรัพยากรมนุษย
1. พัฒนาระบบสิทธิประโยชนและสวัสดิการของบุคลากรใหดีขึ้น และดีพอที่จะดึงดูด
ใหบุคลากรที่ดีและเกงมาทํางานใหมหาวิทยาลัย
2. ทบทวนและพิ จารณาปรับปรุงระบบเงินเดือน คาจาง คาตอบแทนพื้นฐานหรื อ
สวนเพิ่มใหเหมาะกับสถานการณในกลุมบุคลากรที่มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการ โดยเฉพาะในสาขาวิชาที่
ขาดแคลน หรืองานที่ตองมีภาระรับผิดชอบสูงและหรือมีความยากลําบาก
3. ทบทวนและพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ดานการจ าง การจาย
ค าตอบแทน ในสวนที่เกี่ ยวของกับบุคลากรแตละประเภทของมหาวิทยาลั ย รวมถึงบุ คลากรผูเชี่ยวชาญจาก
ภายนอก
4. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล โดยนําหลักการบริหารจัดการที่อิ งสมรรถนะ
(Competency-based Management) และหลั กธรรมาภิ บาล มาใช ในกระบวนการคั ดสรรบุ คลากร และ
การสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาตามสายงาน ความรูและทักษะ
5. ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาองค ก ร สิ่ ง แวดล อ ม และบรรยากาศ
ใหเอื้ออํานวยตอการอยูรว มกันมีความสะดวกสบาย ปลอดภัย เอื้ออาทรตอกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในแบบฉบับ
ของสถานศึกษา
6. สานต อการพั ฒ นาและสร า งนั ก บริ หารรุ นใหม ให กั บ มหาวิ ทยาลั ย เพื่ อ ให มี
นักบริหารที่ดี มีความสามารถในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ทั้งในระยะปจจุบันอยางเพียงพอและสรางโอกาส
ใหแกนักบริหารรุนใหมในอนาคต
7. สงเสริมพัฒ นาศักยภาพของบุค ลากรโดยไปศึ ก ษาต อ ฝก อบรมในสาขาวิช าที่
สอดคลองกับการผลิตบัณฑิต และกําลังคนรองรับภาคการผลิตในอุตสาหกรรมเป าหมายของประเทศ และ
สนับสนุนทุนการศึกษาในสาขาวิชาที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ นโยบายของรัฐ และตามความตองการ
ของตลาดแรงงาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในอนาคต
7) ดานบริหารและการจัดการ
 ดานการเงิน / การคลัง
1. เพิ่มรายได ใหมหาวิทยาลัยทั้งดานงบประมาณจากรั ฐ 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
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 ดานโครงสรางองคกร
มุ งเน นการปรั บปรุ งองคกรให มีความยื ดหยุ นสู ง มี โครงสรางองค กรและการแบ ง
สวนงาน / ราชการที่เอื้ออํานวยตอพันธกิจตางๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งในปจจุบันและอนาคต การปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ เพื่อรองรับการปฏิบัติพันธกิจใหลุลวงไดอยางเหมาะสม
 ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยในสวนอื่นๆ
1. พั ฒนาระบบกายภาพของมหาวิ ทยาลัย ทั้ งด านการใชประโยชน ตามพั นธกิ จของ
มหาวิทยาลัยความสะดวกสบาย ความสวยงาม สภาวะแวดลอม ความปลอดภัย โดยมี เปาหมายสงเสริม การมี
คุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรผูเกี่ยวของทุกฝาย
2. สานตอนโยบาย แผนแมบ ทการพัฒนา และการใชประโยชนจากสิน ทรัพย ที่
มหาวิทยาลัยครอบครอง ทั้งดานที่ดิน อาคาร ทรัพยสินทางปญญา และสิทธิประโยชนตางๆ
3. สานตอนโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี สารสนเทศสูเป าหมาย
การเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)
4. สง เสริมและสนับ สนุนการใชเทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่อการสื่ อสารองคกรให มี
ประสิทธิภาพ ตรงตามกลุมเปาหมาย รองรับการปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัยใหบรรลุตามวัตถุประสงค
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1.11 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา
การดําเนินงานปรับปรุงและพัฒนาตามขอเสนอแนะของผลการประเมินในปที่ผานมา
จุดที่ควรพัฒนาเรงดวน :
ขอ 1. ทบทวนและปรับปรุงการกําหนดวัตถุประสงคทั้งในระดับแผน โครงการและกิจกรรมให
ชัดเจนเปนรูปธรรม ซึ่งจะชวยใหการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคสามารถวัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคไดอยางชัดเจนและแทจริง พึงตระหนักวาเมื่อวัตถุประสงคที่ตางกัน จะตองใชตัวชี้วัดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคที่ตางกัน ไมควรมีตัวบงชี้ตัวอยางใหเลือกใช เพราะจะไมสามารถวัดความสําเร็จที่ตองการได
การกําหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดการบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคไดอยางชัดเจนเมื่อประเมินผลตามตัวชี้วัดที่
กําหนด หากไมบรรลุวัตถุประสงคก็จะสามารถพิจารณาปรับปรุงแกไขไดตรงประเด็นในการดําเนินงานครั้งถัดไป
ตัวอยางการกําหนดวัตถุประสงคท่ีชัดเจนเปนรูปธรรม เชน เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความ
เขาใจ ตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคตองวัดวานักศึกษามีความรู ความเขาใจในระดับที่ตองหรือไม ควรมี
การทดสอบความรู ของนัก ศึก ษาที่เขารวมกิ จกรรมมากกวา การสอบถามจากนั กศึก ษา เพื่อ จะได นํา ผลการ
ทดสอบความรูไปปรับปรุงวิธีการใหความรูตอไป
การดํ า เนิน การ/โครงการ/  ดําเนินการปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจําปงบประมาณ
กิจกรรม
พ.ศ. 2562 ในประเด็นดังตอไปนี้
(1) ทบทวนวัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ และการประเมินผลความสําเร็จ
ของแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา
(2) ทบทวนโครงการ/ กิจกรรม ใหสอดรับกับวัตถุประสงคของแผนการจัด
กิจกรรมนักศึกษา
(3) ทบทวนวัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ และการประเมินผลโครงการ/
กิจกรรม
 ดํ า เนิ น การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารปรั บ ปรุ ง แผนการจั ด กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อการทบทวนแผนการจัดกิจกรรม โดย มีการ
ทบทวนวัตถุประสงค ของแผนการจัดกิจกรรม และปรับปรุง วัตถุประสงค และ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ และการประเมินผลความสําเร็จ ดังนี้
1. เพื่อสงเสริมทัก ษะและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้ งดานกิจกรรมและวิ ชาการ
ใหแกนักศึกษา
2. เพื่อสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
3. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดย
สถาบัน
4. เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจและการใชทักษะในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
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5. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีจิตอาสาและเสียสละบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม
โดยกําหนด เปาหมายและตัวชี้วัด ดังนี้

ผูกํากับ/ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ

5.1 รอยละของกิจกรรมที่ไดดําเนินการตามแผน เปาหมายวัดความสําเร็จ
รอยละ 80
5.2 รอยละของกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ เปาหมาย
วัดความสําเร็จ มากกวารอยละ 80
5.3 คาเฉลี่ยคะแนนการบรรลุวัตถุประสงคตอกิจกรรม/โครงการ
เปาหมายวัดความสําเร็จ มากกวา 3.51 (เต็ม 5) หรือมากกวารอยละ 80
5.4 คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจตอกิจกรรมโครงการเปาหมายวัดความสําเร็จ
มากกวา 3.51 (เต็ม 5) หรือมากกวารอยละ 80
 ดําเนิ นการถายทอด ชี้แ จงและทํา ความเขา ใจเกี่ยวกั บวั ตถุ ป ระสงค ตัว ชี้วัด
และการประเมินผลสําเร็จของแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง) และ ดําเนินการกํากับติดตามการดําเนินงานการจัด
กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาให เ ป น ไปตามแผนการจั ด กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง)โดยการประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การจัดกิจกรรมนักศึกษา เพื่อชี้แจงรายละเอียดของแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับ ปรุง) มี การประชุม ติดตามผลการ
ดํ า เนิ น งาน และปรั บ ปรุ ง แผน ในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมครั้ ง ต อ ไป ในวั น ที่
12 มิถุนายน 2562 เพื่อวางแผนการดําเนินกิจกรรมนักศึกษา โดยมีผูนํานักศึกษา
เปนสวนรวมในการจัดทําแผนการจัดกิจกรรม
ผูกํากับ : รศ.สหายพล มีชูนึก
รองอธิการบดี
ผูรับผิดชอบ : ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ปการศึกษา 2561
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การดําเนินงานปรับปรุงและพัฒนาตามขอเสนอแนะของผลการประเมินในปที่ผานมา
จุดที่ควรพัฒนาเรงดวน :
ขอ 2. การนําขอมูลจากระบบประกันคุณภาพหลักสูตร เชน ภาวะการมีงานทํา ความพึงพอใจ
ของนายจาง อัตราการรับเขา อัตราการคงอยู อัตราผูสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลา มาวิเคราะหรวมกัน เพื่อ
หาสาเหตุในเชิงลึกของจํานวนนักศึกษาที่ลดลง
การดํ า เนิน การ/โครงการ/  แตงตั้ง คณะทํางานศึกษาและวิเคราะหข อมูล จากระบบการประกันคุณภาพ
กิจกรรม
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร เพื่อทบทวนและกําหนดกลยุทธการรับนักศึกษา
และวางแผนการจัดการศึกษาของคณะตางๆ ใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดแรงงานและกลุมผูเรียน
 กําหนดแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตร หนาที่ความรั บผิดชอบของ
หัวหนาสาขาวิชา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของคณะ และผูรับผิดชอบงาน
วิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย ให ส อดคล อ งกั บ เกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร และ
โครงสรางการบริหารงานวิชาการของคณะและมหาวิทยาลัย
 ชี้แ จงและทํา ความเขา ใจเกี่ย วกับ แนวปฏิบัติในการบริหารจั ดการหลั ก สูต ร
มีการดําเนินการสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะมีการดําเนินโครงการและกิจกรรม
จา ก ส ว น ง า น ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใน ภ า พ ร ว ม ข อ ง ค ณ ะ
โดยไดกํากับติดตามผลการดําเนินงานเกี่ยวกับ ผลการดํา เนิน งานชี้ แจงและทํ า
ความเขาใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตร ครบทุกคณะโดยมี
การกํากับติดตาม และประสานงานผลสัมฤททธิ์ กับหัวหนางานประกันคุณภาพ
การศึกษาประจําคณะ โดยแตละคณะมีการดําเนินงานในรูปแบบดําเนินโครงการ
กิจกรรมและการประชุม ดังนี้
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมดําเนิน การในรูปแบบการประชุมประจําป
และจัดโครงการ ไดแก ประชุมหัวหนาสาขาวิช าและประธานหลักสูตร และจัด
โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะ
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรดําเนินการในรูปแบบ
การประชุมกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
และจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะ และระดับหลักสูตร
3. คณะบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีส ารสนเทศดํา เนิน การในรู ปแบบจัด
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตร
เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพและขึ้ น ทะเบี ย น TQR (Thai Qualification Register)
และรับรองมาตรฐานตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2557 โดยมีการ
ดําเนินงานตามกิจกรรมยอยตลอดปการศึกษา 2561
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ผูกํากับ/ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลาดําเนินการ

4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดํา เนิน การในรูปแบบคณะกรรมการ
บริหารหลั กสูตรคณะวิ ทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี (กบส.วท.) ตามคํ าสั่ง วท.
108/2562 และดําเนินงานภายใตคณะกรรมการดําเนินงาน
5. คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตรดําเนินการในรูปแบบจัด
โครงการที่สงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรมีความรูดานงานประกันคุณภาพ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติก าร เรื่ อง การจัดทํ า รายละเอีย ดของรายวิ ช า และ
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา โครงการเตรี ยมความพร อมเพื่อขอขึ้ น
ทะเบียนเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
(TQR) และดํา เนิ น การจั ด ประชุ ม และติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานการประกั น
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ระดับหลักสูตรปการศึกษา 2561
6. คณะศิลปศาสตรดําเนินการในรูปแบบของการจัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานคณะ และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดปการศึกษา
2561
ผูกํากับ : อาจารยพงศวิทย วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี
ผูรับผิดชอบ :
1. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. คณะ
ปการศึกษา 2561
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บทที่ 2
ผลการดําเนินงาน

บทที่ 2
ผลการดําเนินงาน
คําอธิบาย: เกณฑการประเมินระดับสถาบัน ประกอบดวยผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ
และเพิ่มเติมตัวบงชี้ที่ดําเนินการในระดับสถาบัน จํานวนรวม 13 ตัวบงชี้ ดังนี้
ผลการประเมินตนเอง
องคประกอบในการ
ตัวบงชี้
ประกันคุณภาพสถาบัน
คาคะแนน ระดับคุณภาพ
1.การผลิตบัณฑิต
3.38
พอใช
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
 1.2 อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิ
2.77
พอใช
ปริญญาเอก
 1.3 อาจารยประจําสถาบันที่ดํารง
1.91
ตองปรับปรุง
ตําแหนงทางวิชาการ
 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
5.00
ดีมาก
 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
5.00
ดีมาก
2. การวิจัย
 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
5.00
ดีมาก
พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
3.66
ดี
สรางสรรค
 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา
3.99
ดี
และนักวิจัย
3. การบริการวิชาการ  3.1 การบริการวิชาการแกสังคม
5.00
ดีมาก
4. การทํานุบํารุงศิลปะ  4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
5.00
ดีมาก
และวัฒนธรรม
และวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ
 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการ
กํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบัน
5.00
ดีมาก
และเอกลักษณ ของสถาบัน
4.28
ดี
 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
5.00
ดีมาก
หลักสูตรและคณะ
คาคะแนนเฉลี่ย
4.23
ดี
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องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต



ตัวบงชี้ที่ 1.1
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
: ผลลัพธ
: สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. น.ส.เสาวลักษณ คีรีวงศ
โทร. 035-709-086

คําอธิบายตัวบงชี้ :
ผลการดําเนินการของแตละหลักสูตรในสถาบัน ซึ่งสามารถสะทอนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตร
ที่สถาบันรับผิดชอบ
เกณฑการประเมิน :
คาเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ
สูตรการคํานวณ
คะแนนที่ได =

ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ

หมายเหตุ : หลั ก สู ต รที่ ไ ด รั บ การรั บ รองโดยระบบอื่ น ๆ ตามที่ คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไมตองนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบงชี้น้ี แตตองรายงาน
ผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบงชี้นี้ใหครบถวน
แทนคา
1. ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร (1)
2. จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ (2)
คะแนนที่ได (1) ÷ (2)
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: 3.38 คะแนน
: 3.51 คะแนน
: 3.51 คะแนน

145.36
43
3.38

ผลการดําเนินงาน : X ไมบรรลุเปาหมาย
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ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง :
ป ก ารศึ ก ษา 2561 มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนระดั บ ปริ ญ ญาตรี จํ า นวน 38 หลั ก สู ต ร ระดั บ
ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิต จํ า นวน 1 หลั ก สู ต ร และระดั บ ปริ ญ ญาโท จํ า นวน 4 หลัก สู ต ร รวมทั้ ง สิ้ น 43
หลักสูตร ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีคาเฉลี่ย
ของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ เทากับ 3.38 คะแนน อยูในระดับณภาพพอใช
คุ
คะแนนที่ได =

145.36
43

= 3.38

ตารางที่ 1.1-1 ตารางแสดงคะแนนของการประเมินตัวบงชี้พัฒนาระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา 2561
การกํากับ
ระดับ
คณะ
ชื่อหลักสูตร
คะแนน
มาตรฐาน
คุณภาพ
ครุศาสตร
ระดับปริญญาตรี
อุตสาหกรรม 1. หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
ผาน
3.45
ดี
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (5 ป)
2. หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
ผาน
3.18
ดี
สาขาวิศวกรรมไฟฟา (5 ป)
3. หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
ผาน
3.57
ดี
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม (5 ป)
4. หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
ผาน
3.34
ดี
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (5 ป)
5. หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
ผาน
3.30
ดี
สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี (5 ป)
6. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
ผาน
3.47
ดี
สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล (ตอเนื่อง)
7. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
ผาน
3.50
ดี
สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม (ตอเนื่อง)
8. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
ผาน
3.43
ดี
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ตอเนื่อง)
9. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
ผาน
3.44
ดี
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)
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คณะ

ชื่อหลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
10. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู
เทคโนโลยีการเก
ระดับปริญญาตรี
ษตรและ
11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อุตสาหกรรม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
เกษตร
12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร
13. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช
14. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร
15. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ระดับปริญญาโท
16. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร
บริหารธุรกิจและ
ระดับปริญญาตรี
เทคโนโลยี
17. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สารสนเทศ
บริหารธุรกิจการเกษตร
18. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการ
19. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด
20. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศ
21. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ระดับปริญญาโท
22. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
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การกํากับ
มาตรฐาน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

ผาน

3.30

ดี

ผาน

3.54

ดี

ผาน

3.51

ดี

ผาน

3.60

ดี

ผาน

2.76

ปานกลาง

ผาน

4.13

ดีมาก

ผาน

2.48

ปานกลาง

ผาน

3.52

ดี

ผาน

3.50

ดี

ผาน

3.75

ดี

ผาน

3.35

ดี

ผาน

3.60

ดี

ผาน

3.40

ดี

คณะ

ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรและ
ระดับปริญญาตรี
เทคโนโลยี
23. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
24. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร
25. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
26. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุล
ชีววิทยา
27. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
วิศวกรรมศาสตร
ระดับปริญญาตรี
และ
28. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปตยกรรม
วิศวกรรมไฟฟา
ศาสตร
29. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ
30. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
31. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
32. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา
33. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องมือและแมพิมพ
34. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
35. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการผลิต
36. หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปตยกรรม
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การกํากับ
มาตรฐาน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

ผาน
ผาน

3.24
3.58

ดี
ดี

ผาน

3.41

ดี

ผาน

3.45

ดี

ผาน

3.67

ดี

ผาน

3.23

ดี

ผาน

3.53

ดี

ผาน

3.37

ดี

ผาน

2.64

ปานกลาง

ผาน

3.18

ดี

ผาน

3.60

ดี

ผาน

3.35

ดี

ผาน

3.08

ดี

ผาน

3.33

ดี

คณะ

ศิลปศาสตร

เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
U-1.1-1.1

ชื่อหลักสูตร
37. หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม
38. หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม
ระดับปริญญาโท
39. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
40. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ระดับปริญญาตรี
41. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
42. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ทองเที่ยว
43. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
โรงแรม

การกํากับ
มาตรฐาน
ผาน

3.38

ระดับ
คุณภาพ
ดี

ผาน

2.72

ปานกลาง

ผาน

3.68

ดี

ผาน

3.07

ดี

ผาน

3.50

ดี

ผาน

3.73

ดี

ผาน

3.50

ดี

คะแนน

รายการเอกสารหลักฐาน
ตารางแสดงคะแนนของการประเมินตัวบงชี้พัฒนาระดับหลักสูตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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 ตัวบงชี้ที่ 1.2
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
: ปจจัยนําเขา
: กองบริหารงานบุคคล
1. ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
2. น.ส.วรางคณา เอมฉวี โทร.

คําอธิบายตัวบงชี้ :
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
และความลุ ม ลึ ก ทางวิ ช าการ เพื่ อ ปฏิ บั ติ พั น ธกิ จ สํ า คั ญ ของสถาบั น ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ
การติ ดตามความกาวหนา ทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารยที่มี ระดับ
คุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธกับ หลักสูตรที่เปดสอนในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิ จหรือจุ ดเนน
ของหลักสูตร
เกณฑการประเมิน :
โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค 2
คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร
จํานวนอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จํานวนอาจารยประจําสถาบันทั้งหมด

X 100

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

X5

หมายเหตุ :
1.คุณวุ ฒิ ปริญ ญาเอกพิจารณาจากระดับ คุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเท าตามหลั กเกณฑ การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบป
การศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใชคณ
ุ วุฒิอื่นเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่น
ที่เหมาะสมกวา ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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2.การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบั ติงานจริงและลาศึกษาตอ
ในกรณีที่มี อาจารยบ รรจุใหมใหคํา นวณตามเกณฑอาจารยประจํา ที่ระบุในคํา ชี้แจงเกี่ ยวกับการนั บจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัย
แทนคา
ขอมูลพื้นฐาน (CDS)
จํานวน
1.จํานวนอาจารยประจําคณะ คอ. ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
21
2.จํานวนอาจารยประจําคณะ ทอ. ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
22
3.จํานวนอาจารยประจําคณะ บท. ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
28
4.จํานวนอาจารยประจําคณะ วท. ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
34
5.จํานวนอาจารยประจําคณะ วส. ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
29
6.จํานวนอาจารยประจําคณะ ศศ. ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
13
จํานวนอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
147
จํานวนอาจารยประจําสถาบันทั้งหมด
664.5
1.คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
147
X100= 22.12
664.5
2.แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: รอยละ 22.12
: รอยละ 16.00
: รอยละ 16.00

22.12
40

X 5 = 2.77

เกณฑประเมิน
: 2.77 คะแนน
ผลการดําเนินงาน : / บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน
: 2.00 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
คา ร อ ยละของอาจารย ป ระจํ าสถาบั น ที่มีคุณ วุ ฒิป ริ ญญาเอก = 22.12 เมื่ อ เที ยบคา รอ ยละของ
อาจารย ป ระจํ าสถาบั น ที่ มีคุ ณวุ ฒิป ริญ ญาเอกที่ กํา หนดให เปน คะแนนเต็ ม 5 = ร อ ยละ 40 ขึ้ น ไป ดั ง นั้ น
คะแนนที่ไดเทากับ 2.77 คะแนน
เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U-1.2-1 แบบรายงานอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปการศึกษา 2561
U-1.2-2 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
ประจําปการศึกษา 2561
U-1.2-3 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประจําปการศึกษา 2561
U-1.2-4 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปการศึกษา 2561
U-1.2-5 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจําปการศึกษา 2561
U-1.2-6 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
ประจําปการศึกษา 2561
U-1.2-7 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะศิลปศาสตร ประจําปการศึกษา 2561
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 ตัวบงชี้ที่ 1.3
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
: ปจจัยนําเขา
: กองบริหารงานบุคคล
1. ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
2. น.ส.วรางคณา เอมฉวี โทร.

คําอธิบายตัวบงชี้
:
สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริมใหอาจารย
ในสถาบั น ทํ า การศึ กษาวิ จัย เพื่อ แสวงหาและพั ฒ นาองคค วามรู ในศาสตรส าขาวิ ช าต า งๆ อย า งต อ เนื่ อ ง
เพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ
เกณฑการประเมิน :
โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค 2
คารอยละของอาจารยประจําสถาบั นที่ดํา รงตํา แหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
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
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

ผศ.
18
24
43
16
26
11

จํานวน (คน)
รศ.
ศ.
1
0
6
0
2
0
1
0
3
0
1
0

รวม
19
30
45
17
29
12

138

14

152

2.86
4.51
6.77
2.56
4.36
1.81
22.87

664.5
152
664.5
คะแนนที่ได=

: รอยละ 22.87
: รอยละ 28.00
: รอยละ 28.00

0

รอยละ

X100 = 22.87
22.87
60

X 5 =1.91

เกณฑประเมิน
: 1.91 คะแนน
ผลการดําเนินงาน : X ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน
: 2.33 คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ = 22.87 เมื่อเทียบคารอยละของ
อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป ดังนั้น
คะแนนที่ไดเทากับ 1.91
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เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U-1.3-1 แบบรายงานอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปการศึกษา 2561
U-1.3-2 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา 2561
U-1.3-3 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประจําปการศึกษา 2561
U-1.3-4 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปการศึกษา 2561
U-1.3-5 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2561
U-1.3-6 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
ประจําปการศึกษา 2561
U-1.3-7 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะศิลปศาสตร ประจําปการศึกษา 2561
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 ตัวบงชี้ที่ 1.4
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
: กระบวนการ
: กองพัฒนานักศึกษา
1. ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
2. น.ส.สุภาพ โสมนัสสา โทร. 09-6991-7839

คําอธิบายตัวบงชี้
:
สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาอยางครบถวนตั้งแตการใหคําปรึกษา ทั้งดาน
วิชาการและการใชชีวิต จัดบริการขอมูลหนวยงานที่ใหบริการ เชน ทุนกูยืมการศึกษาแหลงทุนการศึกษาตอ
การบริการจัดหางาน 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. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้ง

เต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51

จากคะแนนเต็ม 5
5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล

เพื่อสงใหผลการประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
6. ใหขอมูลและความรูท่เี ปนประโยชนแกศิษยเกา

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: 6 ขอ
: 6 ขอ
: 6 ขอ

เกณฑประเมิน
: 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน : / บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน
: 5 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1. จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนกั ศึกษาในสถาบัน
มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษาไดมีการดําเนินการจัดบริการใหคําปรึกษาชวยเหลือ แนะนําแก
นักศึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อใหสามารถดํารงชีวิต
ระหวางกําลังศึกษาไดอยางมีความสุข สามารถปองกันและแกไขปญหาของตนเองได โดยกองพัฒนานักศึกษา
ไดมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดําเนินการดานกิจการนักศึกษา เพื่ อสนับสนุนการจัดกิ จกรรม
และการให บ ริ ก ารแก นั ก ศึ ก ษาด า นการให บ ริ ก ารให คํ า ปรึ ก ษา โดยจั ด ให มี บ ริ ก ารห อ งให คํ า ปรึ ก ษา
ที่ เป นส วนตั ว โดยการดํ าเนิ นการใหคํ าปรึกษาจะเก็บ เปนความลั บ ระหว างผู ให คํา ปรึ ก ษาและนั ก ศึก ษา
(U1.4 - 1.1 ) กองพั ฒ นานั ก ศึก ษา มีห นว ยงานและบุค ลากรที่ ให บ ริก ารด า นต า งๆ ในการให คํา ปรึ ก ษา
แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน ดังนี้
1) งานกิจกรรมนักศึกษา
– หนวยกิจ กรรมนัก ศึกษาและพัฒ นาวินั ย มี หนา ที่แ ละความรั บ ผิด ชอบ จัด ทํ า แผนการจั ด
กิจกรรมนักศึกษาและแผนดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให
ครบถวนทุกประเภท จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา (U 1.4 - 1.2) กิจกรรม
เพื่อการปลูกฝงศิลปวัฒนธรรมใหแกนักศึกษา กํากับดูแลการใชจายงบประมาณเพื่อการพัฒนานักศึกษา กํากับ
ดูแลการจัดกิจกรรมขององคการนักศึกษามหาวิทยาลัยและองคการนักศึกษา ( U1.4 - 1.3) กํากับดูแลการจัด
กิจกรรมของชมรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย (U1.4 - 1.4) ดําเนินการเกี่ยวกับการยกยองชมเชย สอบสวนและ
ลงโทษนักศึกษากรณีตางคณะ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
– หนวยกีฬา นันทนาการ และสงเสริมสุขภาพ มีหนาที่และความรับผิดชอบ จัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาทางดานกีฬานันทนาการ และการสงเสริมสุขภาพใหบริการยืมคืนอุปกรณกีฬา สงเสริม สนับสนุน ให
คําปรึกษาแกผูมีความสามารถพิเศษทางดานกีฬา (ทุนเรียนฟรี) ประสานงานในการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเขา
รว มการแขง ขัน กีฬ าภายนอก ให บริก ารอาคารสถานที่ ข องกองพั ฒ นานั ก ศึก ษาและสนามกีฬ าของศู น ย
พระนครศรีอยุธยา
2) งานสวัสดิการนักศึกษา
– หนวยสวัสดิการนักศึกษา มีหนาที่และความรับผิดชอบ บริการเกี่ยวกับการทําประกันอุบัติเหตุ
นักศึกษาและการใหคําปรึกษาการเบิกคา สินไหมทดแทนอุบัติเหตุกลุมใหแกนักศึกษา (U1.4 - 1.5) บริการ
และดูแลสวัสดิการใหนักศึกษาพิการ ดําเนินการเกี่ยวกับการผอนผันทหารและการเรียนวิชาทหาร ใหบริการ
ขอมูล รวบรวม กํากับ ดูแล ติดตามประเมินผล จัดทําสรุปและรายงาน ศึกษาคนควา วิเคราะห สังเคราะหหรือ
วิจัย การจัดทําฐานขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนการบริหารและการพิจารณาของผูบริหาร และปฎิบัติหนาที่
อื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรบั มอบหมาย
– หนวยทุนการศึกษา มีหนาที่และความรับผิดชอบ บริการจัดหาทุนการศึกษาประเภททุนใหเปลา
จัด สรรทุ นการศึ ก ษา (U1.4 - 1.6) ดํ า เนิน การทุ นตอ เนื่อ งสํ า หรั บ ทุน ที่ติ ด ตัว มากั บ นัก ศึ ก ษา ติ ดตามผล
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การใหทุนเพื่อรายงานใหเจาของทุนทราบ บริการเกี่ยวกับใหกูยืมจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
(U1.4 - 1.7) และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
– หนวยบริการสุขภาพ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแลบริการใหการดูแลสุขภาพ
เบื้ อ งต น (U1.4 - 1.8) การตรวจสุ ข ภาพนั ก ศึ ก ษาใหม (U1.4 - 1.9) ดู แ ลสุ ข ลั ก ษณะของศู น ย อ าหาร
จัดกิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และปฎิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
3) งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
– หนวยบริการใหคําปรึกษา มีหนาที่และความรับผิดชอบ จัดบริการใหคําปรึกษาและการใชชีวิต
และการเขาสูอาชีพใหแกนักศึกษา (U1.4 - 1.10) โดยจัดใหมีหองใหคาํ ปรึกษา (U1.4 - 1.11) และหองสมุด
อาชีพ ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
– หน วยบริก ารข อ มูล และติดตามประเมินผลนัก ศึก ษา มีห น า ที่แ ละรั บ ผิด ชอบ จั ด ทํ า คู มื อ
นั กศึกษา (U1.4 - 1.12) ใหบ ริก ารขอมู ลแกนัก ศึก ษา (U1.4 - 1.13) เชน แหลง ทุน การศึก ษาตอ การ
บริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ เปนตน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ใหขอมูลและ
ความรู ที่เป นประโยชน ในการประกอบอาชีพแก ศิษ ย เก า ของมหาวิ ท ยาลั ย สํ ารวจภาวะการมี ง านทํา หรือ
ประกอบอาชี พ อิ ส ระของผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษา และประเมิ น คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ของผูใชบัณฑิตและรายงานผลใหมหาวิทยาลัยทราบ
– หน ว ยเตรีย มความพร อ มเพื่อ การศึ กษาและการประกอบอาชี พ มี ห น า ที่ แ ละรั บ ผิ ด ชอบ
จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรูใหแกนักศึกษา จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการศึกษาและการประกอบ
อาชีพ (U1.4 - 1.14) และปฏิบัติงานหนาที่อื่นๆ ที่เกี่ยวของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย
4) งานหอพักนักศึกษา
– หนวยการเงินและบัญชีหอพักนักศึกษา มีหนาที่และความรับผิดชอบ รับชําระเงินและติดตาม
คาใชจายที่เกี่ยวกับหอพัก จัดทํารายงานการรับ - จายเงินเกี่ยวกับหอพัก ดําเนินการเกี่ยวกับการขอคืน เงิน
ประกันความเสียหาย
– หนวยบริการกายภาพและสิ่งแวดลอมหอพัก มีหนาที่และความรับผิดชอบ ใหบริการติดตอ
สอบถามขอมูลเกี่ยวกับหอพัก (U1.4 - 1.15) ดานการจัดทําทะเบียนหองพักและประวัติการเขาพักการดูแล
ปรับปรุง / ซอมแซมอาคาร ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดลอมของหอพัก
– หน ว ยกิ จ กรรมและพั ฒนาวิ นั ย ศึก ษาหอพัก มี หนา ที่ แ ละความรั บ ผิด ชอบ จั ด ปฐมนิ เทศ
นักศึกษาหอพัก (U1.4 - 1.16) จัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธอันดีใหแกนักศึกษาในหอพัก ควบคุมดูแล
พฤติ ก รรมของนั ก ศึ ก ษาในหอพั ก ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การยกย อ งชมเชยและลงโทษนั ก ศึ ก ษาในหอพั ก
ใหบริการขอมูล รวบรวม กํา กับ ดูแล ติดตามประเมินผล จัดทํา สรุป และรายงาน ศึกษาคน ควา วิเคราะห
สังเคราะหหรือวิจัย การจัดทําฐานขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนการบริหารและการพิ จารณาของผูบริหาร
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
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– หนวยกิจกรรมและพัฒนาวินัยนักศึกษาหอพัก มีหนาที่และรับผิดชอบ จัดปฐมนิเทศนักศึกษา
หอพัก จัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธอันดีใหแกนักศึกษาในหอพัก ควบคุมดูและพฤติกรรมของนักศึกษา
ในหอพัก ดําเนินการเกี่ยวกับการยกยองชมเชยและลงโทษนักศึกษาหอพัก
2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแกนักศึกษา
มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษาใหขอมูลของหนวยงาน โดยผานทาง Facebook กองพัฒนา
นั กศึกษา (U1.4 – 2.1) เว็บไชตกองพัฒนานักศึกษา (U1.4 – 2.2) บอรดประชาสั มพั นธ /ไวนิลประชาสัมพั นธ
(U1.4 – 2.3 ) และการใหขอมูลการใหบริการและสวัสดิการนักศึกษา (U1.4 - 2.4) โดยมีการประชาสัมพันธขอมูล
เกี่ยวกับหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลา และนอกเวลาแกนักศึกษาโดยมี
การจัดกิจกรรม/โครงการฝกอบรมตางๆ เพื่อเสริมสรางทักษะพัฒนาความรู บุคลิกภาพ การแตงกาย การพูด และ
การแสดงออก การปรับตัวในการเขาสังคมในหมูคณะ รวมทั้งแหลงขอมูลขาวสารการรับสมัครงาน และขาวสาร
อื่นๆ ที่เปนประโยชนแกนักศึกษา
สถานที่ ตั้ ง : อาคารกิ จ การนั ก ศึ ก ษา (อาคาร 28) กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา เบอร โ ทร :
035-709089 http://student.rmutsb.ac.th/ โดยมีหนวยงานใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงาน
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา ดังนี้
1. งานดานสวัสดิการนักศึกษา ใหบริการดา นทุนการศึกษา ทุนกู ยื มเพื่อการศึกษา
การจัดหองพยาบาลเพื่อใหบริการดานสุขภาพดานอนามัย การใหบริการยารักษาอาการเจ็บปวยเบื้องตน และ
ในกรณี ที่นั กศึก ษาเจ็บ ป วยหรื อประสบอุบัติเหตุรา ยแรง จะนําสง โรงพยาบาลและแจงใหผูป กครองทราบ
รวมถึงการจัดกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับนักศึกษา
2. งานกิ จ กรรมนัก ศึ ก ษา ให บ ริ ก ารด า นการจั ด กิ จ กรรมพิ เ ศษนอกหลั ก สู ต รให แ ก
นักศึกษา ชมรม องคการ/สโมสรนักศึกษา และกิจกรรมตางๆ ที่กองพัฒนานักศึกษาจัดใหนักศึกษา
3. งานแนะแนวการศึ ก ษาและอาชี พ ให บ ริ การนั ก ศึ ก ษาดา นการจั ด หาแหล ง งาน
ทั้ ง เต็ ม เวลาและนอกเวลาแก นั ก ศึกษา โดยการบริ ก ารข อ มูล สนเทศที่ เกี่ ย วกับ การศึก ษา อาชี พ ส วนตั ว
และสังคมเพื่อนําไปใชประโยชนตอการดํารงชีวิต การศึกษา การพัฒนาตนเอง การประกอบอาชีพ
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา
มหาวิท ยาลัย ได มีการจั ด กิจกรรมเพื่อเตรีย มความพรอ มเพื่อ การทํา งานเมื่ อสํ าเร็จการศึ กษา
แกนักศึกษา โดยการจัดกิจกรรมโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2561 วันที่ 23 มกราคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (4 ศูนยพื้นที่) มีนักศึกษาชั้นปสุดทายเขารวมโครงการ จํานวน
3,484 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 96.56 จากนั ก ศึ ก ษาชั้ น ป สุ ด ท า ยทั้ ง หมด 3,608 คน มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ
เปนการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาใหมีความพรอมในดานตางๆ การพัฒนา
บุคลิกภาพ การแตงกาย การพูด และการแสดงออก รวมถึงปลูกฝงใหนักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษาใหเปน
ผูท่มี ีความพรอมดวยคุณธรรม มีจิตสํานึกที่ดีตอสังคม มีความซื่อสัตยตอตนเอง มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และ
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เพื่อฝกใหนักศึกษาไดคิด ไดทํา กลา แสดงออก เปนผูนําที่ดีมีความกาวหนาในหน าที่ก ารทํางาน ซึ่งเนื้อหา
การบรรยายใหความรูเกี่ย วกับ แนวคิดการใชชีวิตหลังจบการศึกษา การเตรียมตัวเมื่อสําเร็จการศึกษา และ
การเสวนาพิเ ศษการเตรีย มความพร อ มสู โ ลกอาชี พ (U1.4 – 3.1 ) โดยได รับ เกี ย รติ จ ากคณบดี 6 คณะ
เปนวิทยากรถายทอดความรูประสบการณเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดการใชชีวิตหลังจบการศึกษา และวิทยากรพิเศษ
หั ว ข อ เรื่ อ ง การเตรีย มความพรอ มสูโ ลกอาชี พ (U1.4 – 3.2 ) และการให ค วามรู เกี่ ยวกั บ การเตรี ย มตั ว
เมื่ อ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา โดยผู อํ า นวยการสํ า นั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น และผู อํ า นวยการ
สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ (U1.4 - 3.3) รวมทั้ งการจั ด ทํ า เล ม ป จ ฉิ ม นิ เ ทศนั ก ศึ ก ษา
ปก ารศึก ษา 2561 ( U1.4 – 3.4 ) เพื่อใชเป นแนวทางในการสมั ครงาน การเขียนใบสมั ค รงาน การสอบ
สัมภาษณ ชองทางการประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงสถานศึกษาเพื่อการศึกษาตอ
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
มหาวิทยาลัยไดทําการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการให นักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ และนําขอมูลที่ไดมาเปน
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดานการใหบริการใหส อดคล องกับ บทบาทและหนา ที่ข อง
กองพัฒนานักศึกษา โดยกองพัฒนานักศึกษาไดดําเนินการสอบถามความพึงพอใจตอคุณภาพการจัดกิจกรรม
และการจัดบริการใหนักศึกษาในดานตางๆ โดยชวงเวลาในการจัดเก็บขอมูลระหวางเปดภาคเรียนปการศึกษา
2561 (สิ ง หาคม 2561 - กรกฎาคม 2562) ครอบคลุ ม ทั้ งคณะภายในศู น ย พื้ น ที่ และระดั บ
ชั้นการศึกษา (U.14 – 4.1) โดยผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1 – 3
ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 มีผลการประเมิน ดังนี้
1) การจัด บริการใหคํ าปรึก ษาทางวิช าการ แนะแนวดา นการใช ชีวิ ต และการเข าสู อ าชีพ แก
นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 เก็บขอมูลจากนักศึกษาผูใชบ ริการทุ กชั้นป ทุกคณะ มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับ มาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.43 คิดเปนรอยละ 88.60 โดยมีผลการประเมิน
แตละกิจกรรมดังนี้
1.1 การจั ด บริ ก ารให คํ า ปรึ ก ษา มี ผ ลการประเมิ น ความพึ ง พอใจในภาพรวมอยู ใ น
ระดับ มาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.17 คิดเปนรอยละ 83.40 โดยมีผลการประเมินแตละกิจกรรมดังนี้
กิจกรรม/โครงการ/การบริการ
จํานวนคน คาคะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ
1. การจัดปฐมนิเทศนักศึกษา 2561
3,086 คน
4.11
มาก
2. การจัดทําคูมือนักศึกษา 2561
4,086 คน
4.15
มาก
3. การบริการใหขอมูล แนะนําดาน
100 คน
4.25
มาก
ตางๆที่เกี่ยวของ และเปน
ประโยชนกับนักศึกษา
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1.2 การแนะแนวดานการใชชีวิต มีผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับ มาก คาเฉลี่ย
เทากับ 4.49 คิดเปนรอยละ 89.80 โดยมีผลการประเมินแตละกิจกรรมดังนี้
กิจกรรม/โครงการ/การบริการ
1. การจัดปฐมนิเทศนักศึกษา 2561
2. การบริการใหขอมูล แนะนําดาน
ตางๆที่เกี่ยวของ และเปน
ประโยชนกับนักศึกษา
3. การจัดหองพยาบาลเพื่อใหบริการ
ดานสุขภาพ ดานอนามัย โดยพยาบาล
วิชาชีพ
4. บริการตรวจสุขภาพของนักศึกษาใหม
2561
5. บริการใหคาํ ปรึกษา

จํานวนคน คาคะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ
3,086
4.11
มาก
112
4.45
มาก

115

4.61

มากที่สุด

3,210

4.67

มากที่สุด

10

4.63

มาก

1.3 การเขา สู อ าชี พแกนัก ศึกษาในมหาวิ ทยาลัย มีผ ลการประเมิน ความพึ งพอใจอยูใ น
ระดับ มาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.63 คิดเปนรอยละ 92.60 โดยมีผลการประเมินแตละกิจกรรมดังนี้
กิจกรรม/โครงการ/การบริการ
1. การจัดบริการหองสมุดอาชีพ
2. การประชาสัมพันธขาวสาร
การรับสมัครงาน

จํานวนคน
10
70

คาคะแนนเฉลี่ย
4.75
4.51

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด

2) ดานการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแกนัก ศึก ษา เก็ บ ข อ มูล จากนัก ศึก ษาผูใช บ ริก ารทุ ก ชั้น ป ทุก คณะ มีผ ลการประเมิน ความ
พึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับ มาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.39 คิดเปนรอยละ 87.80 โดยมีผลการประเมิน การ
ใหบริการดานตางๆ ดังนี้
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หัวขอการประเมิน
1. ดานกระบวนการ / ขั้นตอนการใหบริการ
2. เจาหนาที่ผูใหบริการ
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
4. คุณภาพการใหบริการ
5. การใหบริการขอมูลขาวสารแหลงงานทั้งเต็มเวลา
นอกเวลาเรียนมีความทันสมัย สอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน
6. มีชองทางการใหบริการขอมูลขาวสารที่
หลากหลาย
7. ความสะดวกในการเขาใชบริการขอมูลขาวสาร
รวมผลการประเมิน

คาเฉลี่ย
4.30
4.45
4.35
4.36
4.41

คารอยละ
86.00
89.00
87.00
87.20
88.20

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.50

90.00

มากที่สุด

4.39
4.39

87.80
87.80

มาก
มาก

3) ด า นการจัด กิ จกรรมเตรี ย มความพร อ มเพื่อ การทํ า งานเมื่ อ สํ า เร็ จการศึ ก ษาแก นั กศึ ก ษา
โดย กองพัฒนานักศึ กษาไดจัดกิจกรรมโครงการปจฉิมนิเทศนักศึก ษา ประจําปการศึ กษา 2561 มี ความ
พึงพอใจ อยูในระดับ มากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.22 คิดเปนรอยละ 84.40 โดยมีผลการประเมินดานตางๆ
ดังนี้
หัวขอการประเมิน
1. ความรูความเขาใจที่ไดรับ กอนเขารวมโครงการ
2. ความรูความเขาใจที่ไดรับ หลังเขารวมโครงการ
3. กิจกรรมมีความสอดคลองกับความตองการและความสนใจ
ของนักศึกษา
4. กิจกรรมที่จัดขึ้นมีความครอบคลุมทั้งประเภทพัฒนา
ประสบการณทางวิชาการ ทางวิชาชีพตามสาขาที่นักศึกษาและ
เพื่อพัฒนาไปสูการประกอบอาชีพ
5. ความรู ทักษะ และประสบการณที่ไดรบั สามารถนําไป
ประยุกตใชไดจริง
ผลการประเมินภาพรวม
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คาคะแนนเฉลี่ย
4.05
4.28
4.24

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก

4.25

มาก

4.27

มาก

4.22

มาก

5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อสงใหผล
การประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา ดังนี้
กองพั ฒ นานั ก ศึก ษาได มีก ารจัด ประชุ มการวางแผนการปฏิ บั ติง านเพื่ อ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
การปฏิบัติงานของกองพัฒนานักศึกษา โดยนําผลการประเมินคุณภาพการใหบริการและการจัดกิจกรรมตางๆ
ของกองพัฒนานักศึกษา มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อสงผลใหการประเมิน
สูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา โดยไดนําผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําป
การศึกษา 2560 ที่ผานมา นําเสนอที่ประชุมเพื่อหาแนวทางในการดําเนินการประเมินผลเพื่อประเมินคุณภาพ
การจัดกิจกรรมและการจัดบริการ ในขอ 1 - 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 (U1.4 – 5.1) และ
นําผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนําเสนอเขาที่ประชุมเพื่อพิจารณานําไปปรับปรุง
พัฒนาตามขอเสนอแนะ (U1.4 – 5.2) ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแลวมอบหมายใหผูรับผิดชอบแตละงานดําเนินการ
และหาวิธีการปรับปรุงตามขอเสนอแนะในแตละดาน
1) การจั ด บริก ารใหคํา ปรึก ษาทางวิชาการ แนะแนวดา นการใช ชี วิต และการเข า สู อ าชี พแก
นักศึกษาในสถาบัน ประจําปการศึกษา 2561 เก็บขอมูลจากนักศึกษาผูใชบริการทุกชั้นป ทุกคณะ มีผลการ
ประเมิ น ความพึ ง พอใจในภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 4.43 คิ ด เป น ร อ ยละ 88.60
(ผลการประเมินเพิ่มขึ้น จากปการศึกษา 2560 คาเฉลี่ยเทากับ 4.27 )
2) ดานการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแกนัก ศึก ษา เก็ บ ข อ มูล จากนัก ศึก ษาผูใช บ ริก ารทุ ก ชั้น ป ทุก คณะ มีผ ลการประเมิน ความ
พึง พอใจในภาพรวมอยูในระดับ มาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.39 คิดเปนรอยละ 87.80 (ผลการประเมิน จากป
การศึกษา 2560 คาเฉลี่ยเทากับ 4.44 )
3) ดานการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา โดย
กองพัฒนานักศึกษาไดจัดกิจกรรมโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 มีความพึงพอใจอยู
ในระดับ มาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.22 คิดเปนรอยละ 84.40 (ผลการประเมิน จากปการศึกษา 2560 คาเฉลี่ย
เทากับ 4.55 )
6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนแกศษิ ยเกา
มหาวิ ท ยาลั ย ได มี ก ารเผยแพร ใ ห ข อ มู ล ข า วสารและความรู ที่ เ ป น ประโยชน แ ก ศิ ษ ย เ ก า
โดยผ านทางเว็ บไซต ของกองพัฒนานั กศึกษา http://student.rmutsb.ac.th (U1.4 – 6.1) เว็ บไซต ของศิ ษย เก าฯ
https://www.rmutsb.ac.th/2016/alumni (U1.4 – 6.2) เว็ บ ไซต ม หาวิ ท ยาลั ย https://www.rmutsb.ac.th
(U1.4 – 6.3) Facebook กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา (U1.4 – 6.4) เช น ข า วสารการรั บสมั ค รงาน การจั ด กิ จ กรรม
ขาวประชาสัมพันธ จุลสาร มทร.สุวรรณภู มิ วารสารวิ ช าการ และขอมู ลให ค วามรู เกี่ ยวกับ โครงการพัฒ นา
อาชี พ การเพาะเห็ ด การเพาะพั น ธ สั ต ว น้ํ า การทํ า ปุ ย หมั ก ชี ว ภาพ การทํ า สบู เ หลวสมุ น ไพร
การแปรรูปอาหาร รวมถึงแหลงทุนการศึกษาตอ ทุนวิจัย เปนตน (U1.4 – 6.5)
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เอกสารหลักฐาน :
รหัส
รายการเอกสารหลักฐาน
U1.4 – 1.1 ขั้นตอนการใหบริการใหคําปรึกษา
U1.4 – 1.2 โครงการความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา
U1.4 – 1.3 คําสั่งคณะกรรมการที่ปรึกษาองคการนักศึกษา
U1.4 – 1.4 คําสั่งคณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมนักศึกษา
U1.4 – 1.5 การทําประกันอุบัติเหตุและการเบิกคาสินไหมทดแทน
U1.4 – 1.6 ทุนการศึกษา (ทุนใหเปลา)
U1.4 – 1.7 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
U1.4 – 1.8 หองพยาบาล
U1.4 – 1.9 รายงานผลการตรวจสุขภาพนักศึกษา ปการศึกษา 2561
U1.4 – 1.10 บอรดประชาสัมพันธขาวสารการรับสมัครงาน
U1.4 – 1.11 หองใหคําปรึกษา
U1.4 – 1.12 คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2561
U1.4 – 1.13 Facebook กองพัฒนานักศึกษา
U1.4 – 1.14 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2561
U1.4 – 1.15 การบริการหอพักนักศึกษา
U1.4 – 1.16 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก
U1.4 – 2.1 Facebook กองพัฒนานักศึกษา ,กองบริหารทรัพยากรศูนยพื้นที่
U1.4 - 2.2 เว็บไชตกองพัฒนานักศึกษา
U1.4 – 2.3 บอรดประชาสัมพันธ /ไวนิลประชาสัมพันธ
U1.4 – 2.4 การใหบริการและสวัสดิการศึกษา
U1.4 - 3.1 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2561
U1.4 - 3.2 การเตรียมความพรอมสูโลกอาชีพ
U1.4 - 3.3 ความรูเกี่ยวกับการเตรียมตัวเมื่อสําเร็จการศึกษา
U1.4 - 3.4 เลมปจฉิมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2561
U1.4 – 4.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ
U1.4 – 5.1 รายงานการประชุม กองพัฒนานักศึกษา
U1.4 - 6.1 เว็บไชตกองพัฒนานักศึกษา
U1.4 – 6.2 เว็บไซตของสมาคมศิษยเกาฯ

-59-

เอกสารหลักฐาน :
รหัส
รายการเอกสารหลักฐาน
U1.4 – 6.3 เว็บไซตมหาวิทยาลัย
U1.4 – 6.4 Facebook กองพัฒนานักศึกษา
U1.4 – 6.5 ขอมูลแหลงทุนการศึกษาตอ ทุนวิจัย ขาวการรับสมัครงาน จุลสาร จดหมายขาวของ
มหาวิทยาลัย โครงการพัฒนาอาชีพ

-60-

 ตัวบงชี้ที่ 1.5
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
: กระบวนการ
: กองพัฒนานักศึกษา
1. ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
2. นางสาวชวนพิศ เปรมกมล โทร. 09-0986-0109

คําอธิบายตัวบงชี้ :
สถาบั น อุ ด มศึ กษาตอ งสง เสริ มใหมี ก ารจัด กิ จกรรมนัก ศึก ษาต างๆ อยา งเหมาะสมและครบถ ว น
กิ จกรรมนัก ศึก ษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลัก สูตรที่ดํา เนินการทั้ง โดยสถาบัน และโดยองค ก ารนั กศึ ก 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 หรือรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา

4. ทุกกิจกรรมที่ดาํ เนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและ

นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป
5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

-61-

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: 6 ขอ
: 6 ขอ
: 6 ขอ

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

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามีสวนรวมใน
การจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิใหความสําคัญในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ที่จะเสริมสรางใหนักศึกษามีความรูและประสบการณนอกหองเรียน อันจะสงเสริมใหนักศึกษามีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงคตามอัตลักษณบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยเนนใหนักศึกษา
มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม ตั้งแตการวางแผน การดําเนินงาน การประเมินผล และการปรับปรุงแผน โดยใน
การจัด ทํ า แผนการจัดกิ จกรรมพั ฒนานักศึ กษา ประจําปก ารศึกษา 2561 ในภาพรวมของสถาบัน โดยให
นักศึกษามีสวนรวมในการจัดทํา แผนและการจัดกิจกรรรมประจําปการศึกษานั้น ได จัดทําขึ้นภายใตกรอบ
แผนการปฏิบัติงานประจําปของสํานักงานอธิการบดี โดยมีผูนํานักศึกษาจากสโมสรนักศึกษา องคการนักศึกษา
และชมรมไดมีสวนรวมในการวิเคราะห ใหขอคิดเห็น เสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการกําหนดแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2561 ณ คุมพญาซอรีสอรท จังหวัด
สมุท รสงคราม ในโครงการสั มมนาเชิ งปฏิ บั ติก ารองค ก ารนักศึ กษา และสโมสรนัก ศึ ก ษาคณะ ประจํ า ป
การศึ กษา 2561 โดยมี รองอธิ การบดี รองคณบดี ดา นกิ จ การนัก ศึ กษา ผู อํา นวยการกอง เจ า หน า ที่ ง าน
กิจกรรม คณะกรรมการองคการนักศึกษา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ ประจําปการศึกษา 2560 และ
ปการศึ ก ษา 2561 เข ารวมโครงการสั มมนา และไดมีก ารสรุป และทบทวนป ญ หาที่พ บในการดําเนิ น งาน
กิ จกรรมในปที่ผานมาเพื่อประกอบการตัดสินใจจัดกิจกรรมใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับนโยบาย
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย และกํ า หนดกิ จ กรรมให มี ความสอดคล อ งกั บ กิ จ กรรมทั้ ง
5 ประเภท คือ 1. กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน 2. กิจกรรมกีฬา หรือ
การสงเสริมสุขภาพ 3. กิจ กรรมบําเพ็ ญประโยชน หรือ รัก ษาสิ่งแวดลอม 4. กิจ กรรมเสริ มสร างคุณธรรม
จริยธรรม 5. กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมรวมกับการจัดโครงการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยมีการแบงกลุมอภิปราย และไดขอเสนอแนะจากคณะกรรมการองคการนักศึกษาและ
สโมสรนักศึกษาคณะ วาควรมีการปรับปรุงวัตถุประสงคของแผน และตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน ดังนี้
1. เพื่อใหนักศึกษาไดดําเนินการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมใหนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน ตามอัตลักษณบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2. เพื่อใหนักศึกษาไดดําเนินการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครบ 5 ประเภท
3. เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจและการใชทักษะในการประคุณภาพการศึกษา
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ตัวชี้วัดวัตถุประสงค และเปาหมายวัดความสําเร็จ
ตัวชี้วัด
1. รอยละของกิจกรรมที่ไดดําเนินการตามแผน
2. ค า เฉลี่ ย คะแนนการบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ต อ กิ จ กรรม/
โครงการ
3. รอยละของกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ
4. คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจตอกิจกรรมโครงการ

เปาหมายวัดความสําเร็จ
ไมนอยกวารอยละ 80
มากกวา 3.51 (เต็ม 5) หรือมากกวารอยละ 80
มากกวารอยละ 80
มากกวา 3.51 (เต็ม 5) หรือมากกวารอยละ 80

และมีการเสนอโครงการกิจกรรมที่จะดําเนินการในปการศึกษา 2561 จํานวนทั้งสิ้น
โครงการ ประกอบไปดวย
งบประมาณ
กลุม
ที่
กิจกรรม/โครงการ
เปาหมาย เงินรายได องคการ
1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองคการ
นักศึกษา

นักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะประจําป
การศึกษา 2561
2. โครงการอาหารกลางวันเพื่อนอง โรงเรียนบาน นักศึกษา

หวยกบ ตําบลหนองลู อําเภอสังขละ จังหวัด
กาญจบุรี
3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา
นักศึกษา

เครือขายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษาและ
กิจกรรม 9 ราชมงคลรวมใจสืบสานวัฒนธรรม
ไทย ครั้งที่ 11
4. โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมนักศึกษา นักศึกษา

ใหมีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจําปการศึกษา 2561
5. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองคการ
นักศึกษา

นักศึกษา และชมรม ดานการเขียน การ
ประเมินผล การปรับปรุงแผน และการสรุปผล
การดําเนินโครงการ ตามหลักประกันคุณภาพ
การศึกษา 2561
6. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงและ
นักศึกษา

วัฒนธรรมไทย ประจําปการศึกษา 2561
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10 กิจกรรม/
ผูรับ
ผิดชอบ
อน.มทรส./กพ.

อน.มทรส./กพ.

อน.มทรส./กพ.

อน.มทรส./กพ.

อน.มทรส./กพ.

อน.มทรส./กพ.

ที่

กิจกรรม/โครงการ

7. โครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ “สุวรรณภูมิเกมส”
ครั้งที่ 14
8. โครงการปลูกปาถวายพอหลวงและอาสาพัฒนา
ชุมชน ปที่ 2 ณ วัดเขื่อน – ทาทุงนาประชา
สรรค ตําบลชองสะเดา อําเภอเมืองกาญจบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
9. โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แหงประเทศไทย ครั้งที่ 35
“รัตนโกสินทรเกมส
10. โครงการเทศกาลภาพยนตรสั้นสุวรรณภูมิ ครั้ง
ที่ 3

งบประมาณ
กลุม
ผูรับ
เปาหมาย เงินรายได องคการ
ผิดชอบ
นักศึกษา
อน.มทรส./กพ.


นักศึกษา

นักศึกษา

นักศึกษา



อน.มทรส./กพ.

อน.มทรส./กพ.





อน.มทรส./กพ.

(U1.5 – 1.1.1 แผนการจัดกิ จกรรมพัฒนานักศึกษา ป การศึกษา 2561) และ (U 1.5 – 1.1.2
รายงานการประชุ ม สรุ ป ผล/ประเมิ น ผลการดํ า เนิน งานของกองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาและองค ก ารนั ก ศึ ก ษา
ปการศึกษา 2561)
หลังจากมีการประชุมแผนการจัดกิจกรรมเบื้องตน แผนผานการเห็นชอบจากมติที่เปนชุมแลวจะ
เสนอแผนผานการเห็นชอบไปยังรองอธิการบดี เพื่อจัดทํากิจกรรมโครงการตอไป
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ใหครบถวน
ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหเกิดผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน นอกจากกิจกรรมการเรียน
การสอนตามหลักสูตรแลว ตองมีการดํา เนินกิจกรรมเสริม หลั กสูตรที่ดํา เนิน การโดย กองพัฒนานักศึกษา
องคการนักศึกษาและชมรม เพื่อจะเปนกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษาที่ไดเขารวมมีโอกาสไดพัฒนาสติปญญา
สังคม อารมณ ร า งกาย คุณธรรม จริยธรรม สอดคลอ งกับ คุณลักษณะบั ณฑิตที่ พึงประสงค ที่ กําหนดโดย
สถาบัน ตามอัตลักษณบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และมีการสงเสริมใหนักศึกษานํา
ความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษา
จํานวน 5 ประเภท ประกอบไปดวย
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2.1 กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน (1.5 - 2.1)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยกองพัฒนานักศึกษา องคการนักศึกษา และ
ชมรม ไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคกําหนดโดยสถาบัน ตามอัตลักษณบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คือ
- ใฝรู (Self-learning) หมายถึง รักในความรู มุง มั่นแสวงหาความรู เพื่อแก ปญหา และ
พัฒนาตนเอง
- มีความคิดเชิงระบบ (Systematic thinking) หมายถึง การคิดพิจารณาสิ่งใดในลักษณะ
และสามารถวิเคราะหความสัมพันธเชื่อมโยงกับองคประกอบยอยไดอยางครอบคลุมครบวงจร
- สื่ อ สารอยา งมีป ระสิทธิภ าพ (Effective Communication) หมายถึง มีทักษะในการ
ถายทอดนําเสนอขอมูลขาวสาร รวมถึงความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสาร
- เปนมืออาชีพ (Professional) หมายถึง มีความรู ความเขาใจในศาสตรวิชาชีพเปนอยาง
ดี ทักษะความชํานาญในการปฏิบัติ และประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด
- มี จิ ต สาธารณะ (Public mind) หมายถึ ง ตระหนั ก รู แ ละคํ า นึ ง ถึ ง ส ว นรวมเป น จิ ต ที่
คิดสรางสรรคเปนกุศล และมุงทํากรรมดี เพื่อเปนประโยชนตอสวนรวม
โดยได มี ก ารจั ด กิ จ กรรม ส ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค กํ า หนดโดยสถาบั น ตาม
อัตลักษณบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดังนี้ (U 1.5 – 2.1.1 ตารางความสอดคลอง
ของโครงการ กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน ตามอัตลักษณบัณฑิต
มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ) และ (U 1.5 – 2.1.2 สรุปผลการดําเนินโครงการปการศึกษา
2561) จํานวน 10 โครงการ
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ความสอดคลองของโครงการ กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน
ตามอัตลักษณบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของ
มหาวิทยาลัย



-





 



-





 



-
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วัน/เดือน
/ป

เงิน
รายได

องคการ
ผูรับผิดชอบ

ศิลปและวัฒนธรรม

 

กลุม
เปาหมาย

คุณธรรมจริยธรรม





-

นักศึกษา

6
ก.ค. 61



อน.มทรส./กพ.





-

นักศึกษา

16-17 ก.ย.
62



อน.มทรส./กพ.



 

นักศึกษา

2-4
พ.ย. 61



อน.มทรส./กพ.

บําเพ็ญประโยชนฯ

กีฬาและสงเสริมสุขภาพ



มีจิตสาธารณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค

3.

เปนมืออาชีพ

2.

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนา

องคการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะ
ประจําปการศึกษา 2561
โครงการอาหารกลางวันเพื่อนอง ณ โรงเรียน 
บานหวยกบ ตําบลหนองลู อําเภอสังขละ
จังหวัดกาญจบุรี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อการ

พัฒนาเครือขายประกันคุณภาพกิจกรรม
นักศึกษาและกิจกรรม 9 ราชมงคลรวมใจ
สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 11

การสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ

1.

ความคิดเชิงระบบ

กิจกรรม/โครงการ
ใฝรู

ที่

งบประมาณ

ประเภทโครงการ

ความสอดคลองของโครงการ กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน
ตามอัตลักษณบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของ
มหาวิทยาลัย
บัณฑิตที่พึงประสงค

กีฬาและสงเสริมสุขภาพ

บําเพ็ญประโยชนฯ

คุณธรรมจริยธรรม

ศิลปและวัฒนธรรม

6.

มีจิตสาธารณะ

5.

องคการ

เปนมืออาชีพ

โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริม
นักศึกษาใหมีความรูและทักษะดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ประจําปการศึกษา 2561
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนา
องคการนักศึกษา และชมรม ดานการเขียน
การประเมินผล การปรับปรุงแผน และ
การสรุปผลการดําเนินโครงการ
ตามหลักประกันคุณภาพการศึกษา 2561
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงและ
วัฒนธรรมไทย ประจําปการศึกษา 2561

เงิน
รายได

การสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ

4.

วัน/เดือน
/ป

ความคิดเชิงระบบ

กิจกรรม/โครงการ

กลุม
เปาหมาย

ใฝรู

ที่

งบประมาณ

ประเภทโครงการ









-



-

-



-

นักศึกษา

9-11 พ.ย.
61









-



-





-

นักศึกษา

9-11 พ.ย.
61



อน.มทรส./กพ.







 



-

-

 

22
พ.ย 61



อน.มทรส./กพ.
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นักศึกษา

ผูรับผิดชอบ

อน.มทรส./กพ.



ความสอดคลองของโครงการ กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน
ตามอัตลักษณบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของ
มหาวิทยาลัย

คุณธรรมจริยธรรม

ศิลปและวัฒนธรรม

บําเพ็ญประโยชนฯ

กีฬาและสงเสริมสุขภาพ

บัณฑิตที่พึงประสงค





 

 



 -

นักศึกษา







 

 -



 -

นักศึกษา







 

 



 -

นักศึกษา









-

-

-

มีจิตสาธารณะ



เปนมืออาชีพ

การสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ

โครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ “สุวรรณภูมิเกมส” ครั้งที่ 14
8. โครงการปลูกปาถวายพอหลวงและอาสาพัฒนา
ชุมชน ปที่ 2 ณ วัดเขื่อน – ทาทุงนาประชาสรรค
ตําบลชองสะเดา อําเภอเมืองกาญจบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี
9. โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แหงประเทศไทย ครั้งที่ 35 “รัตนโกสินทรเกมส”
10. โครงการเทศกาลภาพยนตรส้นั สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3

ความคิดเชิงระบบ

7.

กิจกรรม/โครงการ

กลุม
เปาหมาย

ใฝรู

ที่

งบประมาณ

ประเภทโครงการ

-
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-

นักศึกษา

เงิน
วัน/เดือน รายได
/ป

25-27
ม.ค. 62
30
ม.ค. 62



3-10
ก.พ. 62
3
เม.ย 62



องคการ
ผูรับผิดชอบ

อน.มทรส./กพ.


อน.มทรส./กพ.

อน.มทรส./กพ.


อน.มทรส./กพ.

2.2 กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ (1.5 – 2.2)
มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษาไดมีการจัดกิจกรรมดานการกีฬาและกิจกรรมสงเสริม
สุ ข ภาพนั ก ศึ ก ษาเป น ประจํ า ทุ ก ป เพื่ อ ให นัก ศึก ษาหั น มาเล น กิ จ กรรมกี ฬ า และส ง เสริ ม สุ ข ภาพ โดยมี
การจัดกิจกรรมกีฬา นอกเหนือจากที่ทางคณะดําเนินการ และสนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษาไดมีการแขงขัน
กีฬาในระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 2 กิจกรรม/โครงการ ประกอบดวย
- โครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลสุ ว รรณภูมิ “สุว รรณภู มิเกมส ”
ครั้งที่ 14 ที่จัดขึ้นเปนการแขงขันกันภายใน 6 คณะ และ 4 ศูนยพื้นที่ (U 1.5-2.2.1) เมื่อวันที่ 25-27 มกราคม
2562
- โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 35 “รัตนโกสินทร
เกมส ” ระหว า งวัน ที่ 3-10 กุ มภาพัน ธ 2562 ณ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลรัต นโกสิน ทร จั งหวั ด
นครปฐม (U 1.5-2.2.2)
2.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม (1.5 – 2.3)
มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา องคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรม ภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลสุว รรณภู มิ มี ก ารจั ดกิ จ กรรมบํ าเพ็ ญ ประโยชน หรื อรัก ษาสิ่ง แวดล อ ม
ในรูปแบบของชมรม ที่ออกคายอาสา หรือจัดกิจกรรมจิตอาสา เปนประจําตอเนื่องทุกป จํานวน 4 กิจกรรม/
โครงการ
- โครงการปลูกปาถวายพอหลวงและอาสาพัฒนาชุมชน ปที่ 2 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562
ณ วัดเขื่อน – ทาทุงนาประชาสรรค ตําบลชองสะเดา อําเภอเมืองกาญจบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (U. 1.5-2.3.1)
- โครงการอาหารกลางวันเพื่อนอง ณ โรงเรียนบานนาหวยกบ ตําบลหนองลู อําเภอสังขละ
จั ง หวั ด กาญจบุ รี เพื่ อ ซ อ มแซมอาคารและโรงเลี้ ย งไก โรงเรื อ น เมื่ อ วั น ที่ 16-17 กุ ม ภาพั น ธ 2562
(U. 1.5-2.3.2)
2.4 กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม (1.5 – 2.4) จํานวน 1 กิจกรรม/โครงการ
- กิจกรรมพุทธบุตร ภายใตโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู นํานักศึกษาและสโมสร
นักศึกษาคณะ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ สวนธรรมศรีปทุม (U 1.5-2.4.1)
- และในสวนของทุกกิจ กรรมโครงการที่ กองพัฒนานั กศึก ษา องคการนัก ศึกษา และชมรม
ไดรวมกันจัดกิจกรรมนั้น ไดมีการสอดแทรกกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม ทุกโครงการ ไดสอนให
นักศึกษามีแนวคิด แนวทางการปฎิบัติที่ดี ไมวาจะเปนการประพฤติดี ประพฤติชอบ ความซื่อสั ตย สุจริต
การตรงตอเวลา ตามวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย การรูจัการใหเกียรติ และเคารพผูอื่น เชน การสอนให
นักศึกษามีความซื่อสัตย สุจริต ในการดําเนินกิจกรรมทุกโครงการ มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได การ
ทํางานรวมกันในทุกโครงการรูจักใหเกียรติซึ่งกันและกัน ยอมรับในความคิดเห็นตาง ตลอดจนการจัดกิจกรรม
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามใหคงอยู และไมผิดกฎหมาย เปนตน
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2.5 กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (1.5 - 2.5)
มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา องคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรม และนักศึกษา
มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ มีการจัดกิจกรรมสง เสริมศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ใหนักศึก ษา
เขารวมกิจกรรม เชน
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเครือขายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษาและ
กิ จ กรรม 9 ราชมงคลร ว มใจสื บ สานวั ฒ นธรรมไทย ครั้ ง ที่ 11 ระหว า งวั น ที่ 2-4 พฤศจิ ก ายน 2561
ณ ลานกิจกรรมอาวนางแลนดมารค และหาดนพรัตนธารา จังหวัดกระบี่ (U 1.5 – 2.5.1)
- โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทงและวัฒนธรรมไทย ประจําปการศึกษา 2561 เมื่อวัน
พฤหั ส บดี ที่ 22 พฤศจิ ก ายน 2561 ณ หอประชุ ม พระพิ รุ ณ ระลึ ก โปรดเกล า มทร.สุ ว รรณภู มิ
ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา (U 1.5-2.5.2)
3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา (1.5 - 3.1)
มหาวิ ทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษาสนับสนุนใหนักศึกษา สรางเครื อขายพัฒนาคุณภาพภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย ระหว า ง 6 คณะ 4 ศู น ยพื้ น ที่ และ มี การจั ด โครงการให ค วามรู แ ละทัก ษะด านการประกั น
คุณภาพการศึกษาให แกนักศึกษา ทั้ง 6 คณะ 4 ศูนย และเครือขา ยภายนอกมหาวิทยาลัย เปน ประจําทุ กป
การศึกษา จํานวน 4 กิจกรรม/โครงการ
- โครงการพั ฒนาศักยภาพและสง เสริมนั กศึก ษาใหมีความรู และทั ก ษะด านการประกั นคุณภาพ
การศึกษา เมื่อวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2561 ณ หองประชุมจริยกุล 1 ชั้น 1 ศูนยกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา (U 1.5-3.1.1) ในโครงการอบรมพัฒนานักศึกษาดา น
ความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมดังกลาวเปดโอกาสใหนักศึกษาไดฝกทักษะการเปน
นักบริหาร ใหเปนนักคิด นักปฏิบัติ เปนผูนําและใหนักศึกษาไดมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่และเตรียม
ความพรอมในการบริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษา โดยใชหลัก PDCA
- มี ก ารให ค วามรู เ รื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาทาง Web site ของ กองพั ฒ นา
นักศึกษา http://student.rmutsb.ac.th/index_1.php (U 1.5-.3.1.2)
- มีการใหความรูและทักษะการประกัน ในโครงการปฐมนิ เทศนักศึกษาชั้นป ที่ 1 ระหวา งวันที่
21 - 24 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (U 1.5-.3.1.3)
4. ทุ กกิจ กรรมที่ดํ าเนิน การ มีก ารประเมิ นผลความสําเร็ จตามวัต ถุ ประสงค ของกิ จ กรรมและนํ าผการ
ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป
มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา องคการนัก ศึกษา และชมรม ไดจัดกิ จกรรมตามแผน
กิ จกรรมการพัฒนานักศึกษา โดยในปการศึกษา 2561 ทุกโครงการมีการประเมิน ผลความสํา เร็จ ของการ
ดําเนินกิ จกรรมตามวัตถุประสงคของกิจกรรมแตล ะโครงการโดยมีรูปแบบในการประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของกิจกรรม คือ การจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจตอกระบวนการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
การประเมินประโยชนในการเขารวมโครงการและการนําไปใช ความรูที่ไดรับ โดยใชแบบสอบถามเพื่อใชเปน
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ตัววัดผลความสําเร็จตัวชี้วัด เชน รอยละความพึงพอใจตอประโยชนในการเขารวมกิจกรรม และมีการนําผล
การประเมินในปการศึกษา 2561 เปนฐานขอมูลสําคัญในการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาในปการศึกษา
2562 ตอไป (U1.4 – 4.1 ตารางสรุปผลการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม)
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ที่

1.

2.

3.

สรุปผลการประเมินความสําเร็จของกิจกรรมพัฒนานักศึษา ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน
ตามอัตลักษณบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา 2562
คาเฉลี่ยคะแนนการ
รอยละของกลุม
คาเฉลี่ยคะแนน
รอยละของกิจกรรม
บรรลุวัตถุประสงค
เปาหมาย
ความพึงพอใจตอ งบประมาณ
ที่ไดดําเนินการตามแผน
ตอกิจกรรม/โครงการ
ที่เขารวมโครงการ
กิจกรรมโครงการ
ที่ใชจริง
โครงการ/ผูรับผิดชอบโครงการ
วันที่จัด
ไมนอยกวารอยละ 80
ไมนอยกวารอยละ 80 ไมนอยกวารอยละ 80 ไมนอยกวารอยละ 80
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนา
6
80
100
80
80
100
3.51
องคการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา
ก.ค. 61
คณะประจําปการศึกษา 2561
โครงการอาหารกลางวันเพื่อนอง ณ
16-17
80
100
80
80
100
3.51
โรงเรียนบานหวยกบ ตําบลหนองลู อําเภอ ก.ย. 62
สังขละ จังหวัดกาญจบุรี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อการ
2-4
80
100
80
80
100
3.51
พัฒนาเครือขายประกันคุณภาพกิจกรรม
พ.ย. 61
นักศึกษาและกิจกรรม 9 ราชมงคลรวมใจ
สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 11
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ที่

4.

5.

6.

สรุปผลการประเมินความสําเร็จของกิจกรรมพัฒนานักศึษา ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน
ตามอัตลักษณบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา 2562
คาเฉลี่ยคะแนนการ
รอยละของกลุม
คาเฉลี่ยคะแนน
รอยละของกิจกรรม
บรรลุวัตถุประสงค
เปาหมาย
ความพึงพอใจตอ งบประมาณ
ที่ไดดําเนินการตามแผน
ตอกิจกรรม/โครงการ
ที่เขารวมโครงการ
กิจกรรมโครงการ
ที่ใชจริง
โครงการ/ผูรับผิดชอบโครงการ
วันที่จัด
ไมนอยกวารอยละ 80
ไมนอยกวารอยละ 80 ไมนอยกวารอยละ 80 ไมนอยกวารอยละ 80
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริม
9-11
80
100
80
80
100
3.51
นักศึกษาใหมีความรูและทักษะดานการ
พ.ย. 61
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป
การศึกษา 2561
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนา
9-11
80
100
80
80
100
3.51
องคการนักศึกษา และชมรม ดานการ
พ.ย. 61
เขียนการประเมินผล การปรับปรุงแผน
และการสรุปผลการดําเนินโครงการ ตาม
หลักประกันคุณภาพการศึกษา 2561
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงและ
22
80
100
80
80
100
3.51
วัฒนธรรมไทย ประจําปการศึกษา 2561 พ.ย 61
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สรุปผลการประเมินความสําเร็จของกิจกรรมพัฒนานักศึษา ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน
ตามอัตลักษณบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา 2562
คาเฉลี่ยคะแนน
คาเฉลี่ยคะแนนการ
รอยละของกลุม
รอยละของกิจกรรม
ความพึงพอใจตอ
บรรลุวัตถุประสงค
เปาหมาย
กิจกรรมโครงการ
วันที่ ที่ไดดําเนินการตามแผน
ตอกิจกรรม/โครงการ
ที่เขารวมโครงการ
ที่
โครงการ/ผูรับผิดชอบโครงการ
ไมนอยกวารอยละ 80
ไมนอยกวารอยละ
จัด
ไมนอยกวารอยละ 80 ไมนอยกวารอยละ 80
80
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
7. โครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัย
25-27
80
100
80
80
100
3.51
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ม.ค. 62
“สุวรรณภูมิเกมส” ครั้งที่ 14
8. โครงการปลูกปาถวายพอหลวงและอาสา
30
80
100
80
80
100
3.51
พัฒนาชุมชน ปที่ 2 ณ วัดเขื่อน – ทาทุง ม.ค. 62
นาประชาสรรค ตําบลชองสะเดา อําเภอ
เมืองกาญจบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
9. โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
3-10
80
100
80
80
100
3.51
ราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 35
ก.พ. 62
“รัตนโกสินทรเกมส
10. โครงการเทศกาลภาพยนตรสั้นสุวรรณภูมิ
3
80
100
80
80
100
3.51
ครั้งที่ 3
เม.ย 62
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งบประมาณ
ที่ใชจริง

5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กองพัฒนานักศึกษา องคการนักศึษา และชมรม มีการ
ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามตัวบงชี้ความสําเร็จที่กําหนด และ
กิจกรรมที่จัดขึ้นมีความหลากหลายเพื่อใหนักศึกษามีโอกาสตัดสินใจเลือกเขารวมกิจกรรมตามความสนใจโดย
มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรมตลอดปการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จของกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ในปการศึกษา 2561 ที่ผานมา กองพัฒนานักศึกษา องคการนักศึกษา และชมรม ไดดําเนินงานตาม
แผนกิ จ กรรมการพั ฒ นานัก ศึ กษา ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2561 ไดจั ด กิ จ กรรมทั้ ง สิ้ น จํ า นวน 10 โครงการ
ตลอดจนมี ก ารประเมิ น ความสํ า เร็ จ ตามตั ว ชี้ วั ด ของโครงการและแผนการดํ า เนิ น งาน โดยภาพรวม
มีผลการประเมินความสําเร็จของแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คิดเปนรอยละ แยกเปนแตละตัวชี้วัดความสําเร็จดังนี้
รอยละ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผลการดําเนินงาน
ความสําเร็จ
1. รอยละของกิจกรรมที่ได
การดําเนินงานบรรลุเปาหมายทั้งการจัดกิจกรรมและ
รอยละ 100
ดําเนินการตามแผน
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการคิดเปนรอยละ 100 ดังนี้
ไมนอยกวารอยละ 80
1. จัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาทั้งสิ้น จํานวน 10
โครงการ จากทั้งหมด 10 โครงการ คิดเปนรอยละ 100
2. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการเปนไปตามแผน จํานวน 10
โครงการ จากทั้งหมด 10 โครงการ คิดเปนรอยละ 100
(U1.5 – 5.1.1 สรุปผลการประเมินความสําเร็จของกิจกรรม
การพัฒนานักศึกษาประจําปการศึกษา 2561)
2. คาเฉลี่ยคะแนนการบรรลุ
การประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการจํานวน รอยละ 100
วัตถุประสงคตอกิจกรรม/
10 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 (U1.5 – 5.1.2 ตารางสรุปผล
โครงการไมนอยกวารอยละ 80 การประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม)
3. รอยละของกลุมเปาหมายที่เขา การประเมินผูเขารวมจํานวน 10 โครงการคิดเปนรอยละ 100 รอยละ 100
รวมโครงการ ไมนอยกวา
(U1.5 – 5.1.3 ตารางสรุปผลการประเมินผลความสําเร็จตาม
รอยละ 80
วัตถุประสงคของกิจกรรม)
4. คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ การประเมินความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม/โครงการ 10 รอยละ 100
ตอกิจกรรมโครงการ
โครงการ คิดเปนรอยละ 100 (U1.5 – 5.1.4 ตารางสรุปผล
ไมนอยกวารอยละ 80
การประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม)
คาเฉลี่ยรอยละการประเมินความสําเร็จของแผนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
รอยละ 100

~ 75 ~

จากการดําเนินงานตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 ไดมีการจัดกิจกรรม
จํานวน 10 โครงการ ซึ่งการดําเนินโครงการดังกลาวเปนไปตามแผนที่ไดเสนอไว กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ครอบคลุมตามกิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน ตามอัตลักษณบัณฑิ ต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผลจากการประเมิ นความสํา เร็ จของแผนกิ จกรรมพัฒ นานั กศึ กษา มี คา เฉลี่ ย ร อยละการประเมิ น
ความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา รอยละ 100
6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
การนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกิจกรรมเพื่อพั ฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
ในการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการองคการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะเปนประจําทุกป ซึ่งจะมี
การรายงานผลการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาและแนวทางในการปรับปรุงแผนและปรับปรุง
การดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา รวมทั้งการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมีการนําผลการ
ประเมินการจัดกิ จกรรมและขอเสนอแนะแตละกิจกรรมที่ดํา เนินการ และจากเลมรายงานผลการประเมิน
ความสํา เร็จตามวัตถุ ประสงคข องแผนการจัดกิจกรรมพัฒ นานักศึกษา มาวิ เคราะหแ ละสรุปผล เพื่อ นํ าไป
ปรับปรุงพัฒนากิจกรรมนักศึกษาในปถัดไป
ซึ่งจากการประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา การจั ด
กิจกรรมนักศึกษา ในปการศึกษา 2561 การเตรียมแผนการดําเนินงานในปการศึกษา 2562 และแนวทางใน
การปรับปรุงแผนและปรับปรุงการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา วันที่ 14 มิถุน ายน 2562 โดยการประชุม
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษานั้ น อยู ในส ว นหนึ่ ง ของการจั ด กิ จ กรรม
โครงการสัม มนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองคการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะ ประจําปการศึกษา 2562
ในวันที่ 12 -14 มิถุนายน 2562 ณ สวนธรรมศรีปทุม ในการประชุมจะมี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี
รองคณบดีฝายกิจการนั กศึก ษา นายกองกคการนัก ศึก ษา นายกสโมสรนั กศึก ษา คณะกรรมการองคก าร
นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 ประจําปการศึกษา 2562 เขารวมประชุ ม มีการนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษา เพื่อใหผลการประเมินสําเร็จตามตัวชี้วัดที่กําหนด หรือ
ตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา (U 1.5 – 6.1.1รายงานการประชุมสรุปผลการดําเนินงาน
ขององค ก ารนั ก ศึ ก ษา ป ก ารศึ ก ษา 2551) และ (U 1.5 – 6.1.2 แผนการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
ปการศึกษา 2562)
สรุป ผลจากการประชุม ได ขอสรุปที่จะนําผลการประเมินไปปรับ ปรุงแผนหรือปรังปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2562 ดังตอไปนี้
1. ทบทวนกิจกรรม/โครงการใหม เนื่องจากมีการยกเลิกการเปด – ปด ภาคเรียน ตามอาเซี่ยน
ซึ่งจะทําใหระยะเวลาในการจัดกิจกรรมตางๆ เร็วขึ้น และมีบางกิจกรรม เชน โครงการสืบสานประเพณีลอย
กระทง ที่ ตรงกับการปดภาคเรีย น ควรมีการเสนอกิจกรรมโครงการใหม ขึ้ นมาทดแทน เชน การประกวด
วงดนตรีลูกทุง หรือนักรองลูกทุง เพื่อเปนการคัดเลือก นักศึกษาที่ไดรับรางวั ล ไปแขงขั นในกิจกรรม 9 ราช
มงคลรวมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย
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2. ทบทวนช วงระยะเวลในการจั ดกิ จ กรรมกี ฬาภายใน ของมหาวิ ทยาลั ย ให ดํา เนิ น การจั ด
กิจกรรมกอนกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย เพื่อที่จะคัดเลือกนักกีฬา และกองเชียร
ไปทํ า การแข ง ขั น ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในช ว งเดื อ น กุ ม ภาพั น ธ ดั ง นั้ น ควรจั ด โครงการกี ฬ าภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในชวงเดือน พฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2562
3. กระบวนการขั้นตอน ชวงระยะเวลาในการดําเนินงานของกิจกรรมชมรม ยังมีความไมชัดเจน
กองพัฒนานักศึกษา องคการนักศึกษา ดังนั้นควรจัดทําปฏิทินการดําเนินงานของชมรมใหชัดเจน และมีกําหนด
ระยะเวลาในการดําเนินงาน พรอมทั้งมีเอกสารประกอบในการดําเนินการทํากิจกรรม
เอกสารหลักฐาน :
รหัส
รายการเอกสารหลักฐาน
U 1.5-1.1.1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2561
U 1.5-1.1.2 รายงานประชุมสรุปผล การดําเนินงานของกองพัฒนานักศึกษา องคการนักศึกษาและชมรม
ปการศึกษา 2561
U 1.5-2.1.1 ตารางความสอดคลองของโครงการ กิ จกรรมสงเสริ มคุณ ลัก ษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่
กําหนดโดยสถาบัน ตามอัตลักษณบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
U 1.5 -2.1.2 สรุปผลการดําเนินการจัดกิจกรมโครงการ ปการศึกษา 2561
U 1.5 -2.2.1 โครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ “สุวรรณภูมิเกมส”
ครั้งที่ 14 ที่จัดขึ้นเปนการแขงขันกันภายใน 6 คณะ และ 4 ศูนยพื้นที่
U 1.5-2.2.2 โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 35 “รัตนโกสินทร
เกมส ” ระหว า งวั น ที่ 3-10 กุ ม ภาพั น ธ 2562 ณ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสินทร จังหวัดนครปฐม
U 1.5-2.3.1 โครงการปลูกปาถวายพอหลวงและอาสาพัฒนาชุมชน ปที่ 2 ณ วัดเขื่อน – ทาทุงนาประชา
สรรค ตําบลชองสะเดา อําเภอเมืองกาญจบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
U 1.5-2.3.2 โครงการอาหารกลางวันเพื่อนอง ณ โรงเรียนบานหวยกบ ตําบลหนองลู อําเภอสังขละ
จังหวัดกาญจนบุรี
U 1.5-2.4.1 กิจกรรมพุทธบุตร ภายใตโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการพั ฒนาผูนํานักศึกษาและสโมสร
นักศึกษาคณะ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ สวนธรรมศรีปทุม
U 1.5 – 2.5.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเครือขายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษาและ
กิจกรรม 9 ราชมงคลรวมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 11
U 1.5 – 2.5.2 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงและวัฒนธรรมไทย ประจําปการศึกษา 2561
U 1.5 – 3.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมนักศึกษาใหมีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
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รหัส
รายการเอกสารหลักฐาน
U 1.5 – 3.1.2 มี ก ารให ค วามรู เ รื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาทาง Web site ของ กองพั ฒ นา
นักศึกษา http://student.rmutsb.ac.th/index_1.php
U 1.5 – 3.1.3 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปที่ 1 ระหวางวันที่ 21 - 24 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
U1.4 – 4.1 ตารางสรุปผลการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม
U1.5 – 5.1.1 สรุปผลการประเมินความสําเร็จของกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาประจําปการศึกษา 2561
U1.5 – 5.1.2 ตารางสรุปผลการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม
U1.5 – 5.1.3 ตารางสรุปผลการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม
U1.5 – 5.1.4 ตารางสรุปผลการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม
U 1.5 – 6.1.1 รายงานการประชุมสรุปผลการดําเนินงานขององคการนักศึกษา ปการศึกษา 2561
U 1.5 – 6.1.2 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาปการศึกษา 2562
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย
 ตัวบงชี้ที่ 2.1
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
: กระบวนการ
: สถาบันวิจัยและพัฒนา
1. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. น.ส.สมพร วงศศักดิ์ โทร. 089-730-9400

คําอธิบายตัวบงชี้ :
สถาบัน อุด มศึก ษาต องมี การบริห ารจัดการงานวิ จัย และงานสรางสรรค ที่มีคุณภาพโดยมีแ นวทาง
การดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนด
ไว ทั้ง การสนับสนุน ดา นการจัดหาแหลงทุ นวิจั ยและการจัดสรรทุนวิ จัย จากงบประมาณของสถาบันใหกับ
บุคลากร สงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนซึ่งรวมถึงทรัพยากร
บุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณที่เกี่ยวของตางๆ ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัย
อยา งเหมาะสม มีระบบและกลไกเพื่อ ชวยในการคุมครองสิท ธิ์ ข องงานวิจั ยหรื อ งานสรา งสรรคที่นํ าไปใช
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. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจยั หรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปนี้

- หองปฏิบัติการวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือหนวยวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือศูนย
เครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสรางสรรค
เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย
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มีการ
ขอ
ดําเนินการ




3.
4.



5.



6.

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ
การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารย
รับเชิญ (visiting professor)
จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ
มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยอง
อาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน
มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: 6 ขอ
: 6 ขอ
: 6 ขอ

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

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนใ นการบริหารงานวิจัย
และงานสรางสรรค
มหาวิ ท ยาลั ย มี ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ หารงานวิ จั ย ผ า นระบบบริ ห ารงานวิ จั ย ที่ จั ด ทํ า ขึ้ น
(U-2.1-1.1) สามารถประมวลผลและใหสารสนเทศที่เปนประโยชนเพื่อใชในการวางแผนการพัฒนางานวิจัย
มหาวิทยาลัยซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้
1.1 รายงานงบประมาณและจํานวนโครงการวิจัยจําแนกตามคณะและปงบประมาณ
1.2 รายงานสารสนเทศงบประมาณการวิจัย
1.3 รายงานสารสนเทศจํานวนโครงการวิจัย
1.4 รายงานสารสนเทศจํานวนนักวิจัย
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2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปนี้
มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปนี้
2.1 มหาวิทยาลัยจัดใหมีหองปฏิบัติการวิจัยเพื่ออํานวยความสะดวกและเปนแหลงคนควาขอมูลของ
คณะดังนี้
- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีหองปฏิบัติการและหองทํางานวิจัยของทุกสาขา เชน หองปฏิบัติการ
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสแ ละโทรคมนาคม หองปฏิบัติการสาขาวิช าเทคนิคศึกษา หองปฏิบัติการ
สาขาวิช าวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร หอ งปฏิ บัติ การสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเครื่ องกล ห อ งปฏิบั ติ การสาขาวิ ช า
วิศวกรรมอุตสาหการ หองปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
- คณะบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยี สารสนเทศ มีหองปฏิบัติก ารงานวิจัยเพื่ อเปนการสื บ คน ขอ มู ล
งานวิจัยซึ่งเปนผลงานวิจัยไดดําเนินการแลวเสร็จในปที่ผานมา
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีหองปฏิบัติการที่มีมาตรฐานรองรับการทํางานวิจัยและการเรียน
การสอน มี การจั ดตั้ งศู นยเครื่องมื อวิจัยทางด านเทอร โ มอิเล็ก ทริ กและนาโนเทคโนโลยี จั ดพื้ นที่ใหบ ริก าร
รวบรวม วารสารของอาจารยที่ไดรับการตีพิมพในระดับชาตินานาชาติในรูปแบบ hard copy ใหแกนักวิจัยและ
ผูสนใจ ใหความรูเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการผานทางเว็บไซต
- คณะวิ ศวกรรมศาสตร แ ละสถาปตยกรรมศาสตร มีหอ งปฏิ บัติก ารดั งนี้ 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
- สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.)
http://www.sti.or.th/th/
- สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) http://www.mua.go.th/
2.4 จั ด สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกระบบอิน เตอรเ น็ต และระบบสารสนเทศเพื่ อให บ ริ ก ารกั บ นัก วิ จั ย
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 และในส ว นของสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นามี ก ารจั ด ทํ า ห อ งสื บ ค น ข อ มู ล งานวิ จั ย
โดยจัดเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใหบริการกับนักวิจัยและอาจารยในมหาวิทยาลัยไดใชในการสืบคนขอมูลงานวิจัย
พิมพงาน ฯลฯ
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2.5 มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนี้
- งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 รวมกับ 8 มทร. ระหวางวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 (U-2.1-2.1)
- โครงการศาสตราจารยอาคันตุกะ( visiting professor) ระหวางวันที่ 20-22 ธันวาคม 2561 (U-2.1-2.2)
- การประชุม วิ ช าการระดั บนานาชาติ มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลสุว รรณภู มิ ครั้ ง ที่ 1 (1st
Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi International Conference, RUSiCON) และ
แ ล ะ 7th International Symposium on the Fusion Science and Technologies 2018 (ISFT2018)
ระหวางวันที่ 19-22 ธันวาคม 2561 (U-2.1-2.3)
เพื่อใหนักวิจัยของมหาวิทยาลัยไดเขารวมนําเสนอผลงานวิชาการทั้งระดับ ชาติและระดับนานาชาติ
เปนประจําทุกป
3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
มหาวิ ท ยาลั ย ได จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ สนั บ สนุ น การวิ จั ย จาก 3 แหล ง ทุ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ดําเนินการวิจัย ในปงบประมาณ 2562 ดังนี้
3.1 แหลงทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณแผนดินไดจัดสรรอยูในเอกสารจัดสรรงบประมาณ
รายจายและงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (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)และมี
การประชาสัมพันธใหขอมูล รายละเอียดของแหลงทุนวิจัยตางๆ ทั้งแหลงทุนภายในประเทศและนอกประเทศ
บนเว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา
4. จัดสรรงบประมาณเพื่ อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิ จัยหรืองานสรางสรรคใ นการประชุ ม
วิ ช าการหรื อ การตี พิม พใ นวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ และมี ก ารเผยแพร ผ ลงานวิ จั ย หรื อ งาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานในการสงเสริมสนับสนุน
การเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค การจายเงินรางวัลและสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย (U-2.14.1) โดยมี กองทุนสง เสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย สนับ สนุนงบประมาณนัก วิจั ยไปนํา เสนอผลงานระดั บ
นานาชาติ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนเพื่อเสนอ
ผลงานทางวิ ชาการในระดับ นานาชาติ จากเงิ น กองทุน สง เสริมงานวิจั ย พ.ศ.2559 (U-2.1-4.2) และฉบั บ
ที่ 3 พ.ศ. 2562 (U-2.1-4.3)และสนับสนุนเงินรางวัลใหแกนักวิจัยที่ไปเผยแพรผลงานวิจัย ซึ่งดําเนินการตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการจา ยเงินรางวัลและสนับสนุนการ
ตีพิมพบทความวิจัย พ.ศ.2560 (U-2.1-4.4) ในปการศึกษา 2561 มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเสนอผลงาน
ทางวิชาการในระดับนานาชาติ จํานวน 51 ผลงาน งบประมาณทั้งสิ้น 3,077,280 บาท (U-2.1.4.5) รายละเอียด
ดังนี้
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หนวยงาน
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
6. คณะศิลปศาสตร
รวม

จํานวนผลงาน

เงินสนับสนุน

3
2
33
8
3
2
51

170,000
140,000
2,129,000
383,080
155,000
100,000
3,077,280

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
มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคแกอาจารยประจําและนักวิจัย โดยจัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย สายวิชาการ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ 2562 และสายสนับสนุน ในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2562
(U-2.1-5.1) และสงนักวิจัยเขารวมพิจารณารางวัลนักวิจัยนใหม
ร
เครือขายวิจัยประชาชื่ น เปนประจําทุกป
(U-2.1-5.2-U-2.1-5.4) อีกทั้งไดจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ
การจายเงินรางวัลและสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย พ.ศ.2554 (U-2.1-4.4) ใหรางวัลแกอาจารย และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยเปนไปตามประกาศนี้ ในปการศึกษา 2561 มีการสนับสนุนเงินรางวัลและสนับสนุนการ
ตีพิมพบทความวิจัย จํานวน 90 บทความ งบประมาณทั้งสิ้น 788,255.28 บาท (U-2.1-5.5) รายละเอียดดังนี้
หนวยงาน
คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรม
เกษตร
คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

จํานวน
วารสารระดับชาติ
บทความ คาตีพมิ พ
เงินรางวัล
18
20,281.00 70,000.00

วารสารระดับนานาชาติ
คาตีพมิ พ เงินรางวัล
7,500.00

รวมเปนเงิน
97,781.00

8

400.00

40,000.00

-

-

40,400.00

21

19,531.00

65,000.00

98,200.00

60,000.00

242,731.00
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หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

จํานวน
วารสารระดับชาติ
บทความ คาตีพมิ พ
เงินรางวัล
17
12,431.00 70,000.00

คณะวิศวกรรมศาสตร
และถาปตยกรรม
ศาสตร
คณะศิลปศาสตร
รวม

วารสารระดับนานาชาติ
คาตีพมิ พ เงินรางวัล
70,000.00

152,431.00

198,206.33

77,500.00

รวมเปนเงิน

24

10,910.33

75,000.00

34,796.00

2
90

63,553.33

320,000.00

31,705.95 15,000.00 46,705.95
164,701.95 230,000.00 778,255.28

6. มี ร ะบบและกลไกเพื่ อ ช ว ยในการคุ ม ครองสิท ธิ์ ข องงานวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค ที่ นํ า ไปใช
ประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนและการประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับการขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานงานทรัพยสินทางปญญา (U-2.1-6.1) ไวสําหรับให
นักวิจัยที่จะยื่นจดสามารถศึกษาขั้นตอนการยื่นจดรวมถึงรายละเอียดแบบฟอรมที่ตองใชสําหรับการยื่นจด ผาน
ทางเว็บ ไซตข องสถาบัน วิจั ยและพัฒ นา (U-2.1-6.2) ซึ่ง สถาบันวิจัย และพั ฒนาเปน ผูดําเนิน การภายหลั ง
นั ก วิ จั ย ได ก รอกรายละเอี ย ดเรี ย บร อ ยแล ว โดยประสานงานกั บ หน ว ยจั ด การทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา/
พาณิ ช ย จั ง หวั ด จนกระทั้ ง ดํ า เนิ น การแล ว เสร็ จ เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกกั บ นั ก วิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย
โดยในป ก ารศึ ก ษา 2561 มหาวิ ทยาลัย โดยสถาบั น วิ จัย และพั ฒ นา ได ดํา เนิ น การประสานงานการจดอนุ
สิทธิบัตร จํานวน 9 ผลงาน ดังนี้
ลําดับ
1

2

3

ชื่อผลงาน

ผลการ
ดําเนินงาน
ผลิตภัณฑถั่งเชาสีทอง เครื่องหมาย ผศ.ดร.พนิดา
คณะ
อยูระหวาง
การคา
หลอวงศตระกูล วิทยาศาสตรและ การ
เทคโนโลยี พิจารณา
เครื่องยอดขาวงอกยาว สิทธิบัตร อ.ฉัตรพล พิมพา คณะครุศาสตร อยูระหวาง
อุตสาหกรรม
การ
พิจารณา
ตูเย็นโอโซนพลังงาน
แสงอาทิตย

ประเภท

สิทธิบัตร

เจาของผลงาน

อ.วิรัช กองสิน

สังกัด

หมายเหตุ

หลักฐาน
(U-2.1-6.3)

วันยื่นคําขอ (U-2.1-6.4)
9 ก.ค. 2561
เลขที่คาํ ขอ
1801004589
คณะครุศาสตร อยูระหวาง วันยื่นคําขอ (U-2.1-6.5)
อุตสาหกรรม
การ 7 มกราคม 256
พิจารณา
2
เลขที่คาํ ขอ
1901000306
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ลําดับ

ชื่อผลงาน

4

เรือบําบัดน้ําเสีย
อัตโนมัติดวยโอโซน

5

6

7

8

9

ประเภท

เจาของผลงาน

สังกัด

ผลการ หมายเหตุ
หลักฐาน
ดําเนินงาน
สิทธิบัตร อ.กิตติพงศ คลายดี คณะครุศาสตร อยูระหวาง วันยื่นคําขอ (U-2.1-6.6)
อุตสาหกรรม
การ 7 มกราคม 256
พิจารณา
2
เลขที่คาํ ขอ
1901000307
สิทธิบัตร
ดร.อุทาน
คณะ
อยูระหวาง วันยื่นคําขอ (U-2.1-6.7)
บูรณศักดิ์ศรี วิทยาศาสตรและ การ 7 มกราคม 256
เทคโนโลยี พิจารณา
2
เลขที่คาํ ขอ
1901000305

ระบบและวิธีการ
สําหรับลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสใน
กระบวนการเวียน
เอกสารโดยใช
โปรโตคอลบล็อกเชน
ชนิดธุรกรรมเอาตพุตที่
ไมไดใช
เครื่องมือทดสอบการรับ สิทธิบัตร อาจารยชนะรบ
คณะ
อยูระหวาง
น้ําหนักบรรทุกของดิน
วิชาลัย
วิศวกรรมศาสตร การ
แบบมีหนวยความจําใน
และ
พิจารณา
ตัวและสามารถสื่อสาร
สถาปตยกรรม
แบบไรสาย
ศาสตร
สูตรและกรรมวิธีการ อนุสิทธิบัตร 1.ผศ.ชื่นสุมณ
1.คณะ
อยูระหวาง
ผลิตยาหมองจากสาร
ยิ้มถิน
วิทยาศาสตรและ การ
สกัดหอมแดง
2. อ.สาโรจน
เทคโนโลยี พิจารณา
ยิ้มถิน
2.คณะ
เทคโนโลยีการเก
ษตรและ
อุตสาหกรรม
เกษตร
มุมตกกระทบของ อนุสิทธิบัตร
ดร.สุรพล
คณะ
อยูระหวาง
เลเซอรที่เหมาะสม
โรจนประดิษฐ วิศวกรรมศาสตร การ
สําหรับการทําความ
และ
พิจารณา
สะอาด
สถาปตยกรรม
ศาสตร
อิฐบล็อคดินซีเมนต อนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.ณรงคชัย
คณะ
อยูระหวาง
จากสวนผสมของ
วิวัฒนาชาง วิศวกรรมศาสตร การ
เสนใยหญาแฝก
และ
พิจารณา
สถาปตยกรรม
ศาสตร
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วันยื่นคําขอ (U-2.1-6.8)
12 กุมภาพันธ
2562
เลขที่คาํ ขอ
1903000579
วันยื่นคําขอ (U-2.1-6.9)
27 พฤษภาคม
2562
เลขที่คาํ ขอ
1903001466

วันที่ 20 กันยา (U-2.1-6.10)
ยน
2561
เลขที่คาํ ขอ
1803002136
วันที่ยื่นขอ (U-2.1-6.11)
26 มีนาคม 25
62
เลขที่คาํ ขอ
1903001206

เอกสารหลักฐาน :
รหัส
รายการเอกสารหลักฐาน
U-2.1-1.1 เว็บไซตระบบฐานขอมูลบริหารงานวิจัย(http://research.rmutsb.ac.th/)
U-2.1-2.1 รายงานการเขารวมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และ
การประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9
U-2.1-2.2 รายงานสรุปผลโครงการศาสตราจารยอาคันตุกะ (Visiting Professor)
U-2.1-2.3 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1
(1st Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi International
Conference, RUSiCON) และ 7th International Symposium on the Fusion
Science and Technologies 2018
U-2.1-3.1 หนังสือแจงผลการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 แผน
บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
U-2.1-3.2 ทะเบียนสรุปรายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบภายนอก ประจําป 2562
U-2.1-3.3 สําเนาหนังสือขออนุมัติงบประมาณอุดหนุนจากเงินจากงบกองทุนสงเสริมงานวิจัย
ประจําปงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 9 พ.ย.2561 และ ลงวันที่ 29 มี.ค. 2562
U-2.1-4.1 คูมือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน การไปนําเสนอผลงานวิชาการและ
การเสนอขอรับเงินรางวัล (SOP 200-2-01)
U-2.1-4.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุน
บุคลากรเพื่อไปนําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ พ.ศ. 2559
U-2.1-4.3 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุน
บุคลากรเพื่อไปนําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
U-2.1-4.4 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการจายเงินรางวัล
และสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย พ.ศ.2560
U-2.1-4.5 สรุปการไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปงบประมาณ 2562
U-2.1-5.1 รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจําปงบประมาณ 2562
U-2.1-5.2
U-2.1-5.3
U-2.1-5.4
U-2.1-5.5
U-2.1-6.1
U-2.1-6.2

หนังสือประชาสัมพันธรวมสงผลงานวิจัยเพื่อพิจารณารับรางวัลนักวิจัยรุนใหม
หนังสือขอสงผลงานวิจัยเพื่อพิจารณารับรางวัลนักวิจัยรุนใหม สายมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร และสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หนังสือแจงผลการพิจารณารางวัลนักวิจัยรุนใหม เครือขายวิจัยประชาชื่น ประจําป 2562
สรุปการสนับสนุนเงินรางวัลและคาธรรมเนียมการตีพิมพบทความ ประจําปงบประมาณ 2562
คูมือการปฏิบัติงานตามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานงานทรัพยสินทางปญญา(SOP 200-03)
เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา(สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)
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รหัส
U-2.1-6.3
U-2.1-6.4
U-2.1-6.5
U-2.1-6.6
U-2.1-6.7

U-2.1-6.8
U-2.1-6.9
U-2.1-610
U-2.1-6.11

รายการเอกสารหลักฐาน
สําเนาหนังสือขอรับอนุสิทธิบัตรเรื่อง ชุดเซ็นเซอรตรวจจับไอระเหยเชิงไฟฟาและเชิงแสง
ราย ผศ.ดร.พนิดา หลอวงศตระกูล
สําเนาหนังสือขอรับสิทธิบัตรเรื่อง เครื่องหยอดขาวงอกยาว ราย นายฉัตรพล พิมพา
สําเนาคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ตูเย็นโอโซนพลังงานแสงอาทิตย ราย นายวิรัช กองสิน
สําเนาคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เรือบําบัดน้ําเสียอัตโนมัติดวยโอโซน ราย
นายกิตติพงศ คลายดี
สําเนาคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ระบบและวิธีการสําหรับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสใน
กระบวนการเวียนเอกสารโดยใชโปรโตคอลบล็อกเชนชนิดธุรกรรมเอาตพุตที่ไมไดใช
ราย ดร.อุทาน บูรณศักดิ์ศรี
สําเนาคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เครื่องมือทดสอบการรับน้ําหนักบรรทุกของดินแบบ
มีหนวยความจําในตัวและสามารถสื่อสารแบบไรสาย ราย อาจารยชนะรบ วิชาลัย
สําเนาคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สูตรและกรรมวิธีการผลิตยาหมองจากสารสกัด
หอมแดง ราย ผศ.ชื่นสุมณ ยิ้มถิน และ อ.สาโรจน ยิ้มถิน
สําเนาคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร มุมตกกระทบของเลเซอรที่เหมาะสมสําหรับการทํา
ความสะอาด ราย ดร.สุรพล โรจนประดิษฐ
สําเนาคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร อิฐบล็อคดินซีเมนตจากสวนผสมของเสนใยหญาแฝก
ราย ผศ.ดร.ณรงคชัย วิวัฒนาชาง
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ตัวบงชี้ที่ 2.2
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
: ปจจัยนําเขา
: สถาบันวิจัยและพัฒนา
1. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. น.ส.สมพร วงศศักดิ์ โทร. 089-730-9400

คําอธิบายตัวบงชี้
ป จจั ยสํ า คัญ ที่ สง เสริมสนับ สนุน ใหเ กิด การผลิต งานวิจั ย หรืองานสรา งสรรค ในสถาบัน อุ ด มศึก ษา
คือเงินสนับ สนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจั ดสรรเงิน จากภายในสถาบัน
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
นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคที่สถาบันไดรับจากแหลงทุนภายนอกยังเปนตัวบงชี้ที่สําคัญ
ที่แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยูในกลุมที่เนนการวิจัย
เกณฑการประเมิน
คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน เปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหนวยงานวิจัยในสถาบัน
สูตรการคํานวณ
คะแนนที่ได =

ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหนวยงานวิจัย
จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน

ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง:
ตารางที่ 2.2-1 แสดงคะแนนผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะ (ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับคณะ)
คะแนนผลการประเมิน
คณะ
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
1.85
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
5.00
3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.66
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2.44
5. คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
5.00
6. คณะศิลปศาสตร
5.00
คาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (1)
21.95
จํานวนคณะและหนวยงานงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน (2)
6
คะแนนที่ได (1) ÷ (2)
3.66
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ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: 3.66 คะแนน
: 5.00 คะแนน
: 5.00 คะแนน

ผลการดําเนินงาน : X ไมบรรลุเปาหมาย

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
ในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยฯ ไดจําแนกเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน
และภายนอกสถาบัน ตามสาขาวิชาเปน 2 กลุม ดังนี้คือ
1. กลุ มสาขาวิชาวิท ยาศาสตร และเทคโนโลยี ไดเงินสนับสนุน งานวิจัย และงานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 22,147,374.57 บาท โดยมีจํานวนอาจารยประจํา และนักวิจัย
ประจํา (ไมรวมอาจารยลาศึกษาตอ ) จํานวนทั้งสิ้น 412 คน เงินสนับสนุน งานวิจัย และงานสรา งสรรคต อ
อาจารยประจําและนักวิจัย เทากับ 53,755.76 บาทตอคน
2. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 6,300,090 บาท โดยมีจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
(ไมรวมอาจารยลาศึกษาตอ) จํานวนทั้งสิ้น 241.5 คน เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตออาจารย
ประจําและนักวิจัย เทากับ 26,087.33 บาทตอคน
เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U-2.2-1 ผลการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
U-2.2-2 สําเนาหนังสือขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนสงเสริมงานวิจัย ประจําปงบประมาณ 2562
U-2.2-3 ทะเบียนรายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรบั ทุนอุดหนุนการวิจัย งบภายนอก ประจําป 2562
U-2.2-4 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
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ตารางที่ 2.2-2 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรค
รายการ
ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ
2560
2561
2562
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
29,999,238.00 19,586,340.00 7,034,957.00
จากภายในสถาบัน (บาท)
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
6,601,064.00 5,855,920.00 21,412,507.57
จากภายนอกสถาบัน (บาท)
รวมเงินสนับสนุนทั้งหมด
36,600,302.00 25,442,260.00 28,447,464.57
รวมจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยปฏิบัติงานจริง
620.5
654.5
653.5
(ไมนับลาศึกษาตอ ปการศึกษา 61
มีจํานวนลาศึกษาตอ จํานวน 11 คน )
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
58,985.18
38,932.30
43,530.93
ตออาจารยประจําและนักวิจัย
ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ตารางที่ 2.2-3 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ปงบประมาณ 2562 จําแนกตามคณะวิชา
จํานวนเงินสนับสนุนภายใน
จํานวนอาจารยและ
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
จํานวนเงิน
นักวิจัยที่ปฏิบัติ
สรางสรรคภายในและภายนอก คะแนนตาม
งบกองทุน
คณะวิชา/หนวยงาน
สนับสนุน
รวม
งบประมาณ
งานจริง
สถาบันตอจํานวนอาจารย
เกณฑ สกอ.
เงินรายได
สงเสริม
ภายนอกสถาบัน
แผนดิน
(ปการศึกษา 2561)
ประจํา ปงบประมาณ 2562
งานวิจัย
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปตอคน
- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
70.5
140,900.00
530,200.00
2,463,420.57
3,134,520.57
44,461.29
3.71
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
69.5
674,620.00
6,178,000.00
6,852,620.00
98,598.85
5.00
อุตสาหกรรมการเกษตร
- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
50
223,675.00
800,000.00
1,023,675.00
20,473.50
1.71
สารสนเทศ
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
110
540,400.00
516,000.00
2,161,920.00
3,218,320.00
29,257.46
2.44
- คณะวิศวกรรมศาสตรและ
112
1,706,400.00
697,672.00
5,514,167.00
7,918,239.00
70,698,56
5.00
สถาปตยกรรมศาสตร
รวม
412
2,387,700.00
2,642,167.00 17,117,507.57 22,147,374.57
53,755.76
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร : คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตอคน
- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
9
- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
133.5
407,200.00
450,250.00
1,550,000.00
2,407,450.00
18,033.33
3.61
สารสนเทศ
- คณะศิลปศาสตร
99
1,147,640.00 2,745,000.00
3,892,640.00
39,319.59
5.00
รวม
241.5
407,200.00
1,597,890.00 4,295,000.00 6,300,090.00
26,087.33
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ตัวบงชี้ที่ 2.3
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
: ผลผลิต
: สถาบันวิจัยและพัฒนา
1. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. น.ส.สมพร วงศศักดิ์ โทร. 089-730-9400

คําอธิบายตัวบงชี้
ผลงานวิชาการเปนขอมูลที่สําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําและนั กวิจัยไดสรางสรรคขึ้น
เพื่อแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานที่มีคุณคา
สมควรส งเสริม ใหมีการเผยแพรและนําไปใชป ระโยชนทั้งเชิงวิช าการและการแขงขัน ของประเทศ ผลงาน
วิช าการอยูในรูป ของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ Scopus หรือตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบีย บคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาวา ดวย หลั ก เกณฑ ก ารพิจ ารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือ
เปนผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว ผลงานที่ทํารวมกับอุตสาหกรรมที่
ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการ
พิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว โดยมีวิธีการคิดดังนี้
เกณฑการประเมิน
คะแนนที่ไดในระดับสถาบันเปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานวิชาการของอาจารยประจํา
และนักวิจัยของทุกคณะวิชาและหนวยงานวิจัยในสถาบัน
สูตรการคํานวณ
คะแนนที่ได =

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

ผลรวมของผลการประเมินผลงานวิชาการของทุกคณะและหนวยงานวิจัย
จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน

: 3.99 คะแนน
: 2.50 คะแนน
: 2.50 คะแนน

ผลการดําเนินงาน : / บรรลุเปาหมาย
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
ตารางที่ 2.3-1 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในป พ.ศ.2561
จํานวน
รอยละ
อาจารย
ผลรวม
จํานวน รวมถวง
คณะ
ประจําและ
ถวง
ผลงาน น้ําหนัก
นักวิจัย
น้ําหนัก
ประจํา
40
15
72.5
20.69
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
7
3.4
10
34.00
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
46
19.6
70.5
27.80
และอุตสาหกรรมการเกษตร
3. คณะบริหารธุรกิจและ
55
14.4
51
28.24
เทคโนโลยีสารสนเทศ
88
30.2
133.5
30.20
4. คณะวิทยาศาสตรและ
59
28
111
25.23
เทคโนโลยี
5. คณะวิศวกรรมศาสตรและ
71
25.8
116
22.24
สถาปตยกรรมศาสตร
6. คณะศิลปศาสตร
21
9.4
100
9.40
ผลรวมคาคะแนน (1)
จํานวนคณะและหนวยงานงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน (2)
คะแนนที่ได (1) ÷ (2)
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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คะแนนผลการ
ประเมิน
3.45
5.00

4.22
4.63

4.71
5.00

4.85
4.20
3.71

2.35
23.96
6
3.99

ในป พ.ศ.2561
ในป พ.ศ.2561
ในป พ.ศ.2561
ในป พ.ศ.2561

หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

U-2.3-5 จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในป พ.ศ.2561
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
U-2.3-6 จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในป พ.ศ.2561
คณะศิลปศาสตร
U-2.3-7 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
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ตารางที่ 2.3-2 จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําในป พ.ศ.2561 จําแนกคณะ
1.คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
1.1 กลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 30 = 5 คะแนน
ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

1

การออกแบบและ
สรางตูอบลมรอน
สําหรับมะขามปอม

อ.ปยชาติ
ธาตรีนรานนท

2

การออกแบบและ
สรางเรือสําหรับให
อาหารปลา

อ.ปยชาติ
ธาตรีนรานนท

3

การผลิตเอนโทรป อ.สุธิดา
ของระบบทําน้ํารอน พิทักษวินัย
แสงอาทิตย

4

ออกแบบและสราง
ดร.นิรันดร
ระบบปรับอากาศแบบ วัชรโรดม
แยกสวนที่ประยุกตใช
ทอความรอนแบบ
เทอรโมไซฟอน

5

การออกแบบและ
สรางเครื่องอบแหง
เปลือกแหวโดยใช
ปมความรอน

อ.เอกชัย
รัตนบรรลือ

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

การประชุมวิชาการ
27 เม.ย. 61
ระดับชาติ มทรส.
ครั้งที่ 3 และการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขาย
ประชาชื่น ครั้งที่ 4
การประชุมวิชาการ
6-7 ธ.ค. 61
ระดับชาติ
ครั้งที่ 15 ณ
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน
จ.นครปฐม
การประชุมวิชาการ
27 เม.ย. 61
ระดับชาติ มทรส.
ครั้งที่ 3 และการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขาย
ประชาชื่น ครั้งที่ 4
การประชุมวิชาการ 13-15 มิ.ย. 61
เครือขายพลังงาน
แหงประเทศไทย
ครั้งที่ 14 ณ
โรงแรมโนโวเทล
ริมแพ จ.ระยอง
การประชุมวิชาการ
13-15 มิ.ย. 61
เครือขายพลังงานแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 14
ณ โรงแรมโนโวเทล
ริมแพ จ.ระยอง
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คาถวง
น้ําหนัก
0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

หมายเหตุ

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

6

การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวย
สอนวิชาการเขียน
แบบวิศวกรรม

อ.นิกร สุกขชาติ

7

การประยุกตใช
เทคนิคทางสถิตใิ น
กระบวนการอิเล็ก
โทรเพลตติ้งเพื่อหา
พารามิเตอรที่
เหมาะสมที่สุด
สําหรับการสรางลาย
โครงสรางทาง
จุลภาค
การพัฒนาเครื่อง
ฝานตนโสน

ผศ.ดร.พงษศักดิ์
เกิดลาภี

9

รถฉีดสารบํารุงพืช

อ.วิรัช กองสิน

10

การสรางและหา
ประสิทธิภาพชุด
สาธิตแอมปแบบ
หลอกสูญญากาศ

อ.ประชุม
อุทาพรม

8

ผศ.สุวันชัย
สินโพธิ์

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

การประชุมวิชาการ
27 เม.ย. 61
ระดับชาติ มทรส.
ครั้งที่ 3 และการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขาย
ประชาชื่น ครั้งที่ 4
การประชุมวิชาการ 23-26 ก.ค. 61
ขายงานวิศวกรรม
อุตสาหการ
ประจําป 2561 ณ
โรงแรมสุนียแกรนด
แอนดคอนเวนชั่น
เซ็นเตอร
จ.อุบลราชธานี

0.2

การประชุม
24-26 พ.ค. 61
ระดับชาตินอร
ทเทิรนวิจัย ครั้งที่ 4
ประจําปการศึกษา
2560
การประชุมวิชาการ
6-8 ธ.ค. 61
วิจัยและนวัตกรรม
สรางสรรค ครั้งที่ 5
ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา วิทยาเขต
ตาก จ.ตาก
การประชุมวิชาการ
27 เม.ย. 61
ระดับชาติ มทรส.
ครั้งที่ 3 และการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขาย
ประชาชื่น ครั้งที่ 4

0.2
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0.2

0.2

0.2

หมายเหตุ

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

11

การพัฒนาชุดการ
สอนโดยการใชการ
เรียนรูแบบรวมมือ
เปนฐานแบบ PCSDE Model
สําหรับการเรียนการ
สอน เรื่องการ
ออกแบบสายอากาศ
การพัฒนาชุด
ประลอง
ระบบสื่อสาร วิชา
ปฏิบัติการ
อิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม
การออกแบบวงจร
กรองความถี่ใน
รายวิชาหลักการ
ของระบบสื่อสาร

อ.วิทฤทธิ์
โคตรมณี

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มทรส.
ครั้งที่ 3 และการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขาย
ประชาชื่น ครั้งที่ 4

27 เม.ย. 61

0.2

อ.วิชัย
นระมาตย

27 เม.ย. 61

0.2

27 เม.ย. 61

0.2

การออกแบบ
ควบคุมหุนยนตกูภัย
ดวยบอรด Arduino
Mega 2560
การพัฒนาชุดการ
สอนดวย
กระบวนการเรียน
การสอนโดยใช
ปญหาเปนฐานดวย
SIADA Model
สําหรับรายวิชา
คณิตศาสตร
วิศวกรรมไฟฟา

อ.สุประวิทย
เมืองเจริญ

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มทรส.
ครั้งที่ 3 และการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขาย
ประชาชื่น ครั้งที่ 4
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มทรส.
ครั้งที่ 3 และการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขาย
ประชาชื่น ครั้งที่ 4
การประชุมวิชาการ
เครือขายวิศวกรรม
ไฟฟา ครั้งที่ 10

1-3 พ.ค. 61

0.2

1-3 ส.ค. 61

0.2

12

13

14

15

เจาของผลงาน

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

อ.สรัลญารัศมิ์
ทองไสว

อ.วิทฤทธิ์
โคตรมณี

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ครั้งที่ 10 ณ
โรงแรมเรือรัษฎา
จ.ตรัง
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ลําดับที่
16

17

18

19

20

ชื่อผลงานวิชาการ
การออกแบบและ
สรางหุนยนตตอสู

เจาของผลงาน

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

อ.สุประวิทย
เมืองเจริญ

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ครั้งที่ 10
ณ โรงแรมเรือรัษฎา
จ.ตรัง
การสรางและ
อ.สุประวิทย
การประชุมวิชาการ
ออกแบบหุนยนต
เมืองเจริญ
ระดับชาติ
ABU 2017 ยุทธการ
มหาวิทยาลัย
จานรอน
เทคโนโลยีราชมงคล
ครั้งที่ 10
ณ โรงแรมเรือรัษฎา
จ.ตรัง
การออกแบบสราง อ.วิชัย นระมาตย การประชุมวิชาการ
และวิเคราะห
ระดับชาติ
ประสิทธิภาพ วีล
มหาวิทยาลัย
แชรพลังงาน
เทคโนโลยีราชมงคล
แสงอาทิตย
ครั้งที่ 10 ณ
โรงแรมเรือรัษฎา
จ.ตรัง
การสรางและหา
อ.ประชุม
การประชุมวิชาการ
ประสิทธิภาพชุด
อุทาพรม
ระดับชาติ ครั้งที่ 15
ทดลอง เรื่อง
ณ
แหลงจาย
มหาวิทยาลัยเกษตร
กําลังไฟฟา
ศาสตร วิทยาเขต
เครื่องรับโทรทัศน
กําแพงแสน
ความคมชัดสูง
จ.นครปฐม
การพัฒนา
อ.วรรณิศา
การประชุมวิชาการ
กระบวนการเรียน แกวตาแสง
ระดับชาติและ
การสอนแบบ
นานาชาติ
ปฏิบัติการเปนฐาน
มหาวิทยาลัยศรี
สําหรับนักศึกษา
ปทุม ครั้งที่ 13
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1-3 ส.ค. 61

0.2

1-3 ส.ค. 61

0.2

1-3 ส.ค. 61

0.2

6-7 ธ.ค. 61

0.2

20 ธ.ค. 61

0.2

หมายเหตุ

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ
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ดานวิศวกรรม
สายอากาศ

21

22

23

การสรางแอพพลิเค
ชันสื่อการสอนเรื่อง
การปฐมพยาบาล
เบื้องตนสําหรับ
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1
บนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด

ดร.บุญธิดา ชุน
งาม

การคนหาเหตุจูงใจ อายุทธ เรืองทอง
ในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน บริษัท
ฟอรท คอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน)
สาขาพุทธมณฑล
สาย 5 โดยวิธีการ
สกัดปจจัย และ
แบบจําลองสมการ
เชิงโครงสราง
แอพพลิเคชัน
ดร.บุญธิดา ชุน
แนะนําสถานที่
งาม
ทองเที่ยวในตลาด
สามชุกดวย
เทคโนโลยีเสมือน

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

ประจําป 2561
เรื่อง วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อ
ประเทศไทย 4.0
ณ มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม บางเขน
The 6th ASEAN
Undergraduate
Conference in
Computing
(AUC2) 2018 ณ
วิทยาการ
23-25 มี.ค. 61
คอมพิวเตอรคณะ
วิทยาศาสตรสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
ACTIS 14th , 23
July
2018,Chandrakas
em Rajabhat
University ,
Thailand ISSN :
1906-9006

The 6th ASEAN
Undergraduate
Conference in
Computing
(AUC2) 2018 ณ
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27 เม.ย. 61

0.2

21-22 พ.ค. 61

0.4

1-6 ธ.ค. 61

0.4

จริงบน
ระบบปฏิบัติการ
แอนดรอย

24

25

26

วิทยาการ
คอมพิวเตอรคณะ
วิทยาศาสตรสถาบัน
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจา
คุณทหาร
ลาดกระบัง
การพัฒนาสื่อการ
ผศ.เพิ่มศักดิ์ อยู การประชุมวิชาการ
เรียนรูดวยตนเอง
เปนสุข ,อ.ชินราช ระดับชาติ มทรส.
สําหรับอุตสาหกรรม ปองเจริญ,ผศ.
ครั้งที่ 3 และการ
แปรรูปผลผลิตทาง เกษม เจนวิไล
ประชุมวิชาการ
การเกษตรดวย
ศิลป,อ.ลือเดช
ระดับชาติ เครือขาย
แนวคิดแบบ
เพชรดวง,อ.บัญชา ประชาชื่น ครั้งที่ 4
วิศวกรรมองค
พุทธากูล,อ.วัน
ความรู
เพ็ญ ผลิศร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

The
Experimental
Energy Saving of
Split Type Air
conditioning
System By
Refrigerant
Temperature
Reduction Before
to Evaporator
Factors Affecting
the Export of
Frozen Seafood
Industry in
Bangkok and
Nearby Coastal
Provinces

ดร.นิรันดร วัชโร
ดม

การประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
SEG-07 ณ โรงแรม
บางกอกชฎา
กรุงเทพฯ

ผศ.ดร.เทพนารินทร งาน International
ประพันธพัฒน
Conference on
Advances in
Business
Management
and Information
Technology
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ตีพิมพเผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

(ICABMIT) ณ กรุง
มิวนิก ประเทศ
เยอรมัน

27

A Design and
Development of
Automatic Paper
Cup Packaging
Systems

อ.ณัฏฐ
สิริวรรธนานนท

28

A
อ.สรัลญารัศมิ์
CONSTRUCTION ทองไสว
AND FINDING THE
EFFICIENCY OF
AUDIO SIGNAL
PROCESSING
INSTRUCTIONAL
PACKAGE IN
DIGITAL SIGNAL
PROCESSING

การประชุมวิชาการ 16-20 ธ.ค. 61
ระดับนานาชาติ
ครั้งที่ 7th
International
Symposium on
the Fusion
Science and
Technologies
2018 (ISFT 2018)
ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
ศูนยนนทบุรี
การประชุมวิชาการ 16-20 ธ.ค. 61
ระดับนานาชาติ
ครั้งที่ 7th
International
Symposium on
the Fusion
Science and
Technologies
2018 (ISFT 2018)
ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย
นนทบุรี
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29

Design and
construction of
Instructional
material
Development

30

การศึกษาปญหา
และความตองการ
ชวยเหลือของ
อุตสาหกรรมกุงแช
แข็ง ขนาดยอมและ
ขนาดกลาง

31

การพัฒนาชุด
ประลองระบบการ
สื่อสารทางแสง
วิชาการสื่อสารทาง
แสง

32

การเสริมสราง
ดร.บุญธิดา
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ชุนงาม
ในการเรียนวิชา
หลักการออกแบบ
และพัฒนาโปรแกรม
โดยการจัดการ

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

อ.ประชุม อุทา
พรม

การประชุมวิชาการ 16-20 ธ.ค. 61
ระดับนานาชาติ
ครั้งที่ 7
International
Symposium on
the Fusion of
Science&
Technologies
(ISFT2018)
ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย
นนทบุรี
ผศ.ดร.เทพนารินทร วารสารพัฒนา
ปที่ 30 ฉบับที่
ประพันธพัฒน
เทคนิคศึกษา
106 เดือน
เม.ย.-มิ.ย. 61
เลขหนา
137-142
ISSN:08575452
นายวิชัย
วารสารศรี
ปที่ 8 ฉบับที่ 1
นระมาตย
วนาลัยวิจัย
เลมที่ 1 ม.ค.มิ.ย. 61
เลขหนา 75-85
ISSN : 22292268
วารสาร มทร.อีสาน ปที่ 5 ฉบับที่ 2
(ฉบับมนุษยศาสตร ก.ค- ธ.ค. 61
และสังคมศาสตร) เลขหนา 86-98
เลข ISSN:
2408-122X
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เรียนรูแบบรวมมือ
กับเครือขายสังคม
ออนไลน
การเพิ่มสัมประสิทธิ์ ดร.นิรันดร
สมรรถนะของระบบ วัชโรดม
ปรับอากาศแบบ
แยกสวนโดยอาศัย
พลังงานความรอน
ทิ้งกลับมาใชใหม
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วารสารวิชาการ
มทร.สุวรรณภูมิ
(วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี)

ปที่ 6 ฉบับที่ 2
ก.ค - ธ.ค. 61
หนา 134-147
ISSN :26511932(Online)

0.8

TCI 1

Analysis of Power ดร.พีรพล
Losses and
จันทรหอม
Voltage Variation
by the V2G
System
Penetration in
The Radial LowVoltage Feeder
A dielectric
อ.สุธี ลีจ้ งเพิ่มพูน
barrier electrode
of a uniform AC
electric field
effect on roselle
root length

วารสารวิชาการ
มทร.สุวรรณภูมิ
(วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี)

ปที่ 6 ฉบับที่ 1
ม.ค. –มิ.ย.61
หนา 73-83
ISSN:22869638

0.8

TCI 1

วารสารวิชาการ
มทร.สุวรรณภูมิ

ปที่ 6 ฉบับที่ 1
เม.ย.-มิ.ย. 61
เลขหนา 65-72
ISSN:22869638

0.8

TCI 1

Learning and
อ.วิทฤทธิ์
Teaching in
โคตรมณี
Telecommunicati
on Engineering
Course Using
MIAP Learning
Model; A Case

วารสารวิชาการ
Asia-Pacific
journal of
Science and
Technology
(APST)

Volume 23
No.03 Julysep 2018
เลขหนา 1-8
ISSN:25396293

0.8

TCI 1
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Study of Basic
Antenna Design

37

Causal Model of
Variables by
Bayes Theorem

ดร.อายุทธ
เรืองทอง

International
Journal of The
Computer, The
Internet and
Management
(IJCIM)
วารสารวิชาการ
มทร.สุวรรณภูมิ
(มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร)

ฉบับที่ 26 เลมที่
2 เดือนพ.ค.ส.ค.61
ISSN:08587027

0.8

TCI 1

38

การออกแบบระบบ อ.วันเพ็ญ ผลิศร
บริหารจัดการเรียนรู
แบบอัจฉริยะดวย
เทคนิค NeuroFuzzy

ปที่ 3 ฉบับที่ 2
ก.ค. - ธ.ค. 61
หนา 204-214
ISSN:26511940 (Online)

0.8

TCI 1

39

A procedure of
local wisdom:
learning,
transferring,and
utilizing social
media

ดร.บุญธิดา
ชุนงาม

วารสารวิชาการ
มทร.สุวรรณภูมิ
(มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร)

ปที่ 3 ฉบับที่ 2
ก.ค. - ธ.ค.
2561 หนา
215-228
ISSN:26511940 (Online)

0.8

TCI 1

40

การประเมิน
สมรรถนะของตัว
เก็บรังสีแบบแผน
เรียบดวยการ

อ.วาณิช นิลนนท
และ
อ.สุธิดา
พิทักษวินัย

วารสารวิชาการ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ปที่ 14 ฉบับที่ 3
ก.ย. – ธ.ค.
2561 เลขหนา
116-137

0.8

TCI 1
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1

การศึกษาทักษะการ อ.อัจฉรา อินโต
ดํารงชีวิตของ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

2

การพัฒนามาตรฐาน อ.ญาดา
สมรรถนะและ
อธิรัตนปญญา
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลลัพธการ
เรียนรูอยางรอบดาน
ของบัณฑิตครูชาง
อุตสาหกรรม

3

THE EFFECT OF
BLENDED
LEARNING ON
THE INNOVATION
AND
INFORMATION
TECHNOLOGY IN
EDUCATION

ดร.วไลวรรณ
วงศจินดา
และ
ผศ.สุวิมล พิบูลย

ชื่อวารสารที่
ตีพิมพ เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่ตีพิมพ
เผยแพร

การประชุม
18-19 ต.ค. 61
วิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกลุมศรีอยุธยา
ครั้งที่ 9 ณ มหา
วิทยาลันราชภัฏว
ไลยอลงกรณ ใน
พระบรม
ราชูปถัมภ จ.
ปทุมธานี
การประชุม
24-26 ก.ค. 2561
วิชาการ 6th
International
Conference on
Creative
Technology &
2nd National
Conference ณ
โรงแรมชลจันทร
จ.ชลบุรี
The 6th Asian
8-10 พ.ย. 61
Academic
Society
International
Conference "A
Transformative
Community:
Asia in
Dynamism,
Innovation, and
Globalization"
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คาถวง
น้ําหนัก
0.2

0.2

0.4

หมายเหตุ

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

ชื่อวารสารที่
ตีพิมพ เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่ตีพิมพ
เผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยแม
ฟาหลวง เชียงใหม

4

5

6

A
CONSTRUCTION
AND FINDING THE
EFFICIENCY OF
AUDIO SIGNAL
PROCESSING
INSTRUCTIONAL
PACKAGE IN
DIGITAL SIGNAL
PROCESSING
การศึกษาทักษะชีวิต
และการทํางานใน
ศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
การพัฒนามาตรวัด
เจตคติดาน
พฤติกรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
สําหรับนักศึกษา
วิชาชีพครู

อ.ปติชน
เปยมบริบูรณ

การประชุม
วิชาการระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ 7
International
Symposium on
the Fusion of
Science&
Technologies
(ISFT2018)

วันที่ 16-20 ธ.ค.
61 ณ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยนนทบุรี

0.4

อ.อัจฉรา อินโต

วารสารพัฒนา
เทคนิคศึกษา

ปที่ 30 ฉบับที่
107 เดือน ก.ค.ก.ย. 2561

0.6

TCI 2

อ.ชญารัตน
บุญพุฒิกร

วารสารวิชาการ
มทร.สุวรรณภูมิ
(มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร)

ปที่ 3 ฉบับที่ 2
ก.ค. - ธ.ค. 2561
หนา 177-190
ISSN:2651-1940
(Online)

0.8

TCI 1
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ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

7

การพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน
ตามแนวคิดสตรัคติ
วิสตดวยหนังสือ
ดิจิทัลเพื่อสงเสริม
การอานออกเสียง
ภาษาไทย สําหรับ
นักศึกษา
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร

รักชนกชรินร
พลูสุวรรณนธี ,
สาโรช โศภีรักข ,
ศศิฉาย ธนะมัย ,
กฤตยตนัย
ธารารัตนสุวรรณ

ชื่อวารสารที่
ตีพิมพ เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่ตีพิมพ
เผยแพร

วารสารวิชาการครุ ปที่ 9 ฉบับที่ 3
ศาสตร
ก.ย. – ธ.ค. 61
อุตสาหกรรม พระ
จอมเกลาพระนคร
เหนือ

รวมคะแนนถวงน้ําหนัก
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คาถวง
น้ําหนัก

หมายเหตุ

0.8

TCI 1

3.4

2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
กลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 30 = 5 คะแนน
ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

ปที่
ตีพิมพ
2561

1

พลังงานไฟฟาทดแทน ผศ.สุรเชษฐ
กับฟารมเลี้ยงไก
บํารุงคีรี
พื้นเมืองขนาดเล็ก

2

การพัฒนาเครื่องผลิต
หมูทุบ

รศ.อํานวยพศ
ทองคํา

2561

3

การวิเคราะหปริมาณ
แรธาตุ สารประกอบฟ
นอลิกและ
ความสามารถในการ
ตานอนุมูลอิสระของ
อาหารทองถิ่นภาค
กลาง( จ.
พระนครศรีอยุธยา
นนทบุรี และ
สุพรรณบุร)ี
การทดสอบความ
แมนยําชุดอุปกรณวัด
ความชื้นในดินสําหรับ
ระบบการใหน้ํา

นายสาโรจน
ยิ้มถิน

2561

นายชูชาติ
เฉลิมถอย

2561

4
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ชื่อวารสาร/
แหลงตีพิมพ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขายวิจัย
ประชาชื่น ครั้งที่ 4 วันที่
27 เม.ย. 2561
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขายวิจัย
ประชาชื่น ครั้งที่ 4 วันที่
27 เม.ย. 2561
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขายวิจัย
ประชาชื่น ครั้งที่ 4 วันที่
27 เม.ย. 2561

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขายวิจัย

คาถวงน้ําหนัก
0.2

0.2

0.2

0.2

หมายเหตุ

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

5

อิทธิพลของ
นายสาโรจน
กระบวนการปรับปรุง ยิ้มถิน
ดวยความรอนที่มีผล
ตอสมบัติทางกลของ
รอยตอการเชื่อมเสียด
ทานเหล็กกลา AISI
1045

2561

6

การทดสอบประเภท
หัวฉีดพนสําหรับ
เครื่องฉีดพนแบบใช
กําลังเครื่องยนต
การออกแบบและ
สรางแปนถอด
พวงมาลัยรถแทรค
เตอร

นายชูชาติ
เฉลิมถอย

2561

นายวิเชียร
ดวงสีเสน

2561

7

8

การพัฒนาการของ
รศ.ดร.กิตติ
เมล็ดพันธและอายุเก็บ บุญเลิศนิรันดร
เกี่ยวที่เหมาะสมของ
ขาวโพดขาวเหนียว
หวานสีมวงพันธุ
CNG/FC Comp#1

2561
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ชื่อวารสาร/
แหลงตีพิมพ
ประชาชื่น ครั้งที่ 4 วันที่
27 เม.ย. 2561
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขายวิจัย
ประชาชื่น ครั้งที่ 4 วันที่
27 เม.ย. 2561
การประชุมวิชาการ
สมาคมวิศวกรรมเกษตร
แหงประเทศไทย
ระดับชาติ ครั้งที่ 19
กระประชุมวิชาการ
โครงการวิศวกรรมเกษตร
แหงประเทศไทย
ระดับชาติ ครั้งที่ 24
วันที่ 29-30 มีนาคม
2561 คณะ
วิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขายวิจัย
ประชาชื่น ครั้งที่ 4 วันที่
27 เม.ย. 2561

คาถวงน้ําหนัก

0.2

0.2

0.2

0.2

หมายเหตุ

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

ปที่
ตีพิมพ
2561

9

ผลของการใช
ผศ.ฉวีวรรณ
เชื้อจุลินทรียตามภูมิ บุญเรือง
ปญญาทองถิ่นตอการ
เจริญเติบโตและโรค
เมล็ดดางของขาวหอม
มะลิธรรมศาสตร

10

ผลผลิตและ
องคประกอบทางเคมี
ของน้ํามันหอมระเหย
จากตะไครพันธุ
พื้นเมือง 6 พันธุ

11

ผลของการใชไคโต
ผศ.ละอองศรี
ซานและปุยไนโตรเจน ศิริเกษร
ตอการเจริญเติบโต
และการใหผลผลิตของ
แตงกวาญี่ปุนที่ปลูกใน
โรงเรือน

2561

12

เทคนิคการปลูกเชื้อ
เพื่อประเมินความ
ตานทานราน้ําคางใน
ขาวโพด

รศ.รวีวรรณ
เดื่อมขันมณี

2561

13

ผลของตํารับการใสปุย ผศ.ฉวีวรรณ
ที่มีตอการพัฒนา
บุญเรือง
ขนาดผลและผลผลิต
ของฟกทองญี่ปุน

2561

รศ.รวีวรรณ
เดื่อมขันมณี

2561
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ชื่อวารสาร/
แหลงตีพิมพ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขายวิจัย
ประชาชื่น ครั้งที่ 4 วันที่
27 เม.ย. 2561
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขายวิจัย
ประชาชื่น ครั้งที่ 4 วันที่
27 เม.ย. 2561
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขายวิจัย
ประชาชื่น ครั้งที่ 4 วันที่
27 เม.ย. 2561
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลครั้ง
ที่ 10 “ราชมงคล
ขับเคลื่อนนวัตกรรมกาว
ไกลสู Thailand 4.0”
วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลครั้ง
ที่ 10 “ราชมงคล

คาถวงน้ําหนัก
0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

หมายเหตุ

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/
แหลงตีพิมพ
ขับเคลื่อนนวัตกรรมกาว
ไกลสู Thailand 4.0”
วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขายวิจัย
ประชาชื่น ครั้งที่ 4 วันที่
27 เม.ย. 2561
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขายวิจัย
ประชาชื่น ครั้งที่ 4 วันที่
27 เม.ย. 2561
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขายวิจัย
ประชาชื่น ครั้งที่ 4 วันที่
27 เม.ย. 2561
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขายวิจัย

14

นิเวศวิทยาของหอย
ดร.ณัฐกิตทิ์
ทรายสกุล Mekongia โตออน
(Prosobranchia
:Viviparidae) บริเวณ
แมน้ําปาสัก จ.
พระนครศรีอยุธยา

2561

15

การกระจายของปูแสม ดร.ณัฐกิตทิ์
และปจจัยสิ่งแวดลอม โตออน
บริเวณปาชายเลนปาก
แมน้ํามาจีน จ.
สมุทรสาคร

2561

16

การผลิตลูกน้ํายุงจาก
วัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตร

2561

17

ความสามารถของปลา ผศ.ดร.สุภาวดี
ปกเปาแคระในการ
โกยดุลย
กําจัดหอยคัน

ผศ.ฐิติมา
จิโนวัฒน

2561
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คาถวงน้ําหนัก

0.2

0.2

0.2

0.2

หมายเหตุ

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/
แหลงตีพิมพ
ประชาชื่น ครั้งที่ 4 วันที่
27 เม.ย. 2561

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลครั้ง
ที่ 10 “ราชมงคล
ขับเคลื่อนนวัตกรรมกาว
ไกลสู Thailand 4.0”
วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขายวิจัย
ประชาชื่น ครั้งที่ 4 วันที่
27 เม.ย. 2561
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขายวิจัย
ประชาชื่น ครั้งที่ 4 วันที่
27 เม.ย. 2561
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขายวิจัย

18

การใชพืชตางชนิดเปน น.ส.ยุพิน พูนดี
อาหารสมทบสําหรับ
เลี้ยงปลาแรดใน
กระชัง

2561

19

สมบัติทางเคมีและ
กายภาพของแปง
กลวย และ แปงผสม
ของแปงกลวยกับแปง
ขาวเจาและแปงขาว
เหนียว

ผศ.ดร.นัยวิท
เฉลิมนนท

2561

20

การยืดอายุการเก็บ
ดร.สุณิสา
รักษาขนมหมอแกง
สุวรรณพันธ
เผือกบรรจุในภาชนะที่
ปดสนิทดวยสารลดคา
วอเตอรแอคติวิตี้

2561

21

การผลิตชาจากเปลือก น.ส.วรรภา
แหว
วงศแสงธรรม

2561
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คาถวงน้ําหนัก

0.2

0.2

0.2

0.2

หมายเหตุ

เจาของผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/
แหลงตีพิมพ
ประชาชื่น ครั้งที่ 4 วันที่
27 เม.ย. 2561

2561

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขายวิจัย
ประชาชื่น ครั้งที่ 4 วันที่
27 เม.ย. 2561
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขายวิจัย
ประชาชื่น ครั้งที่ 4 วันที่
27 เม.ย. 2561
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลครั้ง
ที่ 10 “ราชมงคล
ขับเคลื่อนนวัตกรรมกาว
ไกลสู Thailand 4.0”
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลครั้ง
ที่ 10 “ราชมงคล
ขับเคลื่อนนวัตกรรมกาว
ไกลสู Thailand 4.0”
วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

22

การพัฒนาผลิตภัณฑ
กระยาสารทเพื่อ
สุขภาพเสริมงามอน

23

ผลของปริมาณและ
ดร.วิจิตรา
ชนิดของสมุนไพรตอ เหลียวตระกูล
คุณภาพทางกายภาพ
ประสาทสัมผัส และ
อายุการเก็บรักษาของ
ชาดอกแคผสม
สมุนไพร

2561

24

การพัฒนาผลิตภัณฑ น.ส.วรรภา
ขาวเกรียบมันเทศของ วงศแสงธรรม
ต.ทับน้ํา อ.บางปะ
หัน จ.
พระนครศรีอยุธยา

2561

25

คุณสมบัติทาง
กายภาพเคมีและ
คุณลักษณะการ
ทํางานของเอนไซมโพ
ลิฟ

2561

ผศ.พาขวัญ
ทองรักษ

ดร.สุภาพร
พาเจริญ
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คาถวงน้ําหนัก

0.2

0.2

0.2

0.2

หมายเหตุ

ชื่อผลงานวิชาการ

26

การพัฒนาผลิตภัณฑ
น้ําเห็ดตับเตาผสม
สมุนไพรพรอมดื่ม

27

ผลของกางปลาและ
น.ส.วชิรญา
สมุนไพรตอปริมาณ
เหลียวตระกูล
แคลเซียมและการ
ประเมินทางประสาท
สัมผัสในผลิตภัณฑขาว
เกรียบปลา

2561

28

การศึกษายาตานจุล
ชีพตกคางในเนื้อสุกร
จากรานคาปลีก ตลาด
สดและรานหมูกระทะ
ในเขต อ.
พระนครศรีอยุธยา
และ อ.อุทัย จ.
พระนครศรีอยุธยา
Effect of
photosynthetic on
Moina Moina
macrocopa
production

สพ.ญ.ดร.กุ
ลิสรามรุปณฑธร

2561

น.ส.มัสธูรา ละ
ใบเด็น

2561

Effects of
Temperature and
Relative Humidity
on Growth rate of
Melon in the
Greenhouse

นายพิรุณ ชมศรี

2561

29

30

เจาของผลงาน

ปที่
ตีพิมพ
2561

ลําดับที่

น.ส.วชิรญา
เหลียวตระกูล
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ชื่อวารสาร/
แหลงตีพิมพ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลครั้ง
ที่ 10 “ราชมงคล
ขับเคลื่อนนวัตกรรมกาว
ไกลสู Thailand 4.0”
วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลครั้ง
ที่ 10 “ราชมงคล
ขับเคลื่อนนวัตกรรมกาว
ไกลสู Thailand 4.0”
วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขายวิจัย
ประชาชื่น ครั้งที่ 4 วันที่
27 เม.ย. 2561
ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติในงาน 7
International
Symposium on the
Fusion of Science
and Technologies
(ISFT2018)
ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติในงาน 7
International
Symposium on the
Fusion of Science

คาถวงน้ําหนัก
0.2

0.2

0.2

0.4

0.4

หมายเหตุ

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

31

อัตราการเสื่อมของ
น้ํามันกานพลูในการใช
เปนยาสลบปลาทอง
(Carassius auratus)
ชนิด การกระจาย
ความชุกชุมของหอย
และปจจัยสิ่งแวดลอม
บริเวณปาชายเลนปาก
แมน้ําทาจีน จ.
สมุทรสาคร
ความหลากชนิดและ
การกระจายของหอย
น้ําจืดในแมน้ําปาสัก
จ.พระนครศรีอยุธยา
การใชสัตวหนาดิน
ขนาดใหญบง ชี้
คุณภาพสิ่งแวดลอม
ทางน้ํา:กรณีศึกษา
บริเวณกระชังเลี้ยง
ปลาในแมน้ํานอย จ.
พระนครศรีอยุธยา
ความหลากหลายของ
พรรณพืชน้ําบริเวณ
คลองขาวเมา อ.อุทัย
จ.พระนครศรีอยุธยา

32

33

34

35

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/
แหลงตีพิมพ
and Technologies
(ISFT2018)

ผศ.ดร.ทัศนีย
นลวชัย

2561

ดร.ณัฐกิตทิ์
โตออน

เจาของผลงาน

คาถวงน้ําหนัก

หมายเหตุ

วารสารแกนเกษตร
ฉบับที่ 46 พิเศษ1 (ม.ค.
2561) หนา1019-1025

0.8

TCI กลุม 1

2561

วารสารวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ปที่ 26 ฉบับ
ที่ 4 (ก.ค.-ส.ค.2561)
หนา588-603

0.8

TCI กลุม 1

ดร.ณัฐกิตทิ์
โตออน

2561

0.8

TCI กลุม 1

ดร.ณัฐกิตทิ์
โตออน

2561

วารสารวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ปที่ 26 ฉบับ
ที่ 4 (ก.ค.-ส.ค.2561)
หนา604-618
วารสารวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ฉบับที่ 26 ป
8(ฉบับเสริม) 2561 หนา
1365-1388

0.8

TCI กลุม 1

ดร.ณัฐกิตทิ์
โตออน

2561

วารสารวิทยาศาสตร
บูรพา ฉบับที่ 23 ปที่ 1
(ม.ค.-เม.ย.2561) หนา
471-479

0.8

TCI กลุม 1
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ปที่
ตีพิมพ
2561

ชื่อวารสาร/
แหลงตีพิมพ
The Journal of
Applied Science ISSn
1513-7805 Printed in
thailand

ดร.วิจิตรา
เหลียวตระกูล

2561

สพ.ญ.ดร.
กุลิสรา
มรุปณฑธร

2561

รศ.ดร.กิตติ
บุญเลิศนิรันดร

การคัดเลือกสายพันธุ รศ.ดร.กิตติ
ผสมตัวเองขาวโพด
บุญเลิศนิรันดร
เทียนสีมวงโดยวิธีผสม
กับสายพันธุทดสอบ

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

36

Prevalence,site of
infection,and
differentiating
oocytes of the
cymothoid
isopod,Norileca
indica (milne
Edwards,1840)
from its infected
short
mackerel,Rastrellig
er brachysoma,in
the Upper Gulf of
Thailand
ผลของอุณหภูมิในการ
ทําแหงตออัตราการทํา
แหง คุณภาพทาง
กายภาพและสมบัติ
การตานอนุมูลอิสระ
ของดอกโสน
ประสิทธิภาพของสาร
สกัดใบมะรุมตอการ
เจริญพัฒนาเปนเซลล
กระดูกของเซลลตน
กําเนิดชนิดมีเซนไคมที่
แยกไดจากไขกระดูก
ของสุกร
ขาวโพดเทียนพันธุ
“เทียนอยุธยา 60”

37

38

39
40

เจาของผลงาน
ดร.ณัฐกิตทิ์
โตออน

คาถวงน้ําหนัก

หมายเหตุ

0.8

TCI กลุม 1

วารสาร มทร.อีสาน
ฉบับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ปที่ 11 ฉบับ
ที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค.2561)
หนา57-69 ISSN:1906215x
วารสารแกนเกษตร ปที่
46 ฉบับที่ 2

0.8

TCI กลุม 1

0.8

TCI กลุม 1

2561

RMUTSB Acad.J.6(1) :
1-12 (2018)

0.8

TCI กลุม 1

2561

วารสารเกษตรพระจอม
เกลา ปที่ 36 ฉบับที่ 1
(ม.ค.-เม.ย.2561)
หนา124-131
ISSN:0857-0108

0.8

TCI กลุม 1
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ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

41

ผลของไคโตซานตอ
ผลผลิตของขาวที่ไดรับ
อุณหภูมิสูงในชวง
ระยะการเจริญเติบโต
ตาง ๆ กัน
ระบบ กลไก และการ
จัดการงานวิจัยเพื่อพัม
นาพื้นที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
การเปรียบเทียบการ
เจริญเติบโตและ
ผลผลิตของมันเทศ 6
พันธุ
ผลของพาโคลบิวทรา
ซอลตอการ
เจริญเติบโตทางลําตน
และใบและผลผลิตหัว
ของมันเทศ
Effect of metering
device
arrangement to
discharge
consistency of
sugarcane billet
planter
Influence of drying
process on total
phenolics,
antioxidative
activity and
selected physical
properties of
edible bolete
(Phlebopus

รศ.สุชาดา
บุญเลิศนิรันดร

42

43

44

45

46

ปที่
ตีพิมพ
2561

รศ.ดร.กิตติ
บุญเลิศนิรันดร

2561

ผศ.ละอองศรี
ศิริเกษร

2561

รศ.สุชาดา
บุญเลิศนิรันดร

2561

นายชูชาติ
เฉลิมถอย

2561

ดร.วิจิตรา
เหลียวตระกูล

2561
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ชื่อวารสาร/
แหลงตีพิมพ
วารสารเกษตรพระจอม
เกลา ปที่ 36 ฉบับที่ 2
(พ.ค.-ส.ค.2561)
หนา73-84
ISSN:0857-0108
วารสารวิจัยเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ ปที่ 10
ฉบับที่ 6 (พ.ย.-ธ.ค.
2561) หนา 440-452
ISSN: 2408-1752
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย 10(3) : 411-423
(2561)
RMUTSB Acad.J.6(2) :
114-123)

Engineering in
Agriculture,
Environment and
Food (Volume 11,
Issue 3, July 2018,
Pages 139-144) ISSN:
1881-8366
Food Science and
Technology 38(2):
231-237, Apr.-June
2018 ISSN:0101-2061

คาถวงน้ําหนัก

หมายเหตุ

0.8

TCI กลุม 1

0.8

TCI กลุม 1

0.8

TCI กลุม 1

0.8

TCI กลุม 1

1

SJR Q2

1

SJR Q3

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/
แหลงตีพิมพ

คาถวงน้ําหนัก

หมายเหตุ

colossus (R.Heim)
Singer) and
changes dring
storage

รวมคะแนนถวงน้ําหนัก

19.6

3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1 กลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 30 = 5 คะแนน
ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

1

เว็บไซตคลังวัสดุ
กองบัญชาการศึกษา
สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ

2

เว็บไซตสํานักงาน
ประสังคม

3

เว็บไซตการขายสินคา
ออนไลน กรณีศึกษา
บริษัทไซเบอรไดรฟ
คอมพิวเตอร จํากัด

เจาของผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/
แหลงตีพิมพ

น.ส.กัลยานี นุยฉิม 2561 การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 19 -20 มกราคม 2561
ผศ.จินตนา
2561 การประชุมวิชาการระดับชาติ
เกิดลาภี
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 19 -20 มกราคม 2561
นายไพฑูรย
2561 การประชุมวิชาการระดับชาติ
จันเรือง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 19 -20 มกราคม 2561
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คาถวง
น้ําหนัก
0.2

0.2

0.2

หมายเหตุ

ลําดับที่
4

5

6

7

8

ชื่อผลงานวิชาการ
การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลรายชื่อ
เจาหนาที่ MOPH

เจาของผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

น.ส.ภัชษร วรรธน
เศรณี

ชื่อวารสาร/
แหลงตีพิมพ

2561 การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 19 -20 มกราคม 2561
การพัฒนาระบบ
นายไกรสร
2561 การประชุมวิชาการระดับชาติ
สารสนเทศรานคา
สวางศรี
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชุมชนตนแบบเพื่อ
ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัย
สงเสริมศักยภาพการ
เทคโนโลยีราชมงคล
แขงขันและกระตุน
สุวรรณภูมิ
เศรษฐกิจชุมชนของ
จ.พระนครศรีอยุธยา
จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 19 -20 มกราคม 2561
คูมือนักศึกษาดิจิทับ น.ส.อนุทิตา เล็ก 2561 การประชุมวิชาการระดับชาติ
ตนแบบของ
เพชร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 19 -20 มกราคม 2561
การพัฒนาบทเรียน
น.ส.วรนุช จันทร 2561 การประชุมวิชาการระดับชาติ
คอมพิวเตอรชวยสอน โอ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
บนโทรศัพทเคลื่อนที่
ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัย
เรื่องการใชเครือขาย
เทคโนโลยีราชมงคล
สังคมออนไลน
สุวรรณภูมิ
Edmodo
จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 19 -20 มกราคม 2561
เว็บไซตรานสั่งตัด-เชา น.ส.กัลยานี นุยฉิม 2561 The 6 th ASEAN
ชุดราตรีออนไลน
Undergraduate
กรณีศึกษาราน “ราน
Conference in Computing
ปราณีแฟชั่น”
(AUC2) 2018 วันที่ 23 - 25
มีนาคม 2561
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คาถวง
น้ําหนัก
0.2
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0.2

หมายเหตุ

ลําดับที่
9

10

11

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

การศึกษา
นายทวีศักดิ์ คงตุก
เปรียบเทียบอัลกอริ
ทึ่มที่ใชคนหาฟรีเควน
ไอเท็มเซตสําหรับชุด
ขอมูลที่มคี วาม
หนาแนนนอย
การพัฒนาระบบ
นายทวีศักดิ์ คงตุก
สารสนเทศสําหรับ
วิสาหกิจชุมชนกลุมผู
เลี้ยงแพะเนื้อ
กรณีศึกษา ต.ศรี
ประจันต จ.
สุพรรณบุรี
การประยุกตใช
นายทวีศักดิ์ คงตุก
เทคโนโลยี AR เพื่อ
นําเสนอสื่อความรูและ
วินัยทางจราจร

12

สื่อมัลติมีเดียเพื่อการ นายทวีศักดิ์ คงตุก
เรียนรูสําหรับวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมผูเลี้ยงแพะ
เนื้อ

13

สมารทโปรเตอร เรื่อง
เตือนภัยใกลตัว

นายทวีศักดิ์ คงตุก

14

การรวบรวมมรดกภูมิ
ปญญาและแนว
ทางการอนุรักษการ
ตอเรือพื้นบาน
สุพรรณบุรี

ดร.วัชรี เพ็ชรวงษ

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/
แหลงตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

2561 ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง
ที่ 3 โรงแรม Loft Mania
Boutique Hotel อ.เมือง จ.
ชุมพร วันที่ 24-25
พฤษภาคม 2561

0.2

2561 ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง
ที่ 3 โรงแรม Loft Mania
Boutique Hotel อ.เมือง จ.
ชุมพร วันที่ 24-25
พฤษภาคม 2561

0.2

2561 ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง
ที่ 3 โรงแรม Loft Mania
Boutique Hotel อ.เมือง จ.
ชุมพร วันที่ 24-25
พฤษภาคม 2561
2561 ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง
ที่ 3 โรงแรม Loft Mania
Boutique Hotel อ.เมือง จ.
ชุมพร วันที่ 24-25
พฤษภาคม 2561
2561 ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง
ที่ 3 โรงแรม Loft Mania
Boutique Hotel อ.เมือง จ.
ชุมพร วันที่ 24-25
พฤษภาคม 2561
2561 ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง
ที่ 3 โรงแรม Loft Mania
Boutique Hotel อ.เมือง จ.
ชุมพร วันที่ 24-25
พฤษภาคม 2561

0.2
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ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

15

เว็บไซต ขอติดตั้ง
อินเทอรเน็ต
กรณีศึกษา สถาบัน
นวัตกรรมทีโอที

นายไพฑูรย
จันเรือง

16

ระบบการจัดการ
ขอมูลอุปกรณไอที

นายศุภณัฐ
แกนแกว

17

ระบบยืม - คืน
อุปกรณคอมพิวเตอร

นายรัศเมศวร
ตันวีนุกูล

18

ระบบการจัดการ
ผศ.ราตรี
เบิกจายวัสดุสํานักงาน เอี่ยมประดิษฐ

19

ระบบการจัดการ
นายบุญฤทธิ์
ฐานขอมูลการ
นกครุฑ
ฝกอบรมของพนักงาน

20

ไซเบอร ไดรฟ
คอมพิวเตอร ไซ
เบอรสโตร

นายไพฑูรย
จันเรือง

21

การพัฒนาโปรแกรม
จัดจําหนายอุปกรณ
ไฟฟาและอุปกรณ
กอสราง กรณีศึกษา:
รานเลาเซียงหลี

น.ส.กิตติยา
ปญญาเยาว

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/
แหลงตีพิมพ

2561 The 6 th ASEAN
Undergraduate
Conference in Computing
(AUC2) 2018 วันที่ 23 - 25
มีนาคม 2561
2561 The 6 th ASEAN
Undergraduate
Conference in Computing
(AUC2) 2018 วันที่ 23 - 25
มีนาคม 2561
2561 The 6 th ASEAN
Undergraduate
Conference in Computing
(AUC2) 2018 วันที่ 23 - 25
มีนาคม 2561
2561 The 6 th ASEAN
Undergraduate
Conference in Computing
(AUC2) 2018 วันที่ 23 - 25
มีนาคม 2561
2561 The 6 th ASEAN
Undergraduate
Conference in Computing
(AUC2) 2018 วันที่ 23 - 25
มีนาคม 2561
2561 The 6 th ASEAN
Undergraduate
Conference in Computing
(AUC2) 2018 วันที่ 23 - 25
มีนาคม 2561
2561 The 6 th ASEAN
Undergraduate
Conference in Computing
(AUC2) 2018 วันที่ 23 - 25
มีนาคม 2561
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คาถวง
น้ําหนัก
0.2
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0.2
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0.2

0.2

หมายเหตุ

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

22

การพัฒนาเว็บไซต
เครือขายฝก
ประสบการณวิชาชีพ
ครู

ผศ.วุฒิพงษ
เขื่อนดิน

23

ระบบจัดการครุภัณฑ
และตรวจสอบขอมูล
บนสมารทโฟน

นายบารมี
โอสธีรกุล

24

การพัฒนาสื่อสงเสริม
การทองเที่ยวหมูบาน
อนุรักษควายไทย ดวย
เทคโนโลยีความเปน
เสมือนจริง
การพัฒนาระบบ
จําหนายกระเบื้อง

นายไกรสร
สวางศรี

26

การพัฒนาเว็บไซต
อบรมองคการบริหาร
สวน จ.นนทบุรี

ดร.จิตรลดา
เพลิงพริ้ง

27

การพัฒนาเว็บไซตการ น.ส.กิตติยา
จองแพ็คเกจบานพัก ปญญาเยาว
โฮมสเตยไทยนอย อ.
บางบาล จ.
พระนครศรีอยุธยา
เว็บไซตระบบคลังพัสดุ น.ส.กัลยา
นุยฉิม

25

28

เจาของผลงาน

น.ส.นันทิยา ตันติ
ดลธเนศ

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/
แหลงตีพิมพ

2561 The 6 th ASEAN
Undergraduate
Conference in Computing
(AUC2) 2018 วันที่ 23 - 25
มีนาคม 2561
2561 The 6 th ASEAN
Undergraduate
Conference in Computing
(AUC2) 2018 วันที่ 23 - 25
มีนาคม 2561
2561 The 6 th ASEAN
Undergraduate
Conference in Computing
(AUC2) 2018 วันที่ 23 - 25
มีนาคม 2561
2561 The 6 th ASEAN
Undergraduate
Conference in Computing
(AUC2) 2018 วันที่ 23 - 25
มีนาคม 2561
2561 The 6 th ASEAN
Undergraduate
Conference in Computing
(AUC2) 2018 วันที่ 23 - 25
มีนาคม 2561
2561 The 6 th ASEAN
Undergraduate
Conference in Computing
(AUC2) 2018 วันที่ 23 - 25
มีนาคม 2561
2561 The 6 th ASEAN
Undergraduate
Conference in Computing
(AUC2) 2018 วันที่ 23 - 25
มีนาคม 2561

- 123 -

คาถวง
น้ําหนัก
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29

การพัฒนาเว็บไซต
ระบบการแจงซอม
อุปกรณคอมพิวเตอร

30

เว็บไซตสํานักงานประ ผศ.จินตนา
สังคม ในสวนงาน
เกิดลาภี
จัดซื้อจัดจาง

31

การหาคาที่เหมาะที่สุด ดร.สัตถาภูมิ
เชิงอภิศึกษาสํานึกอิง ไทยพานิช
การระบุเอกลักษณ
คาพารามิเตอรของ
แบบจําลองมอเตอร
ไฟฟากระแสตรงแบบ
ไรแปรงถาน

32

ระบบบริหารงานน้ํา
ดื่ม กรณีศึกษา
โรงงานน้ําเพชรน้ํา
ทิพย

นายทวีศักดิ์ คงตุก

33

เว็บไซตเชาอุปกรณ
ออนไลน กรณีศึกษา
บริษัท พี.เอส. เอ็นจิ
เนียริ่ง จํากัด

ดร.จิตรลดา
เพลิงพริ้ง

นายไพฑูรย
จันทรเรือง

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/
แหลงตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

2561 The 6 th ASEAN
Undergraduate
Conference in Computing
(AUC2) 2018 วันที่ 23 - 25
มีนาคม 2561
2561 The 6 th ASEAN
Undergraduate
Conference in Computing
(AUC2) 2018 วันที่ 23 - 25
มีนาคม 2561
2561 ประชุมวิชาการเครือขาย
วิศวกรรมไฟฟา
(EENET2018) ณ โรงแรม
ราชศุภมิตร อาร.เอส. โฮเต็ล
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี วันที่ 1
- 3 พฤษภาคม 2561

0.2

2561 ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ครั้งที่ 10 และการ
ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9
ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม
กาวไกลสู Thailand 4.0
ณ โรงแรมเรือรัษฎา
อ.เมือง จ.ตรัง
วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561
2561 The 6 th ASEAN
Undergraduate
Conference in Computing
(AUC2) 2018 23 - 25
มีนาคม 2561

0.2
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ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

34

การออกแบบออน
โนโลยีสําหรับ
สนับสนุนการสืบคน
ขอมูลการทองเที่ยว
อ.พระนครศรีอยุธยา

นายสุวิทย
สมสุภาพรุงยศ

35

สมรรถนะของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ตามความ
คิดเห็นของสถาน
ประกอบการ
การออกแบบตัว
ควบคุมพีไอดีดีกําลัง
สองอยางเหมาะสมอิง
การคนหาแบบนก
กาเหวาสําหรับควบคุม
มอเตอรไฟฟา
กระแสตรงแบบไร
แปรงถาน

น.ส.กาญจนา สง
สวัสดิ์

การพัฒนาระบบแจง
ขอมูลการใชรถ

น.ส.สุกัญญา
เจริญกิจธนลาภ

36

37

เจาของผลงาน

ดร.สัตถาภูมิ ไทย
พานิช

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/
แหลงตีพิมพ

2561 การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3
และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขายวิจัย
ประชาชื่น ครั้งที่ 4 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ วันที่ 27
เม.ย. 2561
2561 การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3
และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขายวิจัย
ประชาชื่น ครั้งที่ 4 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
วันที่ 27 เม.ย. 2561
2561 การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3
และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขายวิจัย
ประชาชื่น ครั้งที่ 4 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ วันที่ 27
เม.ย. 2561
2561 การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 19 -20 มกราคม 2561
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เจาของผลงาน

38

บทความนี้นําเสนอผล ผศ.มงคล
การพัฒนาระบบราน ณ ลําพูน
Staffshop

39

ปจจัยที่กําหนดการ
น.ส.สุพรรณี
ทําศัลยกรรมความงาม ชีนะเภท
บนใบหนาของ
นักศึกษาปริญญาตรี
ในพื้นที่ จ.ขอนแกน

40

การปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับเด็ก
ประถมศึกษาดวย
การตูนแอนิเมชั่น
คานิยมหลัก 12
ประการ
การพัฒนาการตูนแอนิ
เมชั่นนิทานพื้นบาน
จ.สุพรรณบุรี

ผศ.วุฒิพงษ
เขื่อนดิน

การพัฒนาการพัฒนา
การตูนแอนิเมชั่น
นิทานสีขาว เพื่อ
ปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับเด็ก
ปฐมวัย

น.ส.อนุทิตา เล็ก
เพชร

41

42

นายสิทธิวรรต
รอบรู

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/
แหลงตีพิมพ

2561 The 6 th ASEAN
Undergraduate
Conference in Computing
(AUC2) 2018 วันที่ 23 - 25
มีนาคม 2561
2561 การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3
และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขายวิจัย
ประชาชื่น ครั้งที่ 4 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล สุวรรณภูมิ
วันที่ 27 เม.ย. 2561
2561 การประชุมวิชาการระดับชาติ
“การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” ครั้งที่ 4
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วันที่ 5-6 มีนาคม 2561
2561 การประชุมวิชาการระดับชาติ
“การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” ครั้งที่ 4
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วันที่ 5-6 มีนาคม 2561
2561 การประชุมวิชาการระดับชาติ
“การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” ครั้งที่ 4
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วันที่ 5-6 มีนาคม 2561
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คาถวง
น้ําหนัก
0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

หมายเหตุ

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

43

การเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพ
อัลกอริทึมที่ใชคนหา
ฟรีเควนไอเท็มเซล
สําหรับชุดขอมูลที่มี
ความหนาแนนมาก
การพัฒนาระบบ
บันทึกการเขารวม
กิจกรรมนักศึกษา
ผานเว็บแอพพลิเคชั่น
บนเครือขาย
อินเทอรเน็ต

นายทวีศักดิ์ คงตุก

44

น.ส.วรนุช จันทร
โอ

45

การประชาสัมพันธ
กลุมทองเที่ยวเชิง
น.ส.สุมนา บุษบก
อนุรักษเขาพญาบังสา
จ.สตูลผานสื่อออนไลน

46

การวิจัยและออกแบบ น.ส.สุมนา บุษบก
เพื่อสรางสื่อมัลติมีเดีย
ในการประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ต.บอหิน อ.สิเกา
จ.ตรัง

47

The Confirmatory ดร.จิตรลดา
Factor Analysis of เพลิดพริ้ง
Knowledge Manag
ement And Comm
unity Enterprise

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/
แหลงตีพิมพ

2561 การประชุมวิชาการระดับชาติ
“การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” ครั้งที่ 4
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วันที่ 5-6 มีนาคม 2561
2561 การประชุมวิชาการระดับชาติ
“การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” ครั้งที่ 4
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วันที่ 5-6 มีนาคม 2561
ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 10 และการ
ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติมหาวิทยาลัย
2561 เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9
ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม
กาวไกลสู Thailand 4.0 ณ
โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง
จ.ตรัง วันที่ 1-3 สิงหาคม
2561
2561 การประชุมวิชาการ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 1 มนุษยสังคม : นวัตกรรมการพัฒนา
ทองถิ่นสูสากล ตามศาสตร
พระราชา
2561 ประชุมวิชาการ 2018
International Conference
on Business and
Information ณ ประเทศ
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คาถวง
น้ําหนัก
0.2

0.2

0.2

0.2

0.4

หมายเหตุ

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

Management Proc
ess
48

คาถวง
น้ําหนัก

หมายเหตุ

เกาหลีใต วันที่ 6 - 8 ก.ค.
2561

Weapon Detector
System by Using Xray Image
Processing
Technique
Tracking Vehicles
System Based on
License Plate
Recognition

ดร.สัตถาภูมิ
ไทยพานิช

50

A Compaarative
Study of
Classification Liver
Dysfuncyion with
Machine Learning

ดร.สัตถาภูมิ
ไทยพานิช

51

EaaS ระบบบริการ
ดร.อาณัติ
การเรียนการสอน
รัตนถิรกุล
สําหรับผูสอนยุคดิจิทัล

52

การเพิ่มประสิทธิภาพ ดร.อาณัติ
การทํางานดวย Mind รัตนถิรกุล
Map

49

ชื่อวารสาร/
แหลงตีพิมพ

ดร.สัตถาภูมิ
ไทยพานิช

2561 ประชุมวิชาการนานาชาติ
เกี่ยวกับการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่
18 วันที่ 26 - 29 กันยายน
2561
2561 ประชุมวิชาการนานาชาติ
เกี่ยวกับการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่
18 วันที่ 26 - 29 กันยายน
2561
2561 การประชุมวิชาการนานาชาติ
The International Joint
Symposium on Artificial
Intelligence and Natural
Language Processing (iSAINLP2018) ณ โรงแรมพูลแมน
พัทยา จี วันที่ 15-17
พฤศจิกายน 2561
2561 วารสารวิชาการ สถาบัน
วิทยาการจัดการแหงแปซิฟค
สาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ปที่ 4 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2561
เลข ISSN 2586-8462
2561 วารสารบัณฑิตศาสน
มหาวิทยาลัยมหากุฎราช
วิทยาลัย สาขามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรปที่ 16 ฉบับ
ที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
2561 เลข ISSN 1686-4063
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0.4

0.4

0.4

0.6

TCI กลุมที่ 2

TCI กลุมที่ 2
0.6

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

53

การวิเคราะห
องคประกอบเชิง
ยืนยันของตัวแบบใน
การจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนไทย

54

Management Syste
m of Drinking
Water Factory Cas
e Study of Diamon
d
Drinking Water Fact
ory

55

Comparative
analysis of the
data structure for
mining all frequent
itemsets

เจาของผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/
แหลงตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

หมายเหตุ

0.6

TCI กลุมที่ 2

0.8

TCI กลุมที่ 1

1

SCOPUS

ดร.จิตรลดา
เพลิดพริ้ง

2561 บทความวิชาการตีพิมพลงใน
บัณฑิตศาสน มหาวิทยาลัย
มหามกุฎราชวิทยาลัย ฉบับ
ที่ 16ป 2561 เลขที่
หนา PP 55 - 66 เลข ISSN 1
685 4036 TCI กลุมที่ 2
นายทวีศักดิ์ คงตุก 2561 วารสารวิจัย มทร.กรุง
เทพ (UTK Journal)
เลข ISSN 1906 -0874 ป
ที่ 12 ฉบับที่ 2
ก.ค. - ธ.ค. 2561 เลข
หนา 149 –156 ซึ่งเปน
วารสารที่อยูในฐานขอมูล
TCI Journal Classification
tier 1
นายทวีศักดิ์ คงตุก 2561 วารสาร COMPUSOFT : An
Interntional of Advanced
Computer Technology
(เดือนพฤศจิกายน 2561)
เลขหนา 2867 - 2873
เลข ISSN 2320 - 0790
ซึ่งเปนวารสารที่อยูใน
ฐานขอมูล SCOPUS
รวมคะแนนถวงน้ําหนัก

14.4

3.2 กลุมสาขาวิชา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รอยละ 20 = 5 คะแนน
ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

1

ภาษีเงินไดและขนาด
ของกิจการ SMEs
สงผลตอรายไดคงคาง
ที่จึ้นอยูกับดุลยพินิจ
ของผูบริหาร

เจาของผลงาน
ผศ.สุรชัย
เอมอักษร

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/
แหลงตีพิมพ

2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
และระบบสารสนเทศ
ประยุกต และการประชุม
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คาถวง
น้ําหนัก
0.2

หมายเหตุ

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

2

แนวทางการพัฒนา
จัดทําบัญชีและระบบ
เกณฑคงคาง
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ

ผศ.สุภานันต
จันทรตรี

2561

3

การวิเคราะหตนทุน
และผลตอบแทนของ
เกษตรที่ทําการ
เพาะปลูกขาวในพื้นที่
ศูนยวิจัยขาว
พระนครศรีอยุธยา

ดร.วราภรณ
นาคใหม

2561

4

ตนทุนตอหนวยในการ นางไสว
ผลิตบัณฑิตของ
เทศพันธุ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ

2561

5

ความเหมาะสมของ
น.ส.สุกัญญา
โปรแกรมสําเร็จรูป
วงษลคร
ทางบัญชีที่
สถาบันการศึกษาใชใน
ยุค Thailand 4.0

2561
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ชื่อวารสาร/
แหลงตีพิมพ
วิชาการดานบริหารธุรกิจ
ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 19 -20 มกราคม
2561
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 2
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 19 -20 มกราคม
2561
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 2
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 19 -20 มกราคม
2561
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 2
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 19 -20 มกราคม
2561
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 2
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

คาถวง
น้ําหนัก

0.2

0.2

0.2

0.2

หมายเหตุ

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/
แหลงตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 19 -20 มกราคม
2561
6

7

8

9

ปจจัยที่มีผลกระทบ
น.ส.ปยะรัตน
ตอการวางแผนภาษี โพธิ์ยอย
ของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาด เอ็ม เอ ไอ
กลุมอุตสาหกรรม
บริการ

2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 2
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 19 -20 มกราคม
2561
ความสําพันธระหวาง น.ส.จินตนา โสม 2561 การประชุมวิชาการ
คุณภาพกําไรกับ
โสดา
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ
รายงานของผูสอบ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 2
บัญชีในตลาด
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
หลักทรัพย
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 19 -20 มกราคม
2561
การศึกษา
น.ส.จิราพร
2561 การประชุมวิชาการ
ความสัมพันธระหวาง กรัดเพ็ชร
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ
ประกาศจายเงินปนผล
เทคโนโลยี ครั้งที่ 2
และปจจัยอื่นกับการ
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ตัดสินใจลงทุนใน
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ตลาดหลักทรัพยแหง
จ.พระนครศรีอยุธยา
ประเทศไทย
วันที่ 19 -20 มกราคม
2561
ความรูความเขาใจ
น.ส.มาลี พรหม 2561 การประชุมวิชาการ
เกี่ยวกับการเสียภาษี ชะออน
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ
เงินไดบุคคลธรรมดา
เทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ณ
ของผูมีเงินไดพึง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
ประเมินใน จ.
มงคลสุวรรณภูมิ จ.
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา วันที่ 19
-20 มกราคม 2561
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0.2

หมายเหตุ

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

10

ปจจัยสวนบุคคลที่
สงผลตอความรูความ
เขาใจของผูเสียภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดา
ใน
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
ความรูความเขาใจของ
ผูมีเงินไดพึงประเมิน
เกี่ยวกับการเสียภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดา
ของประชาชนใน จ.
ลพบุรี

น.ส.มาลี พรหม
ชะออน

11

ผศ.ดร.สุภาวดี
สุขีชีพ มอสส

12

อิทธิพลของกรรมการ ผศ.ดร.สุภาวดี
อิสระและผูถือหุนที่
สุขีชีพ มอสส
เปนกรรมการอิสระที่มี
ตอผลการดําเนินงาน

13

ปจจัยทางภาษีที่สงผล ผศ.ดร.สุภาวดี
ตอบุคลากรทางบัญชีที่ สุขีชีพ มอสส
มีผลตอการเขารวม
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

14

ปจจัยที่มีผลตอการ
ผศ.ดร.สุภาวดี
เลือกใชโปรแกรม
สุขีชีพ มอสส
สําเร็จรูปทางการบัญชี
ของสํานักงานทําบัญชี
ใน จ.
พระนครศรีอยุธยา

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/
แหลงตีพิมพ

2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ จ.
พระนครศรีอยุธยา วันที่ 19
-20 มกราคม 2561
2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 2
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 19 -20 มกราคม
2561
2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ จ.
พระนครศรีอยุธยา วันที่ 19
-20 มกราคม 2561
2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ จ.
พระนครศรีอยุธยา วันที่ 19
-20 มกราคม 2561
2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ จ.
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พระนครศรีอยุธยา วันที่ 19
-20 มกราคม 2561
15

อิทธิพลของคาใชจาย
ในการขายและ
คาใชจายในการ
บริหารตอรายไดจาก
การขายของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหง
ประเทศไทย กลุม
อสังหาริมทรัพย
ปจจัยที่มีผลตอการ
เบิกจายเงินที่ลาชาใน
หนวยงานรัฐบาลสวน
ราชการเทศบาลใน จ.
พระนครศรีอยุธยา

ผศ.ดร.สุภาวดี
สุขีชีพ มอสส

2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ จ.
พระนครศรีอยุธยา วันที่ 19
-20 มกราคม 2561

0.2

ผศ.สุวัชร
ภัทรกุลพงษ

0.2

17

ปจจัยที่มีผลตอ
ความสามารถในการ
ชําระหนี้ของสมาชิก
สหกรณการเกษตร
อ.อินทรบุรี
จ.สิงหบุรี

ผศ.พูลสิน
กลิ่นปทุม

18

ปจจัยที่สงเสริมการ
เสียภาษีเงินไดนิติ
บุคคล กรณีศึกษานิติ
บุคคลในเขต อ.
พระนครศรีอยุธยา

ผศ.กุลประภัสสร
สุขีโรจน

2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 2
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 19 -20 มกราคม
2561
2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 2
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 19 -20 มกราคม
2561
2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 2
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
จ.พระนครศรีอยุธยา

16
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วันที่ 19 -20 มกราคม
2561
19

20

21

ปจจัยสวนบุคคลที่
สงผลตอขอมูลทาง
เศรษฐกิจ พฤติกรรม
การออมเงิน และ
ทัศนคติในการออมเงิน
ของนักศึกษา คณะ
บริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย
พระนครศรีอยุธยา
วาสุกรี
ความสัมพันธของ
โครงสรางของผูถือหุน
ระดับการกํากับดูแล
กิจการที่ดีทมี่ ีตอผล
การดําเนินงานของ
บริษัทที่จะทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
(SET100)
ความสัมพันธระหวาง
การควบคุมภายในกับ
ผลการดําเนินงานของ
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร

น.ส.กรุณา
ปญญายิ่ง

2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 2
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 19 -20 มกราคม
2561

0.2

ผศ.ดร.สุภาวดี
สุขีชีพ มอสส

2561 การประชุมวิชาการนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10
“ราภัฎวิจัยเพื่อพัฒนา
ทองถิ่นสูความยั่งยืน”
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี 24 มีนาคม
2561
2561 ประชุมวิชาการปญญา
ภิวัฒนระดับชาติ ครั้งที่ 8
และนานาชาติ ครั้งที่ 1
วันที่ 21 มิถุนายน 2561

0.2

น.ส.ชิดชญา
จันทเพ็ชร
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22

ปจจัยที่มีผลตอการ
นายจักรกฤษณ
กําหนดคาธรรมเนียม มะโหฬาร
การตรวจสอบบัญชี
ของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย

23

ความพรอมในการ
บริหารงานการคลัง
ดวยระบบบัญชี
คอมพิวเตอร (eLAAS) ขององคการ
บริหารสวน ต.ใน
จ.สุพรรณบุรี

24

ปจจัยที่สงผลตอ
นายพิธาน
ความเครียดในการ
แสนภักดี
ปฏิบัติงานของ
พนักงานบัญชีในธุรกิจ
SMEs ใน อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี

น.ส.จุรีพร สุข
สมกิจ

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/
แหลงตีพิมพ

2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่
10 และการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 9
ราชมงคลขับเคลื่อน
นวัตกรรมกาวไกลสู
Thailand 4.0 ณ โรงแรม
เรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง
วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561
2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่
10 และการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ครั้งที่ 9 ราชมงคล
ขับเคลื่อนนวัตกรรมกาวไกล
สู Thailand 4.0 ณ โรงแรม
เรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง
วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561
2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่
10 และการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ครั้งที่ 9 ราชมงคล
ขับเคลื่อนนวัตกรรมกาวไกล
สู Thailand 4.0 ณ โรงแรม
เรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง
วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561
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25

สภาพปญหาที่สงผล
ตอคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายวิชาการ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ

น.ส.สุมาลี นาม
โชติ

26

ปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับการกําหนด
คาตอบแทนกรรมการ
บริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทสไทย

27

ความสัมพันธระหวาง
อัตราสวนดานภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลกับมูลคา
ของกิจการกลุมเกษตร
และอุตสาหกรรม
อาหารที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/
แหลงตีพิมพ

2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่
10 และการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 9
ราชมงคลขับเคลื่อน
นวัตกรรมกาวไกลสู
Thailand 4.0
ณ โรงแรมเรือรัษฎา
อ.เมือง จ.ตรัง
วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561
น.ส.สุกัญญา
2561 การประชุมวิชาการ
วงษลคร
ระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่
10 และการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 9
ราชมงคลขับเคลื่อน
นวัตกรรมกาวไกลสู
Thailand 4.0 ณ โรงแรม
เรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง
วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561
น.ส.จินตนา โสม 2561 การประชุมวิชาการ
โสดา
ระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่
10 และการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ครั้งที่ 9 ราชมงคล
ขับเคลื่อนนวัตกรรม
กาวไกลสู Thailand 4.0
ณ โรงแรมเรือรัษฎา
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อ.เมือง จ.ตรัง
วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561

28

การสื่อสารทาง
ผศ.ดร.เสนีย
การตลาดแบบบูรณา พวงยาณี
การผานสื่อดิจิทัลมีผล
ตอการตัดสินใจซื้อ
เครื่องสําอางของวัยรุน
หญิง (Genewation
Z) ใน จ.
พระนครศรีอยุธยา

29

คุณภาพชีวิตในการ
ทํางานที่สงผลตอ
คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน

30

ภาพลักษณ ความพึง ผศ.ดร.เสนีย
พอใจของนักทองเที่ยว พวงยาณี
ที่สงผลตอความภักดี
ของนักทองเที่ยวที่มี
ตอตลาดน้ําอโยธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา

ผศ.ดร.เสนีย
พวงยาณี

2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขายวิจัย
ประชาชื่น ครั้งที่ 4 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ วันที่
27 เม.ย. 2561
2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขายวิจัย
ประชาชื่น ครั้งที่ 4 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ วันที่
27 เม.ย. 2561
2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขายวิจัย
ประชาชื่น ครั้งที่ 4 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
วันที่ 27 เม.ย. 2561
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31

การรับรูประสิทธิผล ผศ.ดร.เสนีย
การสงเสริมการตลาด พวงยาณี
สงผลตอการตัดสินใจ
ใชบริการสินเชื่อ
รถยนต (คาร ฟอร
แคช) ของลูกคา
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จ.สระบุรี

32

ศึกษาผลกระทบของ
ศักยภาพการ
ปฏิบัติงานทางดาน
บัญชีของนักบัญชีที่มี
ตอความสําเร็จในการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) ในเขต
ภาคกลาง
การศึกษาปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการพน
สภาพการเปน
นักศึกษา ของ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ

ดร.วราภรณ
นาคใหม

การวิเคราะหตนทุน
และผลตอบแทนของ
การปลูกขาว ในเขต
พื้นที่ อ.ศรีประจันต
จ.สุพรรณบุรี

ดร.วราภรณ
นาคใหม

33

34

อ.ทิพยวัน
สุขสัน

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/
แหลงตีพิมพ

2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขายวิจัย
ประชาชื่น ครั้งที่ 4 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
วันที่ 27 เม.ย. 2561
2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขายวิจัย
ประชาชื่น ครั้งที่ 4
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
วันที่ 27 เม.ย. 2561
2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขายวิจัย
ประชาชื่น ครั้งที่ 4
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
วันที่ 27 เม.ย. 2561
2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่
10 และการประชุมวิชาการ
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35

ปจจัยที่มีผลตอการ
เลือกใชบริการชําระ
คาไฟฟา โดยวิธีหัก
บัญชีฝากธนาคารของ
ผูใชไฟฟา ในเขต อ.
ศรีประจันต จ.
สุพรรณบุรี

อ.ฐิติธนา
ไตรสิทธิ์

36

การรับรูขอมูลการ
ทองเที่ยวจากสื่อ
ออนไลนและ
ภาพลักษณของการ
ทองเที่ยวมี
ความสัมพันธตอ การ
ตัดสินใจทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมใน จ.
พระนครศรีอยุธยา
การรับรูประโยชนของ
สังคมออนไลนและ
คุณคาตราสินคามี
ความสัมพันธตอ การ
ตัดสินใจเลือกซือ้
สินคาแบรนดเนมมือ

ผศ.ดร.วสุธิดา
นุริตมนต

37

ผศ.ดร.วสุธิดา
นุริตมนต

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/
แหลงตีพิมพ

ระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 9 ราช
มงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม
กาวไกลสู Thailand 4.0
ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง
จ.ตรัง วันที่ 1-3 สิงหาคม
2561
2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่
10 และการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 9 ราช
มงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม
กาวไกลสู Thailand 4.0
ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง
จ.ตรัง วันที่ 1-3 สิงหาคม
2561
2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ จ.
พระนครศรีอยุธยา วันที่ 19
-20 มกราคม 2561

2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 2
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
จ.พระนครศรีอยุธยา
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ปที่
ตีพิมพ

สองของผูบริโภคใน
จ.พระนครศรีอยุธยา

38

39

40

41

อิทธิพลของบิวตี้บล็อก
เกอรและการยอมรับ
เทคโนโลยีที่มี
ความสัมพันธตอ การ
ตัดสินใจซื้อ
เครื่องสําอางของ
นักศึกษาใน จ.
พระนครศรีอยุธยา
ความตองการของ
นักทองเที่ยวและสวน
ประสมทางการตลาด
ที่มีความสัมพันธตอ
การตัดสินใจที่จะมา
ทองเที่ยวซ้ําของ
นักทองเที่ยวชาวไทย
ในการทองเที่ยวตลาด
โกงโคงแสงโสม อ.
บางปะอิน
รูปแบบการโพสที่
เหมาะสมตอการสราง
ความพึงพอใจของ
ลูกคาศรีประจันตวัฒน
ยนต

ชื่อวารสาร/
แหลงตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

วันที่ 19 -20 มกราคม
2561

ผศ.ดร.วสุธิดา
นุริตมนต

2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 2
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 19 -20 มกราคม
2561
2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 2
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 19 -20 มกราคม
2561

0.2

2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 2
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 19 -20 มกราคม
2561
กลยุทธทางการตลาด ผศ.ดร.จันทรเพ็ญ 2561 การประชุมวิชาการ
การสรางความ
วรรณารักษ
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ
ไดเปรียบในการ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 2
แขงขันหองจัดสัมมนา
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ของธุรกิจโรงแรมที่
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

0.2

ผศ.ดร.วสุธิดา
นุริตมนต

ผศ.ดร.จันทรเพ็ญ
วรรณารักษ
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เจาของผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

ไมใชแหลงทองเที่ยว
จ.สุพรรณบุรี

42

43

44

ปจจัยดานตลาด
บริการที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกใช
อินเทอรเน็ต
กรณีศึกษาศูนยบริการ
ลูกคาทีโอที สาขา
พยุหะคีรี จ.
นครสวรรค
ผลสําเร็จของการ
สงออกผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางจาก
ธรรมชาติในภาคกลาง

ชื่อวารสาร/
แหลงตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 19 -20 มกราคม
2561
น.ส.ศุภกร เอี่ยม
อําพร

ผศ.ดร.นวพร
รัตนบุรี

การศึกษาสภาพปญหา นายปฏิพล
ความผิดพลาดของ
หอมยามเย็น
เอกสารการรับเงินใน
สวนของแผนการเงิน
ตามหนี้บริษัท ABC

2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 2
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 19 -20 มกราคม
2561
2561 ประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 7 ภายใต
แนวความคิด “วิทยาการ
จัดการวิชาการ 2018 :
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่นสูประเทศ
ไทย 4.0” ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎกําแพงเพชร
(แมสอด) จ.ตาก
วันที่ 2 กุมภาพันธ 2561
2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 2
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 19 -20 มกราคม
2561
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ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

45

การศึกษาสภาพปญหา
ความผิดพลาดของ
เอกสารขาเขาและ
เอกสารขาออกในสวน
ของตรวจสอบปดบัญชี
Shipping การณี
ศึกษา XYZ
ความสําพันธระหวาง
ความเครียดภายใน
องคกรกับ
ประสิทธิภาพกับการ
ปฏิบัติงานของ
พยาบาล โรงพยาบาล
เจาพระยายมราช จ.
สุพรรณบุรี
ปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการรับ
บริการของ
ธนาคารกรุงไทย สาขา
สามชุก จ.สุพรรณบุรี

นายปฏิพล
หอมยามเย็น

ความสัมพันธของ
ภาพลักษณองคกร
และความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
กรณีษึกษา บริษัท ศรี
ประจันตวัฒนยนต
จํากัด ศูนยยามาฮา
ความสัมพันธระหวาง
ปจจัยการใหบริการตอ
ปจจัยคุณภาพการ
ใหบริการของคลังพัสดุ
การไฟฟาสวนภูมิภาค

ผศ.ดร.ลัดดาวัลย
สําราญ

46

47

48

49

เจาของผลงาน

ผศ.ดร.ลัดดาวัลย
สําราญ

ผศ.ดร.ลัดดาวัลย
สําราญ

ผศ.ดร.ลัดดาวัลย
สําราญ

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/
แหลงตีพิมพ

2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ จ.
พระนครศรีอยุธยา วันที่ 19
-20 มกราคม 2561
2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 2
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 19 -20 มกราคม
2561
2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 2
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 19 -20 มกราคม
2561
2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ จ.
พระนครศรีอยุธยา วันที่ 19
-20 มกราคม 2561
2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ จ.
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ปที่
ตีพิมพ

รังสิต ในเขตพื้นที่ จ.
ปทุมธานี

ชื่อวารสาร/
แหลงตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

พระนครศรีอยุธยา วันที่ 19
-20 มกราคม 2561

50

การลดความสูญเสียใน น.ส.ศิริรตั น สัย
กระบวนการผลิตอิฐ วุฒิ
ดวยเทคนิคการจัดการ
สมัยใหม

51

พฤติกรรมการใช
นายวุฒิศาสตร
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช คําคม
ของเกษตร ต.โพธิ์เกา
ตน อ.เมือง จ.
ลพบุรี

52

พฤติกรรมและปจจัย
สวนประสมทาง
การตลาดบริการที่
สงผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการคลินิก
เสริมความงามของ
ผูบริโภคใน
อ.พระนครศรีอยุธยา

53

อิทธิพลสวนประสม
ดร.ปชฌา
ทางการตลาดและ
ตรีมงคล
การตลาดมุงเนนลูกคา
ที่สงผลตอการบริหาร
ลูกคาสัมพันธกรณีของ

นายวุฒิศาสตร
คําคม

2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “วลัยลักษณ
วิจัย” ครั้งที่ 10
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
วันที่ 27-28 มี.ค. 61
2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขายวิจัย
ประชาชื่น ครั้งที่ 4 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ วันที่
27 เม.ย. 2561
2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขายวิจัย
ประชาชื่น ครั้งที่ 4 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ วันที่ 27
เม.ย. 2561
2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และ
การประชุมวิชาการ
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ธุรกิจรถยนตมือสอง
ภายใน จ.
พระนครศรีอยุธยา

54

แนวทางการพัฒนา
ดร.ปชฌา
ประสิทธิภาพการ
ตรีมงคล
บริหารจัดการตาม
ความคาดหวังของ
ผูปกครองนักเรียน
โรงเรียนวัดกุมแต อ.
อุทัย จ.
พระนครศรีอยุธยา

55

คุณภาพการใหบริการ
ของการไฟฟา
สวนภูมิภาค
อ.ปาโมก

น.ส.ศิริรตั น สัย
วุฒิ

56

การเพิ่มมูลคากลวย
เบรคแตก ดวยการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ

นางนนทลี
บุญทัดการุณยศิริ

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/
แหลงตีพิมพ

ระดับชาติ เครือขายวิจัย
ประชาชื่น ครั้งที่ 4 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
วันที่ 27 เม.ย. 2561
2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขายวิจัย
ประชาชื่น ครั้งที่ 4
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ วันที่
27 เม.ย. 2561
2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขายวิจัย
ประชาชื่น ครั้งที่ 4 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
วันที่ 27 เม.ย. 2561
2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขายวิจัย
ประชาชื่น ครั้งที่ 4 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ วันที่ 27
เม.ย. 2561
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คาถวง
น้ําหนัก

0.2

0.2

0.2

หมายเหตุ

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

57

การซื้อประกันชีวิต
ของประชาชนใน
จ.ฉะเชิงเทรา

ดร.สุธิดา
ถนอมวงษ

58

ทัศนคติของผูสูงอายุที่ น.ส.เกษสิริ
มีตอพืชสมุนไพรใน
ศักดานเรศว
เขตพระนครศรีอยุธยา

59

ปจจัยที่มีอิทธิพลที่มี ผศ.ดร.ลัดดาวัลย
ผลตอการตัดสินใจใช สําราญ
บริการดานสินเชื่อของ
บริษัทเมืองไทยลิสซิ่ง
จํากัด (มหาชน) สาขา
ยอยสามชุก

60

ความสัมพันธระหวาง
คุณภาพการใหบริการ
กับความจงรักภักดี
ของผูเขามาใชบริการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค
รังสิต จ.ปทุมธานี

ผศ.ดร.ลัดดาวัลย
สําราญ

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/
แหลงตีพิมพ

2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขายวิจัย
ประชาชื่น ครั้งที่ 4 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
วันที่ 27 เม.ย. 2561
2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ ครั้งที่ 3 และการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือขายวิจัยประชาชื่น
ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ วันที่ 27 เม.ย. 2561
2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3
และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขายวิจัย
ประชาชื่น ครั้งที่ 4
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
วันที่ 27 เม.ย. 2561
2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ ครั้งที่ 3 และการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือขายวิจัยประชาชื่น
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คาถวง
น้ําหนัก
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0.2

0.2

0.2

หมายเหตุ

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/
แหลงตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
วันที่ 27 เม.ย. 2561
61

62

63

ความรูความเขาใจ
และทัศนคติตอ
นโยบาย Thailand
4.0 ของบุคลากร
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น กรณีศึกษา
จ.สุพรรณบุรี
การพัฒนาบรรจุภัณฑ
ตนแบบสําหรับ
ผลิตภัณฑแปรรูปจาก
มันเทศ ประเภท
มัฟฟน ต.ทับน้ํา
อ.บางปะหัน
จ.พระนครศรีอยุธยา

น.ส.วันงาม มี
บุญสลาง

น.ส.ศศินันท
ศาสตรสาระ

การเปรียบเทียบอัตรา น.ส.ศศินันท
ผลตอบแทนที่คาดหวัง ศาสตรสาระ
และอัตราผลตอบแทน
ที่แทจริงของบริษัทใน
ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
ICMSIT ครั้งที่ 5
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร วันที่ 15
มิถุนายน 2561
2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
และระบบสารสนเทศ
ประยุกต และการประชุม
วิชาการดานบริหารธุรกิจ
ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 19 -20 มกราคม
2561
2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 2
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 19 -20 มกราคม
2561
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0.2

หมายเหตุ

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

64

ทัศนคติ และปจจัยตอ น.ส.กนกกาญจน
การวางแผนการเงิน กลอมเกลา
สวนบุคคลของครู
มัธยมศึกษา จาก
โรงเรียนใน จ.
พระนครศรีอยุธยา
และ จ.อางทอง

65

อุปสงคสินคา OTOP
ในตลาดน้ําอโยธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา

ผศ.กนกพร
ภาคีฉาย

66

การวิเคราะห
พฤติกรรมการบริโภค
อาหารทองถิ่นภาค
กลาง ( จ.
พระนครศรีอยุธยา
นนทบุรี และ
สุพรรณบุร)ี

น.ส.ศศินันท
ศาสตรสาระ

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/
แหลงตีพิมพ

2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขายวิจัย
ประชาชื่น ครั้งที่ 4 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
วันที่ 27 เม.ย. 2561
2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขายวิจัย
ประชาชื่น ครั้งที่ 4
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ วันที่
27 เม.ย. 2561
2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3
และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขายวิจัย
ประชาชื่น ครั้งที่ 4 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
วันที่ 27 เม.ย. 2561
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คาถวง
น้ําหนัก
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0.2

หมายเหตุ

ชื่อวารสาร/
แหลงตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

ชื่อผลงานวิชาการ

67

The Impact of Tec
hnology Marketing
and Technology Se
lfEfficacy on Using I
ntention Mobile
Banking of Consum
er: The Empirical
study in Commerci
al bank area
The marketing-mix
which influent to t
he
buying decision m
aking toward handwoven cotton fabri
cs

ผศ.ดร.วสุธิดา
นุริตมนต

2561 Globsl Business
Research Journals &
Greater Vision
Confereace & Seminars
Organizing, Dubai-UAE
ครั้งที่ 18 ณ เมืองซูริก
ประเทศสมาพันธรัฐสวิส
วันที่ 13 - 15 ก.ค. 2561

0.4

น.ส.ศุภกร
เอี่ยมอําพร

0.4

Factors Influencing
Company’s Logisti
cs
Performance in Ind
ustrial Areas, Phra
Nakhon Si Ayuttha
ya Province, Thaila
nd
HOW TO ESTABLIS
H QUALITY OF WO
RKLIFE IN WORKPL
ACE

น.ส.ศิริรตั น
สัยวุฒิ

2561 The SIBR 2018 Osaka
Conference on
Interdisciplinary
Business & Economics
Research
ณ Ark Hotel เมืองโอซากา
ประเทศญี่ปุน วันที่ 5-6
ก.ค. 2561
2561 Globsl Business
Research Journals &
Greater Vision
Confereace & Seminars
Organizing, Dubai-UAE
ครั้งที่ 18 ณ เมืองซูริก
ประเทศสมาพันธรัฐสวิส
วันที่ 13 - 15 ก.ค. 2561
2561 Globsl Business
Research Journals &
Greater Vision
Confereace & Seminars
Organizing, Dubai-UAE
ครั้งที่ 18 ณ เมืองซูริก
ประเทศสมาพันธรัฐสวิส
วันที่ 13 - 15 ก.ค. 2561

68

69

70

เจาของผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

ลําดับที่

น.ส.สุตาภัทร
จันทรประเสริฐ
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0.4

0.4

หมายเหตุ

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

71

Performance
Measurement of
Palm Oil Industrial
Company in the
Stock Exchange of
Thailand

นายพิทยุตม
คงพวง

72

การจัดการทรัพยากร
มนุษยในองคกรให
ประสบความสําเร็จ

ผศ.ดร.ณัฏฐพัชร
ลาภบํารุงวงศ

73

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การยอมรับเทคโนโลยี
และความตั้งใจใช
บริการชําระเงินของ
ผูบริโภครุนใหมดวย
โปรแกรมประยุกตควิ
อารโคดผาน
โทรศัพทเคลื่อนที่
สมารทโฟน
ภูมิปญญาเกี่ยวกับ
อาหารทองถิ่นภาค
กลาง ( จ.
พระนครศรีอยุธยา
นนทบุรี และ
สุพรรณบุร)ี

ผศ.ดร.วสุธิดา
นุริตมนต

74

เจาของผลงาน

น.ส.ศศินันท
ศาสตรสาระ

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/
แหลงตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

2561 การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 7 th
International
Symposium on the
fusion of
Science&Technologies
(ISFT2018) ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ศูนย
นนทบุรี เขตเหนือ วันที่ 1620 ธ.ค. 2561
2561 วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยปทุมธานี ป
ที่ 10 ฉบับที่ 2 (เดือน
ก.ค. - ธ.ค. 2561) เลข
หนา 278 เลข ISSN1906 4284
2561 วารสารวิชาการนวัตกรรม
การสื่อสารสังคม
ปที่ 6 ฉบับ
ที่ 2 ก.ค. - ธ.ค. 2561 เลข
หนา 40 - 50 เลข ISSN 19
06 -6988

0.4

2561 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลั
ยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ (มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร) ปที่ 3 ฉบับ
ที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
2561
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0.6

TCI กลุมที่ 2
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เจาของผลงาน

75

ความตองการมีสวน
รวมของชุมชนในการ
จัดการทองเที่ยวทาง
น้ํารอบเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยา

น.ส.ศศินันท
ศาสตรสาระ

76

การสงเสริม
ความกาวหนาและ
ความมั่นคงในสาย
อาชีพของเจาหนาที่
ดานการดูแลผูสูงอายุ

ผศ.ดร.ลัดดาวัลย
สําราญ

77

สวนประสมทาง
ผศ.ดร.ลัดดาวัลย
การตลาดและคุณภาพ สําราญ
การใหบริการที่สง ผล
ตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการ
โรงพยาบาลเจา
พยายมราช จ.
สุพรรณบุรี

78

ภาพลักษณธนาคารที่ ผศ.ดร.ลัดดาวัลย
มีผลตอการรับรู
สําราญ
คุณภาพบริการของ
ลูกคาธนาคารกรุงไทย
สาขาสามชุก จ.
สุพรรณบุรี

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/
แหลงตีพิมพ

2561 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลั
ยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
(มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร) ปที่ 3
ฉบับที่ 1 มกราคม มิถุนายน 2561
2561 วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยธนบุรี
ปที่ 12 ฉบับ
ที่ 29 กันยายน - ธ.ค. 256
1 เลขหนา
119 - 134 เลข ISSN
1905 -9469 TCI กลุมที่ 1
2561 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลั
ยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ (มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร) ปที่ 3 ฉบับ
ที่ 2 เลมที่ 2 เดือนก.ค. ธ.ค. 2561 เลข
หนา 151 163
เลข ISSN 2465 - 5082 TC
I กลุมที่ 1
2561 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลั
ยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ (มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร) ปที่ 3 ฉบับ
ที่ 2 เลมที่ 2 เดือนก.ค. ธ.ค. 2561 เลข
หนา 164 176
เลข ISSN 2465 - 5082 TC
I กลุมที่ 1
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ปจจัยที่สงผลตอ
ผศ.ดร.ลัดดาวัลย
ประสิทธิภาพการ
สําราญ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท ซิงเกิ้ล
พอยท พารท
(ประเทศไทย) จํากัด
มหาชน

80

แนวทางการพัฒนา
ผศ.กนกพร
ธุรกิจขาวอินทรียเพื่อ ภาคีฉาย
รองรับการเขารวม
ประชาคมอาเซียนของ
โครงการ “ผูกปนโต
ขาว”

81

The impact of Envi ผศ.ดร.ทรงวิทย
ronmental Accoun เจริญกิจธนลาภ
tant’s
ability on CSR Discl
osure and Profitabi
lity of
theListed Compani
es in the Stock Exc
hange of Thailand

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/
แหลงตีพิมพ

2561 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลั
ยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
(มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร) ที่ 3 ฉบับ
ที่ เลขหนา 55 66 เลข ISSN 2465 - 5082
วันที่1 มกราคม มิถุนายน 2561
2561 บทความวิชาการตีพิมพลง
ในวารสารวิชาการ มทร.
สุวรรณภูมิ
(มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร) ปที่ 3
ฉบับ 1 (มกราคม –
มิถุนายน 2561) เลข
หนา 42 - 54
เลข ISSN 2462 – 5082
2561 วารสาร PSAKU Internati
onal Journal of Interdis
ciplinary Research ป
ที่ 1 ฉบับที่ 7 เลมที่ 1
(เดือน
มกราคม - มิถุนายน 2561)
เลขหนา 200 209 เลข ISSN 2286 - 959
X ฐานขอมูลอื่นนอกเหนือ
ฐานขอมูล ISI ชื่อ Social S
cience
Research Network (SSR
N) และ Ingenta Connect
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Influence of firm si ดร.ดารารัตน
ze on the Environ โพธิ์ประจักษ
mental Disclosure
and firm Performa
nce of the Listed
Companies in the
Stock Exchange of
Thailand

83

The Influence of B ผศ.ดร.เสนีย
oard Independenc พวงยาณี
e on Ability to Ope
rate and Capital St
ructure
through Corporate
Governance
Disclosure of Com
panies Listed on th
e
Stock Exchange of
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84

Impact of Business ผศ.วันเพ็ญ
Nature on Corpor กลิ่นพานิช
ate Governance Re
port through a Deg
ree of Independen
ce
of Board of Directo
rs: Case study of lis
ted companies in t

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/
แหลงตีพิมพ

2561 วารสาร PSAKU Internati
onal Journal of Interdis
ciplinary Research ป
ที่ 1 ฉบับที่ 7
เลมที่ 1 (เดือน
มกราคม - มิถุนายน 2561)
เลขหนา 171 181 เลข ISSN 2286 - 959
X ฐานขอมูลอื่นนอกเหนือ
ฐานขอมูล ISI ชื่อ Social S
cience Research
Network (SSRN)
และ Ingenta Connect
2561 วารสาร PSAKU Internati
onal Journal of Interdis
ciplinary Research ป
ที่ 1 ฉบับที่ 7 เลมที่ 1
(เดือน
มกราคม - มิถุนายน 2561)
เลขหนา 182 190 เลข ISSN 2286 - 959
X ฐานขอมูลอื่นนอกเหนือ
ฐานขอมูล ISI ชื่อ Social S
cience
Research Network (SSR
N) และ Ingenta Connect
2561 วารสาร PSAKU Internati
onal Journal of Interdis
ciplinary Research ป
ที่ 1 ฉบับที่ 7 เลมที่ 1
(เดือน
มกราคม - มิถุนายน 2561)
เลขหนา 210 218 เลข ISSN 2286 - 959
X ฐานขอมูลอื่นนอกเหนือ
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Influence of Corpo ผศ.ดร.ศิริมา
rate Information Di แกวเกิด
sclosure
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ment
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1

86

ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ
ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ
ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ

1

87
88

หมายเหตุ

2561 วารสาร PSAKU Internati
onal Journal of Interdis
ciplinary Research ป
ที่ 1 ฉบับที่ 7 เลมที่ 1
(เดือนมกราคม –
มิถุนายน 2561)
เลขหนา 191 199 เลข ISSN 2286 –
959X ฐานขอมูลอื่น
นอกเหนือฐานขอมูล ISI
ชื่อ Social Science
Research Network (SSR
N) และ Ingenta Connect
ผศ.ชลอ
2561 คําสั่งที่ 30/2561 ลงวันที่ 8
หนูอินทร
มกราคม. 2561
ผศ.ปยะรัตน
2561 คําสั่งที่ 2055/2561 ลง
โพธิ์ยอย
วันที่ 18 ธ.ค.. 2561
ผศ.ดร.ณัฏฐพัชร 2561 คําสั่งที่ 1402/2561 ลง
ลาภบํารุงวงศ
วันที่ 9 สิงหาคม. 2561

รวมคะแนนถวงน้ําหนัก
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4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 30 = 5 คะแนน
เจาของ
ผลงาน
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คาถวง
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การศึกษาเจตคติตอการ
เรียนการสอนรายวิชา
แคลคูลัส 2 ของนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ
การศึกษาประสิทธิภาพ
วิธีการจัดการเรียนการสอน
แบบรวมมือกับวิธีการ
จัดการเรียนการสอนแบบ
ปกติตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในรายวิชาหลักสถิติ
ความสัมพันธระหวางความ
ฉลาดทางดานอารมณกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
แคลคูลัส 1

นายสมชาย
สมโภชน
พิสุทธิ์

2561

0.2

น.ส.
กัญญลักษณ
ทรัพยกระจาง

2561

น.ส.
ณัฐกาญจน
บุญสถิตย

2561

การวิเคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยันความเหมาะสม
ของระบบสารสนเทศที่ใช
ปฏิบัติงานของหนวยงานใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ
การหาปริมาณสารแอลโดปา
จากเมล็ดหมามุยและ
ผลิตภัณฑหมามุยแคปซูล

นายอเนก
พุทธิเดช

2561

นางประนอม
สุขเกื้อ

2561

ประชุมวิชาการ
ระดับชาติคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ระหวาง
วันที่ 19-20 ม.ค.
2561 หนา 103111
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี วันที่
19-20 ม.ค. 2561
หนา 121-126
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี วันที่
19-20 ม.ค. 2561
หนา 134-141
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี วันที่ 1920 ม.ค. 2561 หนา
142-150
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี วันที่ 1920 ม.ค.2561 หนา
24-30
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การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3
และการประชุม
วิชาการระดับชาติ
เครือขายวิจัยประชา
ชื่น ครั้งที่ 4 วันที่ 27
เม.ย. 2561 หนา
1757-1764
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3
และการประชุม
วิชาการระดับชาติ
เครือขายวิจัย
ประชาชื่น ครั้งที่ 4
วันที่ 27 เม.ย. 2561
หนา 434-443
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3
และการประชุม
วิชาการระดับชาติ
เครือขายวิจัยประชา
ชื่น ครั้งที่ 4 วันที่ 27
เม.ย. 2561 หนา
516-525

0.2

6

Enhanced Organic
Fertilizer Quality from
Sweet Potato Crop
Wastes of Tup-Nam
village via
Vermicomposting
Technology using
Eugrilus eugeniae

ดร.พิชญ ตั้ง
สมบัติวิจิตร

2561

7

การศึกษาวัสดุตั้งตนที่ใชใน
การเพาะเลี้ยงตอการเจริญ
และการผลิตสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพในถั่งเชาสีทอง

ดร.สามารถ
ตายขาว

2561

8

การคัดแยกสาหรายสีเขียว
จากน้ําเสียในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารที่มี
ความสามารถสูงในการผลิต
ชีวมวล

ดร.สามารถ
ตายขาว

2561
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9

การตรวจหาเชื้อ
ดร.ดวงหทัย
Staphylococcus arureus สิงหคะ
ในผลิตภัณฑชุมชนที่มีการ
จําหนายใน จ.
พระนครศรีอยุธยา

2561

0.2

10

การวิเคราะหปริมาณแรธาตุ ผศ.ชื่นสุมณ
สารประกอบฟนอลิกและ
ยิ้มถิน
ความสามารถในการตาน
อนุมูลอิสระของอาหารทอง

2561

11

การวิเคราะหปริมาณ
ดร.สุนทรา
สารประกอบฟนอลิกรวม
เฟองฟุง
และความสามารถในการ
ตานอนุมูลอิสระของ
ผลิตภัณฑชาลําตนหนอ
กะลาในพื้นที่เกาะเกร็ด จ.
นนทบุรี

2561

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3
และการประชุม
วิชาการระดับชาติ
เครือขายวิจัยประชา
ชื่น ครั้งที่ 4 วันที่
27 เม.ย. 2561 หนา
444-448
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3
และการประชุม
วิชาการระดับชาติ
เครือขายวิจัยประชา
ชื่น ครั้งที่ 4 วันที่ 27
เม.ย. 2561 หนา
504-515
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3
และการประชุม
วิชาการระดับชาติ
เครือขายวิจัยประชา
ชื่น ครั้งที่ 4 วันที่ 27
เม.ย. 2561 หนา
526-533
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การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3
และการประชุม
วิชาการระดับชาติ
เครือขายวิจัยประชา
ชื่น ครั้งที่ 4 วันที่ 27
เม.ย. 2561 หนา
380-386
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3
และการประชุม
วิชาการระดับชาติ
เครือขายวิจัย
ประชาชื่น ครั้งที่ 4
วันที่ 27 เม.ย. 2561
หนา 454-459
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 2
วันที่ 19-20 ม.ค.
2561 หนา 10-14
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 2
วันที่ 19-20 ม.ค.
2561 หนา 38-44

0.2

12

การคัดเลือกยีสตธรรมชาติที่ ดร.พิชญ
มีความสามารถในการยอย ตั้งสมบัติวิจิตร
ไขมัน

2561

13

การคัดแยกแบคทีเรียที่มี
สมบัติยอยไขมันจากบอ
บําบัดไขมันของโรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา

ดร.พรพรรณ
รัตนสัจจะ
และ
ดร.พิชญ
ตั้งสมบัติวิจิตร

2561

14

คุณสมบัติเซ็นเซอรทางเคมี
ของทังสเตนนาโนรอด
สําหรับ ลิ้นอิเล็กทรอนิคส

นายเจษฎา
จันทนผา
และ
ดร.อดุลย
หาญวังมวง

2561

15

ปจจัยที่สงผลกระทบตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
รายวิชาเทคโนโลยีเว็บ
เซอรวิส

น.ส.ณิชานันท
สมัครไทย

2561
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ดร.สรชัย
ชวรางกูร

2561

0.2

การพัฒนาสื่อภาพยนตรสั้น
สําหรับการรณรงคตอตาน
คอรัปชั่น เรื่อง ยัง(ไม)สาย

นางชัชฎา
ชวรางกูร

2561

18

การพัฒนาหนังสือผสาน
เทคโนโลยีเสมือน 3 มิติ
เรื่องศัสตราวุธโบราณ

น.ส.วราภรณ
มั่นทุง

2561

19

การพัฒนาศักยภาพผูเรียน
สําหรับการเรียนปรับ
พื้นฐานวิชาชีพ

นายเอกชัย
เนาวนิช

2561

20

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรูรายวิชา
พื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

น.ส.สุพัชชา
ทัพสัพ

2561

ประชุมวิชาการ
ระดับชาติคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 2
วันที่ 19-20 ม.ค.
2561 หนา 81-87
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 2
วันที่ 19-20 ม.ค.
2561 หนา 88-94
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 2
วันที่ 19-20 ม.ค.
2561 หนา 95-102
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 2
วันที่ 19-20 ม.ค.
2561 หนา 112120
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 2
วันที่ 19-20 ม.ค.
2561 หนา 127133

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

16

การพัฒนาสื่อสถานการณ
จําลองแบบสรางความนา
กลัว ดวยเทคโนโลยีเสมือน
จริง

17

เจาของ
ผลงาน
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0.2

0.2

0.2

0.2

หมายเหตุ

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของ
ผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/
แหลงตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

ประชุมวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติดาน
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและ
ระบบสารสนเทศ
ประยุกต (ACTIS)
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติดาน
บริหารธุรกิจ
(NCOBA) วันที่ 20
มกราคม 2561 หนา
92-98
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติดาน
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและ
ระบบสารสนเทศ
ประยุกต (ACTIS)
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติดาน
บริหารธุรกิจ
(NCOBA) วันที่ 20
มกราคม 2561 หนา
150-156
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติดาน
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและ
ระบบสารสนเทศ
ประยุกต (ACTIS)
การประชุมวิชาการ

0.2

21

การหาประสิทธิภาพของ
อัลกอริทึมการเรียนรูของ
เครืองเพือประยุกตใช
จําแนกผลผลิตทางการ
เกษตร

น.ส.ลักษนันท
พลอยวัฒนาวงษ

2561

22

การพัฒนาสมรรถนะดาน
เทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสือสารของนั กศึกษา
ระดับปริญญาตรีคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

นายสุวุฒิ
ตุมทอง

2561

23

ระบบจับคูสาํ หรับสหกิจ
นายกรมวุฒิ
ศึกษา กรณีศึกษาสาขาวิชา นงนุช
วิทยาการคอมพิวเตอรคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราช
มงคลสุวรรณภูม

2561
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0.2

0.2

หมายเหตุ

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของ
ผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

24

การสรางชุดคําตอบที่
เหมาะสมสําหรับระบบการ
เรียนรูผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส.

น.ส.อภิชญา
ขวัญแกว

2561

25

การประยุกตเทคนิคเหมือง
ขอมูลและระบบสนับสนุน
การตัดสินใจเลือกประกอบ
อาชีพดานคอมพิวเตอรให
เหมาะสมกับลักษณะนิสัย
สวนบุคคล.
การพัฒนาแบบทดสอบ
สมรรถภาพทางกายสําหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ ศูนยวาสุกรี

นายประเทือง
วงษทอง
นายวาฤทธิ์
กันแกว
น.ส.ยุวดี
โฉมแดง
นายมนตรี
สามงามดี

2561

27

ปญหาการบาดเจ็บ
กลามเนื้อของผูสูงอายุใน
เขตพื้นที่ อ.บางบาล

นายปยพงศ
ชูจันอัด

2561

28

ผลของการออกกําลังกาย
นายอํานาจ
ดวยยางยืดตอความสามารถ สุขแจม
ในการทรงตัวของผูสูงอายุ

2561

26

2561
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ชื่อวารสาร/
แหลงตีพิมพ
ระดับชาติดาน
บริหารธุรกิจ
(NCOBA) วันที่ 20
มกราคม 2561 หนา
187-190
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ประจําป
พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
หนา 389-393
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 2
หนา 586-592
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี วันที่ 1920 ม.ค. 2561 หนา
151-158
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี วันที่
19-20 ม.ค. 2561
หนา 159-166
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

คาถวง
น้ําหนัก

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

หมายเหตุ

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของ
ผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

29

A PSE-Coated
ผศ.ดร.พนิดา
Interdigital Resonator
หลอวงศตระกูล
Gas Sensor for
Agricultural Applications

30

Blockchain : Challenge
and Applications

น.ส.ภิญญาพัชญ
ทาสาธนัตย
ตระกูล

2561

31

System Design of
นายกรมวุฒิ
Vaccine Expert
นงนุช
Evaluation From Online
Literature

2561

32

Perception of Social
Cloud for Organization
Communication

2561

นายประดิษฐ
สงคแสงยศ

2561
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ชื่อวารสาร/
แหลงตีพิมพ
วันที่ 19-20 ม.ค.
2561
หนา 167-174
2018 IEEE
Conference on
Antenna
Measurements &
Applications
(CAMA) 3-6
September 2018
Page 381-383
The 32nd
International
Conference on
Information
Networking
(ICOIN2018) วันที่
10-12 มกราคม
2561 หนา 473475
The 25th Eurasia
Business and
Economics
Society
Conference
(EBES) วันที่ 23-25
พ.ค. 61 หนา 17281733
The 25th Eurasia
Business and
Economics
Society
Conference
(EBES) วันที่ 23-25

คาถวง
น้ําหนัก

0.4

0.4

0.4

0.4

หมายเหตุ

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของ
ผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/
แหลงตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

พ.ค. 61 หนา 11291134

33

IoT in Technology
Transfer

34

YeastSCI: A web tool
integrating Zinc cluster
protein information of
Saccharomyces and
Candida.

35

The Impacts of Social
Media Usage in
Organization

นายณัฐพงศ
เหลืองนฤดม
นายประดิษฐ
สงคแสงยศ
นางสุนทรี
แกนแกว
น.ส.ทักษิณา
คงสมลาภ
น.ส.วรารัตน
นิยมคา
ดร.อุทาน
บูรณศักดิ์ศรี

2561

The Fourteenth
International
Conference on
eLearning for
Knowledge-Based
Society วันที่ 18
มี.ค. 2561 หนา
301-303

0.4

2561

0.4

นายประดิษฐ
สงคแสงยศ

2561

Proceedings of
the 2018 6th
International
Conference on
Bioinformatics
and
Computational
Biology Page 2327 ป 2018
วารสารนานาชาติ
คอมพิวเตอรและ
ระบบสารสนเทศ
ประยุกต ปที่ 8 ฉบับ
ที่ 1 ป 2561 หนา
36-40
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0.6

หมายเหตุ

เจาของ
ผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/
แหลงตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

Development of
Information and
Communications
Technology
Competencies for
Undergraduate
Students
Management System
using Smartphone and
Sensor for Hydroponics
Vegetables

นายประดิษฐ
สงคแสงยศ

2561

0.6

นายกรมวุฒิ
นงนุช

2561

การพัฒนาสื่อดิจิทัลมรดก
ทางวัฒนธรรมไทย ดวย
แบบจําลอง 3 มิติ เชิง
สถาปตยกรรม วัดไชยวัฒนา
รามในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ประสิทธิภาพชุดฝกทักษะ
ดานคณิตศาสตรรายวิชา
แคลคูลัส 1 สําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ
ปจจัยในการตัดสินใจเขา
ศึกษาตอระดับปริญยาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ป
การศึกษา 2559

ดร.สรชัย
ชวรางกูร

2561

วารสารนานาชาติ
คอมพิวเตอรและ
ระบบสารสนเทศ
ประยุกต Volume
8, No.2, October
2018 - March
2019 Page 27-30
วารสารนานาชาติ
คอมพิวเตอรและ
ระบบสารสนเทศ
ประยุกต Volume
7, No.2, October
2017 - March
2018 Page 72-75
วารสารการอาชีวะ
และเทคนิคศึกษา ป
ที่ 8 ฉบับที่ 15 ป
2561 หนา 42-52

ดร.รุจิรา
คงนุย

2561

0.8

TCI กลุม 1

ดร.รุจิรา
คงนุย

2561

วารสาร
มหาวิทยาลัยคริสเต
รียน ปที่ 24 ฉบับที่
1 เดือน มกราคมมีนาคม 2561 หนา
1-8
วารสารบัณฑิต
วิทยาลัย
พิชญทรรศน ม.ราช
ภัฏอุบลราชธานี ปที่
13 ฉบับที่ 1 เดือน
มกราคม-มิถุนายน
2561 หนา 123129

0.8

TCI กลุม 1

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

36

37

38

39

40
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หมายเหตุ

0.6

0.6

เจาของ
ผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/
แหลงตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

ดร.รุจิรา
คงนุย

2561

วารสารศึกษาศาสตร
ปที่ 29 ฉบับที่ 2
หนา 39-53

0.8

TCI กลุม 1

นายประภาส
กลับนวล

2561

วารสารวิชาการ
มทร. สุวรรณภูมิ ปที่
6 ฉบับที่ 1 ป2561
หนา 84-100

0.8

TCI กลุม 1

นายประภาส
กลับนวล

2561

0.8

TCI กลุม 1

ดร.รุจิรา
คงนุย

2561

วารสารวิชาการ
มทร. สุวรรณภูมิ
(มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร) ปที่ 3
ฉบับที่ 1 ป2561
หนา 30-41
วารสาร
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ที่ 9
ฉบับที่ 2 ป 2561
หนา 245-256
วารสารวิชาการ
มทร.สุวรรณภูมิ
(มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร) ปที่ 3
ฉบับที่ 1 หนา 115128
Applied
Mechanics and
Materials Volume

0.8

TCI กลุม 1

0.8

TCI กลุม 1

0.8

TCI กลุม 1

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

41

การประเมินผลและติดตาม
ผลหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ
ประสิทธิภาพของสถิติพารา
เมตริกและสถิตินอนพารา
เมตริกในการทดสอบ
ตําแหนงของประชากรหลาย
กลุม
ภูมิปญญาเกี่ยวกับอาหาร
ทองถิ่นภาคกลาง ( จ.
พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี
และสุพรรณบุรี)

44

การศึกษาองคประกอบที่มี
ผลตอการตัดสินใจเลือกเขา
ศึกษาตอคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ

45

ความตองการมีสวนรวมของ ผศ.ดร.มนตรี
ชุมชนในการจัดการ
สังขทอง
ทองเที่ยวทางน้ํารอบเกาะ
เมืองพระนครศรีอยุธยา

2561

46

Gas Detector System for ผศ.ดร.พนิดา
Industrial Use
หลอวงศตระกูล

2561

42

43
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หมายเหตุ

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของ
ผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/
แหลงตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

หมายเหตุ

879, ป 2018, หนา
234-237
47

ความสัมพันธระหวาง
นายเอกชัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ เนาวนิช
เจตคติตอการเรียนวิชา ดาน
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2561

48

Application of PIMOGA ดร.พฤฒิพงศ
for Optimization to
เพ็งศิริ
Upgrade Drainage Gates
in Network

2561

49

A Conceptual Model of
Big Data for Electrical
Energy Management in
Smart City

นายณัฐพงศ
เหลืองนฤดม

2561

50

Fabrication of
omnidirectional antireflection and super
hydrophilicity Sio2
nanorods by oblique
angle deposition

ดร.ธีระยุทธ
เพลิดพริ้ง

2561
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วารสารบัณฑิต
วิทยาลัย
พิชญทรรศน ม.ราช
ภัฏอุบลราชธานี ปที่
13 ฉบับที่ 1 เดือน
มกราคม-มิถุนายน
2561 หนา 179186
International
Journal of the
Computer, The
Internet and
Management ปที่
26 ฉบับที่ 2 ป
2561 หนา137-141
International
Journal of the
Computer, the
Internet and
Management
Vol.26 No.2 (MayAugust, 2018)
Page 86-89
Materialstoday :
PROCEEDINGS
ฉบับที่ 5 ป 2018
เลขที่หนา 1414014144

0.8

TCI กลุม 1

0.8

TCI กลุม 1

0.8

TCI กลุม 1

1

เจาของ
ผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/
แหลงตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

Alkaline Stability of
Polyaniline Synthesized
Using Pulsed
Inductively Coupled
Plasma Device
Achieving
thermoelectric
improvement through
the addition of a small
amount of graphene to
CuAlO2 synthesized by
solid-state reaction
Enhanced carrier
concentration of Fe
doped delafossite
CuAlO2 by doubleeffect: Divalent metal
ions doping and excess
oxygen
Particle number
dependence in the
non-linear evolution of
N-body self-gravitating
systems

ดร.ศศิกานต
สุวรรณประทีป

2561

Key Engineering
Materials Vol. 777
ป 2561 หนา 213217

1

ดร.อดุลย
หาญวังมวง

2561

Journal of Alloys
and Compounds
Volume 753, ป
2018, หนา 630635

1

ดร.อดุลย
หาญวังมวง

2561

Solid State Ionics
Volume 328, ป
2018, หนา 17-24

1

ผศ.ดร.ถิรวุฒิ
วรกิจพูนผล

2561

1

Saccharopolyspora
maritima sp. Nov., an
actinomycete isolated
from mangrove
sediment

ดร.ปวีณา
สุขสอาด

2561

Monthly Notices
of the Royal
Astronomical
Society Volume
473, ป 2018, หนา
2348-2354
International
Journal of
Systematic and
Evolutionary
Microbiology
Volume 68,issue
9 ป 2018, หนา
3022-3027

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

51

52

53

54

55
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1

หมายเหตุ

ลําดับที่
56

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของ
ผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

Distinctiveness,
ดร.นภา แซเบ 2561
complexity, and
repeatabillity of online
signature templates
รวมคะแนนถวงน้ําหนัก

ชื่อวารสาร/
แหลงตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

Pattern
Recognition ฉบับ
ที่ 84 ป 2018 เลขที่
หนา 332-344

1

หมายเหตุ

26.2

- ผลงานสรางสรรค
ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของ
ผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

1

ภาพยนตรสั้น
ระดับอุดมศึกษา เรื่อง
“จิต”

นางชัชฏา
ชวรางกูร

2561

เอกสารประกอบนิทรรศการเผยแพร
ผลงานสรางสรรคระดับชาติ เทศการ
ภาพยนตรสั้น “สุวรรณภูมิ” 4 เม.ย.
2561 หนา 12-13

0.6

2

ภาพยนตรสั้น
ระดับอุดมศึกษา เรื่อง
“THE OVERTHROW”

นางชัชฏา
ชวรางกูร
และ
ดร.สรชัย
ชวรางกูร

2561

เอกสารประกอบนิทรรศการเผยแพร
ผลงานสรางสรรคระดับชาติ เทศการ
ภาพยนตรสั้น “สุวรรณภูมิ” 4 เม.ย.
2561 หนา 32-33

0.6

3

ภาพยนตรสั้น
ระดับอุดมศึกษา เรื่อง
“CURSED ลา ผิด โกง”

นางชัชฏา
ชวรางกูร

2561

เอกสารประกอบนิทรรศการเผยแพร
ผลงานสรางสรรคระดับชาติ เทศการ
ภาพยนตรสั้น “สุวรรณภูมิ” 4 เม.ย.
2561 หนา 34-35

0.6

รวมคะแนนถวงน้ําหนัก
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1.8

5. คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
กลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 30 = 5 คะแนน
ชื่อบทความวิจัย
ลําดับที่
วิชาการ งาน
สรางสรรค
1
แผนมุงหลังคาจาก
วัสดุรีไซเคิล
2
การศึกษาสมบัติทาง
กลของการเชื่อมโลหะ
ตางชนิดระหวาง
เหล็กกลาไรสนิม
ออสเตนนิติค (AISI
304) และเหล็กกลา
SS400
3
การพัฒนาซอฟตแวร
เพื่อประเมินสภาพสาย
ตัวนําและอุปกรณ
ประกอบของสายสง
ไฟฟาแรงสูง
4

5

6

ชื่อเจาของ
ผลงาน

วัน/เดือน/ป

ผศ.รําพึง
เจริญยศ
ผศ.จักรินทร
นวมทิม
และ
อ.อนุชา
ขวัญสุข

พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7

25 – 26
ม.ค. 61
25 – 26
ม.ค. 61

อ.วราภรณ
ลือใจ

การประชุมวิชาการ
เครือขาย
วิศวกรรมไฟฟา ครั้ง
ที่ 10

1 พ.ค. – 3 โรงแรมราชศุภ
พ.ค. 61 มิตร (อารเอส
โฮเต็ล) ต.ทา
มะขาม อ.เมือง
จ. กาญจนบุรี

0.2

การศึกษาและพัฒนา
แบบจําลองของระบบ
การขนสงรางดวยหมอ
แปลงไฟฟาอัตโนมัติ
โดยใชโปรแกรม Dig
SILENT
PowerFactory
เครื่องลางทอชวย
หายใจโดยใชกฎขอที่
สามของนิวตันและ
แรงโนมถวง

อ.ตฤณภพ
บุญเส็ง

การประชุมวิชาการ
เครือขาย
วิศวกรรมไฟฟา ครั้ง
ที่ 10

1 พ.ค. – 3 โรงแรมราชศุภ
พ.ค. 61 มิตร (อารเอส
โฮเต็ล) ต.ทา
มะขาม อ.เมือง
จ. กาญจนบุรี

0.2

อ.พัชรนันทศรี
ธนาอุทัยกร

การประชุมวิชาการ
เครือขาย
วิศวกรรมไฟฟา ครั้ง
ที่ 10

1 พ.ค. – 3 โรงแรมราชศุภ
พ.ค. 61 มิตร (อารเอส
โฮเต็ล) ต.ทา
มะขาม อ.เมือง
จ. กาญจนบุรี

0.2

การวิเคราะหเงิน
ชดเชยตามมาตรการ
ตอบสนองดานโหลด
ในอุตสาหกรรมโรงสี
ขาวขนาดใหญ

อ.กรัณย
ศิริจันทรชื่น

การประชุมวิชาการ
เครือขาย
วิศวกรรมไฟฟา ครั้ง
ที่ 10

1 พ.ค. – 3 โรงแรมราชศุภ
พ.ค. 61 มิตร (อารเอส
โฮเต็ล)

0.2

พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7
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สถานที่จัดงาน

คาถวง
น้ําหนัก

ชื่อการประชุม

ม.พะเยา
จ.พะเยา
ม.พะเยา
จ.พะเยา

0.2
0.2

หมายเหตุ

ลําดับที่

ชื่อบทความวิจัย
วิชาการ งาน
สรางสรรค

ชื่อเจาของ
ผลงาน

ชื่อการประชุม

วัน/เดือน/ป

สถานที่จัดงาน

ต.ทามะขาม
อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี
1 พ.ค. – 3 โรงแรมราชศุภ
พ.ค. 61 มิตร (อารเอส
โฮเต็ล)
ต.ทามะขาม
อ.เมือง
จ. กาญจนบุรี
1 พ.ค. – 3 โรงแรมราชศุภ
พ.ค. 61 มิตร (อารเอส
โฮเต็ล)
ต.ทามะขาม
อ.เมือง
จ. กาญจนบุรี

คาถวง
น้ําหนัก

7

การประเมินคาการ
พยากรณความ
ตองการใชไฟฟาใน
พืน้ ที่การไฟฟาสวน
ภูมิภาค อ.สามชุก

ดร.เฉลียว
เกตุแกว

การประชุมวิชาการ
เครือขาย
วิศวกรรมไฟฟา ครั้ง
ที่ 10

8

การออกแบบตัว
ควบคุมพีไอดีกําลัง
สองอยางเหมาะสม
สําหรับควบคุม
มอเตอรไฟฟา
กระแสตรงแบบไร
แปรงถานโดยใชการ
คนหาแบบกระแสเชิง
เขมขน
ชุดผลิตกําลังไฟฟา
ดวยวิธีคืนพลังงาน
ไฟฟาจากวงลอ
แมเหล็กถาวร (Power
Generator by
Electrical Energy
recovery from
Permanent
Magnets Well)
อิทธิพลของ
กระบวนการปรับปรุง
ดวยความรอนที่มีผล
ตอสมบัติทางกลของ
รอยตอการเชื่อมเสียด
ทางเหล็กกลา AISI
1045

ผศ.ดร.ดนุพล
คําปญญา

การประชุมวิชาการ
เครือขาย
วิศวกรรมไฟฟา ครั้ง
ที่ 10

ผศ.ดร.สรายุธ
ทองกุลภัทร

การประชุมวิชาการ
เครือขาย
วิศวกรรมไฟฟา ครั้ง
ที่ 10

1 พ.ค. – 3 โรงแรมราชศุภ
พ.ค. 61 มิตร (อารเอส
โฮเต็ล)
ต.ทามะขาม
อ.เมือง
จ. กาญจนบุรี

0.2

อ.วิษณุ
แฟงเมือง
อ.ณัฐชานันท
อังศุเศรณี
และ
อ.รวินทธนัตถ
ทิพยเสนา

ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มทร.
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3
และการประชุม
วิชาการระดับชาติ
เครือขายวิจัยประชา
ชื่น ครั้งที่ 4

27-เม.ย.-61 มทร.สุวรรณภูมิ
ศูนยหันตรา
จ.พระนคร
ศรีอยุธยา

0.2

9

10
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0.2

0.2

หมายเหตุ

ชื่อบทความวิจัย
ลําดับที่
วิชาการ งาน
สรางสรรค
11
คุณสมบัติทางกลและ
การตานทานความ
รอนของอิฐบล็อกดิน
ซีเมนตผสมเถาชาน
ออยและชานออย
12
การศึกษาสมบัติทาง
กายภาพและทางกล
ของชิ้นทดสอบจาก
ประยุกตใชเสนใย
ทลายปาลมเปน
สวนผสมในกาว
ธรรมชาติพอลีแลคติค
แอซิค
13
การพิมพชิ้นงานสาม
มิติดวยกระบวนการ
FDM&SLA

ชื่อเจาของ
ผลงาน
ดร.ณัฐวุฒิ
อินทบุตร

ชื่อการประชุม

วัน/เดือน/ป

ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
IAMBEST ครั้งที่ 3

24 – 25
พ.ค. 61

สถานที่จัดงาน
โรงแรม Loft
mania
Boutique
Hotel

คาถวง
น้ําหนัก
0.2

ดร.สมพงษพิริยา ประชุมวิชาการ
27-เม.ย.-61 มทร.สุวรรณภูมิ
ยนต
ระดับชาติ มทร.
ศูนยหันตรา
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3
จ.
และการประชุม
พระนครศรีอยุธ
วิชาการระดับชาติ
ยา
เครือขายวิจัยประชา
ชื่น ครั้งที่ 4

0.2

อ.ประวิทย
ตฤณรัชตเมธี

0.2

14

การผลิตเอนโทรปของ ดร.วาณิช
ระบบทําน้ํารอน
นิลนนท
แสงอาทิตย

15

คาความหยาบผิวของ
ชิ้นงานที่ไดจากเครื่อง
อีดีเอ็มมากิโน รุน
EDGE2

อ.ปยทัศน
สนิทชาติ

ประชุมวิชาการ
27-เม.ย.-61 มทร.สุวรรณภูมิ
ระดับชาติ มทร.
ศูนยหันตรา
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3
จ.
และการประชุม
พระนครศรีอยุธ
วิชาการระดับชาติ
ยา
เครือขายวิจัยประชา
ชื่น ครั้งที่ 4
ประชุมวิชาการ
27-เม.ย.-61 มทร.สุวรรณภูมิ
ระดับชาติ มทร.
ศูนยหันตรา
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3
จ.พระนคร
และการประชุม
ศรีอยุธยา
วิชาการระดับชาติ
เครือขายวิจัยประชา
ชื่น ครั้งที่ 4
ประชุมวิชาการราช
30 – 31 โรงแรมดีวานา
มงคลดานเทคโนโลยี พ.ค. 61 พลาซา อ.เมือง
การผลิตและการ
จ.กระบี่
จัดการ 2018
(RMTC2018)
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0.2

0.2

หมายเหตุ

ชื่อบทความวิจัย
ลําดับที่
วิชาการ งาน
สรางสรรค
16
การวิเคราะหกลไกการ
ปอนและประสิทธิภาพ
ความแมนยําในการ
ออกแบบแมพิมพท
รานเฟอรดายส
17
การออกแบบเพื่อ
พัฒนาการสราง
อุปกรณจับยึดเพื่อ
ตรวจสอบชิ้นสวน
รถยนตสําหรับชิ้นงาน
ประกอบ
18
การศึกษาความเปนไป
ไดในการประเมิน
ความสามารถในการ
ลากขึ้นรูปโลหะแผน
ดวยการทดสอบขึ้นรูป
ถวยทรงกระบอกที่มีรู
19
การวิเคราะหการไหล
ตัวของแมพิมพฉีด
พลาสติกแกวกาแฟ

20

รถเข็นสงอาหารผูปวย
ในโรงพยาบาล
ขับเคลื่อนดวยกําลัง
งานมอเตอรไฟฟา
กระแสตรง

21

เทคโนโลยีการกับการ
จัดการผูสูงอายุที่นอน
ติดเตียง

ชื่อเจาของ
ผลงาน

คาถวง
น้ําหนัก

วัน/เดือน/ป

สถานที่จัดงาน

อ.สัญญา คําจริง ประชุมวิชาการราช
มงคลดานเทคโนโลยี
การผลิตและการ
จัดการ 2018
(RMTC2018)
ผศ.พัชระ
ประชุมวิชาการราช
กัญจนกาญจน มงคลดานเทคโนโลยี
การผลิตและการ
จัดการ 2018
(RMTC2018)

30 – 31
พ.ค. 61

โรงแรมดีวานา
พลาซา อ.เมือง
จ.กระบี่

0.2

30 – 31
พ.ค. 61

โรงแรมดีวานา
พลาซา อ.เมือง
จ.กระบี่

0.2

ดร.ภาสพิรุฬห
วัชรศรีสําเริง
และ
อ.ณัฐชานันท
อังศุเศรณี

ประชุมวิชาการราช
มงคลดานเทคโนโลยี
การผลิตและการ
จัดการ 2018
(RMTC2018)

30 – 31
พ.ค. 61

โรงแรมดีวานา
พลาซา อ.เมือง
จ.กระบี่

0.2

อ.พิชิต
ออนปรางค

ประชุมวิชาการราช
มงคลดานเทคโนโลยี
การผลิตและการ
จัดการ 2018
(RMTC2018)
ประชุมวิชาการราช
มงคลดานเทคโนโลยี
การผลิตและการ
จัดการ 2018
(RMTC2018)

30 – 31
พ.ค. 61

โรงแรมดีวานา
พลาซา อ.เมือง
จ.กระบี่

0.2

30 – 31
พ.ค. 61

โรงแรมดีวานา
พลาซา อ.เมือง
จ.กระบี่

0.2

ประชุมวิชาการราช
มงคลดานเทคโนโลยี
การผลิตและการ
จัดการ 2018
(RMTC2018)

30 – 31
พ.ค. 61

โรงแรมดีวานา
พลาซา อ.เมือง
จ.กระบี่

0.2

อ.ชัยยันต
ใจบุญมา,
อ.รวินทธนัตถ
ทิพยเสนา และ
อ.บุญธรรม
โสใจวงคุ
อ.สราวุฒิ
สิริเกษมสุข

ชื่อการประชุม
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หมายเหตุ

ชื่อบทความวิจัย
ลําดับที่
วิชาการ งาน
สรางสรรค
22
เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพกังหันลม
แกนตั้งกับกังหันลม
แกนนอนที่ความเร็ว
ลมต่ํา
23
การออกแบบตัว
ควบคุมพีไอตอเรียงกัน
ของวงจรแปลงผัน
กําลังแบบเพิ่มลด
แรงดันไฟฟาในระบบ
ไฟฟาบนเครื่องบินโดย
ใชวิธีเชิงพันธุกรรม
24
การเสริมความแข็งแรง
รูเจาะของโครงสราง
คอมโพสิท

25

26

27

ชื่อเจาของ
ผลงาน

คาถวง
น้ําหนัก

ชื่อการประชุม

วัน/เดือน/ป

สถานที่จัดงาน

ประชุมวิชาการราช
มงคลดานเทคโนโลยี
การผลิตและการ
จัดการ 2018
(RMTC2018)
ประชุมวิชาการราช
มงคลดานเทคโนโลยี
การผลิตและการ
จัดการ 2018
(RMTC2018)

30 – 31
พ.ค. 61

โรงแรมดีวานา
พลาซา อ.เมือง
จ.กระบี่

0.2

30 – 31
พ.ค. 61

โรงแรมดีวานา
พลาซา อ.เมือง
จ.กระบี่

0.2

ประชุมวิชาการราช
มงคลดานเทคโนโลยี
การผลิตและการ
จัดการ 2018
(RMTC2018)
การหารูปแบบการตัด อ.รวินทธนัตถ
ประชุมวิชาการราช
ทอเหล็กที่เหมาะสมใน ทิพยเสนา
มงคลดานเทคโนโลยี
การวางแผนการผลิต
การผลิตและการ
จัดการ 2018
(RMTC2018)
การศึกษาสมบัติทาง ดร.สมพงษพิริยา ประชุมวิชาการราช
กายภาพและทางกล ยนต
มงคลดานเทคโนโลยี
ของวัสดุมุงหลังคาจาก
การผลิตและการ
การผสมน้ํายาง
จัดการ 2018
ธรรมชาติและเสนใย
(RMTC2018)
ทะลายปาลมน้ํามัน
การเพิ่มผลผลิต
ผศ.ดร.นนทโชติ ประชุมวิชาการราช
กระบวนการผลิตเบาะ อุดมศรี
มงคลดานเทคโนโลยี
รถยนต Line U375
การผลิตและการ
รุนหนัง (Leather)
จัดการ 2018
และรุนผา (High) :
(RMTC2018)

30 – 31
พ.ค. 61

โรงแรมดีวานา
พลาซา อ.เมือง
จ.กระบี่

0.2

30 – 31
พ.ค. 61

โรงแรมดีวานา
พลาซา อ.เมือง
จ.กระบี่

0.2

30 – 31
พ.ค. 61

โรงแรมดีวานา
พลาซา อ.เมือง
จ.กระบี่

0.2

30 – 31
พ.ค. 61

โรงแรมดีวานา
พลาซา อ.เมือง
จ.กระบี่

0.2

อ.อนุวัฒน
บํารุงกิจ

อ.วิภูษณะ
ฉายินทุ ,
อ.ชัยวัฒน
คุรุกิจวาณิชย
และ
อ.รวินทรธนัตถ
ทิพยเสนา
อ.ชัยวัฒน
คุรุกิจวาณิชย
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หมายเหตุ

ชื่อบทความวิจัย
ลําดับที่
วิชาการ งาน
สรางสรรค
กรณีศึกษา บริษัท
ตัวอยาง

28

ชื่อเจาของ
ผลงาน

ชื่อการประชุม

วัน/เดือน/ป

สถานที่จัดงาน

คาถวง
น้ําหนัก

ศึกษาโครงสราง
จุลภาคและสมบัติทาง
กลของการเชื่อมโลหะ
ตางชนิด ระหวาง
เหล็กกลาไรสนิม
ออสเตนนิติค (AISI
304) กับ เหล็กกลา
SS400
การสรางใบกังหันลม
จากวัสดุ ผสมโพลี
เมอร

ผศ.จักรินทร
นวมทิม

ประชุมวิชาการราช
มงคลดานเทคโนโลยี
การผลิตและการ
จัดการ 2018
(RMTC2018)

30 – 31
พ.ค. 61

โรงแรมดีวานา
พลาซา อ.เมือง
จ.กระบี่

0.2

ผศ.รําพึง
เจริญยศ

30 – 31
พ.ค. 61

โรงแรมดีวานา
พลาซา อ.เมือง
จ.กระบี่

0.2

30

การพัฒนาเครื่อง
หยอดขนมทองหยอด

อ.สุทธิสาร
อนันตรัตนชัย

30 – 31
พ.ค. 61

โรงแรมดีวานา
พลาซา อ.เมือง
จ.กระบี่

0.2

31

การออกแบบสรางถัง
หมักกาซชีวภาพจาก
เศษอาหาร

อ.พิพัฒน
สุจิตธรรมกุล

ประชุมวิชาการราช
มงคลดานเทคโนโลยี
การผลิตและการ
จัดการ 2018
(RMTC2018)
ประชุมวิชาการราช
มงคลดานเทคโนโลยี
การผลิตและการ
จัดการ 2018
(RMTC2018)
ประชุมวิชาการราช
มงคลดานเทคโนโลยี
การผลิตและการ
จัดการ 2018
(RMTC2018)

30 – 31
พ.ค. 61

โรงแรมดีวานา
พลาซา อ.เมือง
จ.กระบี่

0.2

29
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หมายเหตุ

ชื่อบทความวิจัย
ลําดับที่
วิชาการ งาน
สรางสรรค
32
การออกแบบตัว
ควบคุมพีไอดีดีกําลัง
สองอยางเหมาะสมอิง
การคนหาแบบนก
กาเหวาสําหรับควบคุม
มอเตอรไฟฟา
กระแสตรงแบบไร
แปรงถาน
33
การระบุเอกลักษณ
คาพารามิเตอรของ
แบบจําลองมอเตอร
ไฟฟากระแสตรงดวย
ขั้นตอนวิธีการผสม
เกสรดอกไม
34

35

36

ชื่อเจาของ
ผลงาน
ผศ.ดร.ดนุพล
คําปญญา

ชื่อการประชุม

วัน/เดือน/ป

สถานที่จัดงาน

คาถวง
น้ําหนัก

ประชุมวิชาการ
27-เม.ย.-61 มทร.สุวรรณภูมิ
ระดับชาติ มทร.
ศูนยหันตรา จ.
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3
พระนครศรีอยุธ
และการประชุม
ยา
วิชาการระดับชาติ
เครือขายวิจัยประชา
ชื่น

0.2

ประชุมวิชาการ
27-เม.ย.-61 มทร.สุวรรณภูมิ
ระดับชาติ มทร.
ศูนยหันตรา จ.
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3
พระนครศรีอยุธ
และการประชุม
ยา
วิชาการระดับชาติ
เครือขายวิจัยประชา
ชื่น
Hpptic Paddle และ รศ.ดร.ปรีชา
ประชุมวิชาการ
27-เม.ย.-61 มทร.สุวรรณภูมิ
โปรแกรม Scilab
สาคะรังค
ระดับชาติ มทร.
ศูนยหันตรา
สําหรับการสอนวิชา
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3
จ.พระนครศรี
ระบบควบคุม
และการประชุม
อยุธยา
วิชาการระดับชาติ
เครือขายวิจัยประชา
ชื่น
การประเมินสารหลอ อ.ณัฐชานันท
ประชุมวิชาการ
27-เม.ย.-61 มทร.สุวรรณภูมิ
ลื่นในการลากขึ้นรูป อังศุเศรณี
ระดับชาติ มทร.
ศูนยหันตรา
อลูมิเนียม A1100-O
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3
จ.พระนครศรี
และการประชุม
อยุธยา
วิชาการระดับชาติ
เครือขายวิจัยประชา
ชื่น
อิทธิพลของธาตุทองแดงที่ ดร.สมพงษพิริยา ประชุมวิชาการ
2–7
โรงแรม
มีตอสมบัติทางกลของ
ยนต
เครือขายวิศว
ก.ค. 61 มุกดาหาร
ผลิตภัณทองเหลืองเกรด
เครื่องกลแหง
แกรนด
8020 จากกรรมวิธีการอัด
ประเทศไทย
จ.มุกดาหาร
ผงโลหะ
ครั้งที่ 32

0.2

ผศ.ดร.ดนุพล
คําปญญา
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0.2

0.2

0.2

หมายเหตุ

ชื่อบทความวิจัย
ลําดับที่
วิชาการ งาน
สรางสรรค
37
การออกแบบระบบ
ระบายน้ําสําหรับ
โครงการจัดรูปที่ดิน
ในเขตพื้นที่บํารุงรักษา
ดอนเจดีย
จ.สุพรรณบุรี
38
ความเปนไปไดในการ
นําเศษวัสดุที่เหลือทิ้ง
จากการกอสรางมา
ผลิตคอนกรีต
39
คุณสมบัติการไหลแผ
ใหมกับการรับใชสังคม
(SMART Civil
Engineering and
Social Enterprise)
40

41

42

การผลิตและทดสอบ
ผลิตภัณฑวัสดุผสม
จากน้ํายางธรรมชาติ
ผสมกับเสนใยทะลาย
ปาลมและเศษยาง
รถยนตที่ใชแลว
การเพิ่มความเขมขน
ฟอสฟอรัสของน้ําเสีย
บอเกรอะดวย
กระบวนการกรอง
แบบผันกลับ
เตาผลิตขนมทองมวน
ดวยเทคนิคการ
เหนี่ยวนําความรอน

ชื่อเจาของ
ผลงาน

คาถวง
น้ําหนัก

ชื่อการประชุม

วัน/เดือน/ป

สถานที่จัดงาน

อ.อรวรรณ
จันทสุทโธ

ประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ
มทร.ตะวันออก
ครั้งที่ 11

28 – 29
มิ.ย. 61

โรงแรมดีวารี
จอมเทียนบีช
พัทยา จ.ชลบุรี

0.2

ดร.ณัฐวุฒิ
อินทบุตร

ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มอบ.วิจัย
ครั้งที่ 12

11 – 13
ก.ค. 61

อาคารเทพรัตน
สิริปภา
ม.อุบลราชธานี

0.2

ดร.ณัฐวุฒิ
อินทบุตร

ประชุมวิชาการวศ.
โยธา ครั้งที่ 23

18 – 20
ก.ค. 61

โรงเรียนนาย
รอยพระ
จุลจอมเกลา
จ.นครนายก

0.2

1 – 3 ส.ค. โรงเรียนเรือ
61
รัษฎา อ.เมือง
จ.ตรัง

0.2

ดร.สมพงษพิริยา ประชุมวิชาการ
ยนต
มทร.ครัง้ ที่ 10

อ.ปติพร
มโนคุน

ประชุมวิชาการ
มทร.ครั้งที่ 10

1–3
ส.ค. 61

โรงเรียนเรือ
รัษฎา อ.เมือง
จ.ตรัง

0.2

ดร.เฉลียว
เกตุแกว

ประชุมวิชาการ 2nd
National
Conference on
Creative
Technology

24 – 26
ก.ค. 61

โรงแรมชลขันทร
เมืองพัทยา จ.
ชลบุรี

0.2
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หมายเหตุ

ชื่อบทความวิจัย
ลําดับที่
วิชาการ งาน
สรางสรรค
43
การประเมินศักยภาพ
ของแหลงผลิตทรายใน
พื้นที่ราบลุมแมน้ํา
เจาพระยาของ
ประเทศไทย
44
แนวทางการออกแบบ
ปรับปรุงทาเรือ
ทองเที่ยวสําหรับคน
ทั้งมวล ทาเรือวัดปร
มัยยิกาวาส เกาะเกร็ด
จ.นนทบุรี
45
The Measurement
of Electrical
Parameters for a
Solar Cell I-V
Characteristic
Curve by Using
Simple Resistive
load Based on
LabVIEW
46
Carrier-Based Over
modulation
Strategy for Matrix
Converters
47

Single-Phase
Cascaded Inverter to
Reduce Common
Mode Current in
Standalone PV
System Using A
Phase-shifted CarrierBased PWM
Technique

ชื่อเจาของ
ผลงาน

ชื่อการประชุม

วัน/เดือน/ป

อ.ชนะรบ
วิชาลัย

NunatGEN
ครั้งที่ 3

อ.พรชัย
โลหะพิริยกุล

สัมมนาวิชาการ
ระดับชาติดานคน
พิการ ครั้งที่ 10

9 กค.61

รศ.นภัทร
วัจนเทพินทร

ICFIT2018

14 – 16
เม.ย. 61

ผศ.ดร.
ไพบูลย
เกียรติสุขคณาธร

IPEC2018

20 – 24
พ.ค. 61

ผศ.ดร.ไชยยันต
บุญมี

ECTI CON 2018

17 – 21
ก.ค. 61
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สถานที่จัดงาน

14-ธ.ค.-61 คณะ
เกษตรศาสตรฯ
ม.นเรศวร

คาถวง
น้ําหนัก
0.2

ศูนยประชุม
วายุภักษ
โรงแรมเซ็นทรา
บายเซ็นทารา
ศูนยราชการ
แจงวัฒนะ
ณ กรุงปารีส
ประเทศฝรั่งเศส

0.2

ณ TOKI
MESSE Niigata
Convention
Center
ประเทศญี่ปุน
ณ โรงแรมเวียง
อินทร
จ.เชียงราย

0.4

0.4

0.4

หมายเหตุ

ชื่อบทความวิจัย
ลําดับที่
วิชาการ งาน
สรางสรรค
48
Investigation on
Forming Behavior
of Sheet Metal by
Test Using
Cylindrical Cup
with Hole
49
Transfer die
technology
application for
Efficiency auto
part production
50

51

52

A design and
Analysis of A High
Frequency
Multiplier by a
cascading diode
with a higher order
bandpass amplifier
multiple times
Paddy Moisture
Measurement
System in Hopper
silo by using NearField Transmission
Technique
The myoelectric
Based Power
Generator from
Solar Drying
Machine

ชื่อเจาของ
ผลงาน

ชื่อการประชุม

วัน/เดือน/ป

สถานที่จัดงาน

คาถวง
น้ําหนัก

ดร.ภาสพิรุฬห
วัชรศรีสําเริง

ICMEA2018

10 – 12
ส.ค. 61

ณ โรงแรม Ibis
Hong Kong
Central
&Sheung Wan
ประเทศจีน

0.4

อ.สัญญา
คําจริง

ICMEA2018

10 – 12
ส.ค. 61

ณ โรงแรม Ibis
Hong Kong
Central
&Sheung Wan
ประเทศจีน

0.4

ดร.กิตติพงษ
ตรีเพ็ชร

IEE TENCON 2018

27 – 31
ต.ค. 61

ณ Ramada
Plaza Hotel
เมือง jeju
ประเทศเกาหลี
ใต

0.4

ดร.สมพร
ศรีวัฒนพล

ISAP2018

22 – 27
ต.ค. 61

ณ Paradise
Hotel Busan,
Korea
ประเทศ
เกาหลีใต

0.4

ผศ.ดร.สรายุธ
ทองกุลภัทร

ISFT2018

17 – 18
ธ.ค. 61

ณ มทร.สุวรรณภูมิ
ศูนยนนทบุรี

0.4
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หมายเหตุ

ชื่อบทความวิจัย
ลําดับที่
วิชาการ งาน
สรางสรรค
53
Arduino-Based
Robot and mBlock
; A Hand-on STEM
Learning
Experience for
FreshmanPreparati
on Program
54
Optimal PIDD^2
Controller Design
for BLDC Motor
Speed Control by
Cuckoo Search
55
Design and
development of
“Suvarnabhumi
Sustainable
House”By Using
Thai-House Style
56
The Debelopment
Strength Of A Brick
Building Without
Burn With Local
Materials
57
มัลติเซนเซอรอารเอฟ
ไอดีแบบฝงตัว

58

ชื่อเจาของ
ผลงาน

ชื่อการประชุม

วัน/เดือน/ป

สถานที่จัดงาน

คาถวง
น้ําหนัก

รศ.ดร.ปรีชา
สาคะรังค

ISFT2018

17 – 18
ธ.ค. 61

ณ มทร.สุวรรณ
ภูมิ ศูนยนนทบุรี

0.4

ผศ.ดร.ดนุพล
คําปญญา

ISFT2018

17 – 18
ธ.ค. 61

ณ มทร.สุวรรณ
ภูมิ ศูนยนนทบุรี

0.4

ผศ.ทวีศักดิ์
ศรีจันทรอินทร

ISFT2018

17-18
ธ.ค.2561

มทร.สุวรรณภูมิ
ศูนยนนทบุรี

0.4

ผศ.ณฐพงศ
จันทรเพ็ชร

ISFT2018

17-18
ธ.ค.2561

มทร.สุวรรณภูมิ
ศูนยนนทบุรี

0.4

ดร.สมพร
ศรีวัฒนพล

ตนแบบเครื่องลางและ
อ.พัชรนันทศรีธ
อบแหงชุดสายตอ
นาอุทัยกร
เครื่องชวยหายใจ

อนุสิทธิบัตร
กรมทรัพยสิน
ทางปญญา

วันที่ 11 กย.
2561 และ
หมดอายุ ณ
วันที่ 14 มิย.
2566 เลขที่
จดอนุ
สิทธิบัตร
14326
วารสารวิชาการปทุม ปที่ 8 ฉบับ
วัน เลข ISSN
ที่ 22 เดือน
2229-1636
พค.-สค.61
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หมายเหตุ

0.4

0.6

TCI 2

ชื่อบทความวิจัย
ลําดับที่
วิชาการ งาน
สรางสรรค
59
บทเรียนการอนุรักษ
ประวัตศิ าสตรโรค
เรือนของประเทศไทย

60

61

62

การประยุกตใชไม
โครบับเบิ้ลโอโซน
รวมกับระบบเดิม
อากาศแบบเวนจูรี ใน
การบําบัดน้ําในคลอง
พระพิมลราชาตลาด
น้ําไทรนอย อ.ไทร
นอย จ.นนทบุรี
การประเมินสภาพ
ธรณีวิทยาแหลงน้ําพุ
รอนดวยเทคนิคการ
วัดคาความตานทาน
ไฟฟา
การออกแบบตัว
ควบคุมพีไอดีอยาง
เหมาะสมสําหรับ
ระบบควบคุมความเร็ว
ของมอเตอรไฟฟา
กระแสตรงแบบไร
แปรงถานกับการหา
คาเหมาะที่สุดแบบมี
เงื่อนไขในการเฝา
ติดตามอินพุตและการ
คุมคาโหลดดวยการ
คนหาแบบนกกาเหวา

ชื่อเจาของ
ผลงาน
ผศ.ดร.อํานาจ
จํารัสจรุงผล

อ.ปฎิวัติ บุญมา

คาถวง
น้ําหนัก

หมายเหตุ

0.6

TCI 2

0.8

TCI 1

ปที่ 11 ฉบับ
ที่ 2 (พค.สค.61)

0.8

TCI 1

วารสารวิชาการและ ปที่ 12 ฉบับ
วิจัย มทร.พระนคร
ที่ 2 เดือน
เลข ISSN 1906กค.-ธค.61
0432

0.8

TCI 1

ชื่อการประชุม

วารสารสังคมศาสตร
ปที่ 7
มทร.ตะวันออก
ฉบับที่ 1
RMUTTO
ประจําเดือน
SCOCAIL SCIENCE มค.-มิย.
JOURNAL
2561
วารสารวิชาการ
ฉบับที่ 1
มทร.สุวรรณภูมิ
เลมที่ 1
เดือน มค.มิย.61

ผศ.ดร.ณรงคชัย วารสาร มทร.อีสาน
วิวัฒนาชาง
(RMUTI Journal)
เลข ISSN 1906215x
ผศ.ดร.ดนุพล
คําปญญา

วัน/เดือน/ป
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สถานที่จัดงาน

ชื่อบทความวิจัย
ลําดับที่
วิชาการ งาน
สรางสรรค
63
การระบุเอกลักษณ
คาพารามิเตอรของ
แบบจําลองมอเตอร
ไฟฟากระแสตรงดวย
ขึ้นตอนวิธีการผสม
เกสรดอกไม
64
การตรวจสอบสภาพ
ถนนคอนกรีตดวย
คลื่นเรดาห
65
การบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑทองถิ่น จ.
นนทบุรี
66

67

68

การประเมินสมรรถนะ
ของตัวเก็บรังสีแบบ
แผนเรียบ ดวยการ
วิเคราะหพลังงานและ
เอกเซอรจี
Data Monitoring
System for MicroWind Turbine
Experimental Set
Based on LabVIEW

ชื่อเจาของ
ผลงาน

คาถวง
น้ําหนัก

หมายเหตุ

ปที่ 6 ฉบับ
ที่ 2 เดือน
กค.-ธค.61

0.8

TCI 1

ปที่ 11 ฉบับ
ที่ 3 เดือน
กค.-ธค.61
ปที่ 10 ฉบับ
ที่ 2 เดือน
กค.-ธค.61

0.8

TCI 1

0.8

TCI 1

ปที่ 14 ฉบับ
ที่ 3 เดือน
กย.-ธค.61

0.8

TCI 1

ชื่อการประชุม

วัน/เดือน/ป

วารสารวิชาการ
มทร.สุวรรณภูมิ เลข
ISSN 2651-1932

ผศ.ดร.ณรงคชัย วารสาร มทร.อีสาน
วิวัฒนาชาง

ผศ.ดร.ดนุพล
คําปญญา

ผศ.ภัทราวดี
ศิริวรรณ

ดร.วาณิช
นิลนนท

วารสารวิจัยและ
พัฒนา ม.ราชภัฎ
สวนสุนันทา เลข
ISSN 2229-2802
วารสารวิชาการ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

สถานที่จัดงาน

รศ.นภัทร
วัจนเทพินทร

International
Journal of
Engineering and
Technology
(UAE)

Vol7
No3.7
(2018)

1

SJR Q4

An Analysis
รศ.นภัทร
Method of the
วัจนเทพินทร
Temporal
Instability and the
Non-Uniformity of
the Chip-On-Board
Light Emitting
Diodes Solar
Simulator

International
Journal of
Engineering and
Technology
(UAE) ISSN:2227524X

ฉบับที่ 7
เลมที่ 3.7
(2018)

1

SJR Q4
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ชื่อบทความวิจัย
ลําดับที่
วิชาการ งาน
สรางสรรค
69
Design and
analysis of the PAR
spectrum of the
tunable red:blue
actual photon flux
ratio of the LED
lighting system
70
Internation on
Forming Behavior
of Sheet Metal by
Test Using
Cylindrical Cup
with Hole
71
The Core
Competency
Development of
Security Guard
License in the
Eastern Area
According to
Business Security
Act B.E.2558

ชื่อเจาของ
ผลงาน

คาถวง
น้ําหนัก

หมายเหตุ

Vol 12 No
11-12,NovDec.2018

1

SJR Q3

วารสารระดับ
นานาชาติ KEM

Vol 789 ป
2018

1

SJR Q3

International
Journal of the
Computer, The
Internet and
Management
ISSN: 0858-7027

Vol 26
No 3
(SeptemberDecember,2
018)
pp.104-109

1

ชื่อการประชุม

วัน/เดือน/ป

รศ.นภัทร
วัจนเทพินทร

วารสารวิชาการ
Optoelectronics
and Advanced
Materials –Rapid
Communications

ดร.ภาสพิรุฬห
วัชรศรีสําเริง

ดร.ขจรศักดิ์
เจากรมทอง

รวมคะแนนถวงน้ําหนัก
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สถานที่จัดงาน

25.8

6. คณะศิลปศาสตร
กลุมสาขาวิชา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รอยละ 20 = 5 คะแนน
ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

1

แนวทางการสืบสาน
ศิลปกรรมทองถิ่นเพื่อ
พัฒนาแหลงเรียนรูสูการ
ทองเที่ยว กรณีศึกษา
วัดบานสราง อ.บางปะ
อิน จ.
พระนครศรีอยุธยา
การพัฒนาเครื่องฝานตน
โสน

2

เจาของผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

อ.ดร.ธนภูมิ
ปองเสงี่ยม

2561 การประชุมวิชาการระดับชาติ
พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4
วันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ
ศูนยวัฒนธรรมภาคเหนือ
ตอนลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม (สวนวังจันทน)

0.2

ผศ.ดวงจันทร
สินโพธิ์

2561 การประชุมวิชาการระดับชาติ
“นอรทเทิรนวิจัย” ครั้งที่ 4
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ
วิทยาลัยนอรทเทิรน จ.ตาก
2561 การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ครั้งที่ 10 ระหวางวันที่
1-3 สิงหาคม 2561 ณ
โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.
ตรัง
2561 การประชุมวิชาการ
ประชากรศาสตรแหงชาติ
2561วันที่ 16 พฤศจิกายน
2561 ณ โรงแรมตะวันนา
กทม.
2561 การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ระหวางวันที่ 6-7 ธ.ค. 2561
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน

0.2

3

การสอนทักษะการอาน อ.ดร.ภรนุชนาฏ
ภาษาอังกฤษ เพื่อการ อรรถาเวช
สงเสริมทักษะการสืบคน
ขอมูลของผูเรียนในยุค
เทคโนโลยี 4.0

4

ความเขมแข็งของ
อ.พรทิพย
ครอบครัวกับภาวะ
ชวยเพล
สุขภาพจิตของสมาชิกใน
ครอบครัวไทย

5

การศึกษาแนวทางการ
สงเสริมการทองเที่ยว
เชิงเกษตรของพื้นที่ ต.
วังยาง อ.ศรีประจันต
จ.สุพรรณบุรี

อ.เพียงฤทัย
เสงี่ยมศิลป
และคณะ
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0.2

0.2

0.2

หมายเหตุ

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

6

The Conservation,
Restoration and
Inheritance of Full
Moon Bathing: A
Case Study of
Culture and
Tradition at
Samreun
Community, Bang Pa
In District, Phra
Nakhon Si Ayutthaya
Province.
The Honey and
Mumford Learning
Styles

7

เจาของผลงาน
อ.ศุภชาติ
เสถียรธนสาร
และ
อ.ดร.
บุญสมหญิง
พลเมืองดี

DARREN M
WRIGHT.

8

THE HUNGER GAMES ผศ.เนาวรัตน
Translation
อินทรประสิทธิ์
Strategies of
และคณะ
Incomplete
Sentences from
English to Thai in
THE HUNGER GAMES

9

The Model of
อ.ดร.จิดาภา
Awareness of Anti
เรงมีศรีสุข
Corruptions of the
Local government in
Thailand

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

2561 ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ The 8th
International Conference
on Arts and Cultures
2018 ระหวางวันที่ 15-17
กุมภาพันธ 2561 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

0.4

2561 ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ The 8th
International Conference
on Arts and Cultures
2018 ระหวางวันที่ 15-17
กุมภาพันธ 2561 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
2561 ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ The 8th
International Conference
on Arts and Cultures
2018 ระหวางวันที่ 15-17
กุมภาพันธ 2561 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
2561 ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ The 8th
International Conference
on Arts and Cultures
2018 ระหวางวันที่ 15-17

0.4

- 183 -

0.4

0.4

หมายเหตุ

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

กุมภาพันธ 2561 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

10

The Guideline to
อ.พิมพพร
Enhance the Service พิมพสุวรรณ
Quality of the
และคณะ
Guesthouse in Phra
Nakhon Si Ayutthaya
Province

11

The Study of
อ.ธาริดา
Identity to Add
สกุลรัตน และ
Value for Homestays คณะ
in PhraNakhon Si
Ayutthaya Province

12

The Study of World
Heritage Sites
Potential for
Tourism: A case
study of Phra
Nakhon Si Ayutthaya
World Heritage Site,
Thailand

วาที่รอยตรี
ดร.ธนรัตนรัต
นพงศธระ
และคณะ

2561 ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ The 8th
International Conference
on Arts and Cultures
2018 ระหวางวันที่ 15-17
กุมภาพันธ 2561 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
2561 ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ The 8th
International Conference
on Arts and Cultures
2018 ระหวางวันที่ 15-17
กุมภาพันธ 2561 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
2561 ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ The 8th
International Conference
on Arts and Cultures
2018 ระหวางวันที่ 15-17
กุมภาพันธ 2561 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
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0.4

0.4

0.4

หมายเหตุ

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

13

Learning English
Conversation
through Web Quest
Activity for Under
Graduated Student
at Rajmangala
University of
Technology
Suvarnabhumi
Suphanburi Campus
A Study on the
Synthesis of
Contextual Data of
Samruen Sub-district
for Effective Spatial
Research.

อ.เรืองสิน
ปลื้มปน
และ
อ.วันดี ศรีสวัสดิ์

2561 ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ The 8th
International Conference
on Arts and Cultures
2018 ระหวางวันที่ 15-17
กุมภาพันธ 2561 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

0.4

อ.จุฬารัตน
ชัยพิทักษ
และคณะ

0.4

The Guideline to
Enhance the
Efficiency of English
Communication
(Listening and
Speaking Skills) of
Guest House Officers
in Muang
Phranakorn Sri
Ayutthaya Province.
The Development
Model of
Community Waste
Products
Management by
Participation of

อ.นัทธี เพชรบุรี
และคณะ

2561 ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ The 8th
International Conference
on Arts and Cultures
2018 ระหวางวันที่ 15-17
กุมภาพันธ 2561 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
2561 ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ The 8th
International Conference
on Arts and Cultures
2018 ระหวางวันที่ 15-17
กุมภาพันธ 2561 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

2561 ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ The 8th
International Conference
on Arts and Cultures
2018 ระหวางวันที่ 15-17

0.4

14

15

16

อ.ดร.จิดาภา
เรงมีศรีสุข
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ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

ลําดับที่

0.4

หมายเหตุ

ลําดับที่

17

18

19

20

ชื่อผลงานวิชาการ

เจาของผลงาน

People at SubDistrict
Administrative
Organization Tumbol
Pangpouy Damnoen
saduak Ratchaburi
Province.
Buddhist integration อ.ดร.บุษกร
for Organizational
วัฒนบุตร
Management to
strengthening health
and learning for Thai
society

การจัดการที่พักแรมใน
แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ชุมชนสามเรือน
จ.พระนครศรีอยุธยา
ระบบกลไก และการ
จัดการงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

อ.พิมพพร
พิมพสุวรรณ

Buddhist Leadership
Style for Administrator
of Local Government
Administration
Establishes the People
Participation in
Ayutthaya Province,
Thailand

อ.ดร.จิดาภา
เรงมีศรีสุข

อ.ดร.ธารนี
นวัสนธี

ปที่
ตีพิมพ

ชื่อวารสาร/แหลงตีพิมพ

คาถวง
น้ําหนัก

หมายเหตุ

กุมภาพันธ 2561 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

2561 ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ The 8th
International Conference
on Arts and Cultures
2018 ระหวางวันที่ 15-17
กุมภาพันธ 2561 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
2561 ตีพิมพลงวารสารวิจัยเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ มกราคมกุมภาพันธ 2561 ปที่ 10
ฉบับที่ 1
2561 ตีพิมพลงวารสารวิจัยเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ พฤศจิกายนธ.ค. 2561 ปที่ 10 ฉบับที่ 6

0.4

2561 ตีพิมพลงวารสาร Asian
Political Science Review
มกราคม-มิถุนายน 2561
ปที่ 2 ฉบับที่ 1
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2561 ตีพิมพลงวารสาร PSAKU
International Journal of
Interdisciplinary Research
(Political Science
Association of Kasetsart
University) มกราคม –
มิถุนายน 2561 ปที่ 7 ฉบับที่
1
รวมคะแนนถวงน้ําหนัก
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คาถวง
น้ําหนัก
1

9.4

หมายเหตุ
Social Scie
nce
Research
Network (S
SRN) และ I
ngenta
Connect

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
 ตัวบงชี้ที่ 3.1
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: การบริการวิชาการแกสังคม
: กระบวนการ
: สถาบันวิจัยและพัฒนา
1. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. น.ส.พนิดา เฟองขจร โทร. 086-804-9525

คําอธิบายตัวบงชี้
:
การบริ ก ารวิ ช าการเป น ภารกิ จ หลั ก อี ก อย า งหนึ่ ง ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สถาบั น ควรคํ า นึ ง ถึ ง
กระบวนการในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยการศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายนํามาจัดทํา
แผนบริ การวิช าการ ทั้ง การบริก ารวิ ชาการที่ทํา ใหเกิดรายได แ ละการบริก ารวิชาการที่สถาบั นจั ด ทํ าเพื่ อ
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. กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยมีความ

รวมมือระหวางคณะหรือหนวยงานเทียบเทา
2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมายที่กาํ หนดใน

ขอ 1
3. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏ

ชัดเจน
4. ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

5. สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชน

หรือองคการเปาหมาย
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มีการ
ดําเนินการ


ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

6.

ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแกสังคมของสถาบัน
ตามขอ 2 โดยมีจํานวนอาจารยเขารวม
ไมนอยกวารอยละ 5 ของอาจารยทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้
ตองมีอาจารยมาจากทุกคณะ

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: 6 ขอ
: 6 ขอ
: 6 ขอ

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

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1.กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยมีความรวมมือ
ระหวางคณะหรือหนวยงานเทียบเทา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกําหนดแนวทางการดําเนินงานการใหการบริการวิชาการ
แกสังคม ดวยหลักพั นธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกั บสังคม โดยมหาวิท ยาลัยไดกําหนดประเด็ นยุ ทธศาสตร
การบริ ก ารวิ ช าการแก สั ง คมไว ในประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ 4 การส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น พั น ธกิ จ สั ม พั น ธ
มหาวิ ท ยาลั ย กั บ สั ง คม ในแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ
พ.ศ. 2560 - 2564 โดยกํ า หนดให ค ณะดํ า เนิ น โครงการ ให ส อดคล อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา
มหาวิ ทยาลัย ภายใตโ ครงการสํา คัญ ไดแก โครงการสรา งความมีสวนร วมระหว างมหาวิ ทยาลั ย ภาครั ฐ
ภาคเอกชน และประชาชน (ประชารัฐ/ประชาสังคม) โครงการสรางพันธกิจสัมพันธทางวิชาการและวิชาชีพ
แก หนว ยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ โครงการยกระดับ คุณภาพชี วิต ชุ มชน ดวยพัน ธกิจ สัม พั น ธ
มหาวิ ท ยาลัย กับ สัง คม โครงการคลินิก เทคโนโลยี ตามจุ ดเนน และความเชี่ ย วชาญของมหาวิ ท ยาลั ย เช น
(แม พิ ม พ อุ ต สาหกรรมเกษตร) ที่ ใ ห บ ริ ก ารชุ ม ชนอย า งต อ เนื่ อ งและมี ร ายได โครงการอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และ/หรือภูมิปญญาทองถิ่นอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ กําหนดพื้นที่การ
ให บ ริ ก ารวิ ช าการโดยเน น พื้ น ที่ เป า หมายที่ เ ป น ที่ ต้ั ง ของมหาวิ ท ยาลั ย 3 จั ง หวั ด อั น ได แ ก
จ.พระนครศรีอยุ ธยา จ.นนทบุรี จ.สุพ รรณบุรี (U3.1-1.1) มหาวิทยาลั ยได มีการแตง ตั้ง คณะกรรมการ
บริหารงานบริการทางวิชาการ (U3.1-1.2) และแตงตั้งคณะกรรมการโครงการยกระดับคุณภาพชีวิ ต สังคม
ชุมชน ดวยวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี โดยมีการประชุมตัวแทนคณะ เพื่อกําหนดพื้นที่ชุมชนและองคการ
เป าหมายการใหบริการทางวิชาการรวมกําหนดพื้นที่เปาหมาย โดยกําหนดใหคณะเปน เจาภาพหลั กในการ
บริการวิช าการอยางนอย 1 ชุมชน ตามพื้นที่ตั้งและความเชี่ยวชาญของคณะ (U3.1-1.3) เพื่อให ทุกคณะมี
สวนรวมในการขับเคลื่อนงานบริการทางวิชาการใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
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สรางกลไกการใหบ ริการทางวิชาการแกสังคม เนนการบูรณาการ การวิจัยหรือบูรณาการการเรียนการสอน
เพื่อใหนักศึกษาไดมีประสบการณในการทํางานจริง โดยมหาวิทยาลัยไดออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง ระบบและกลไก การใหบริการทางวิชาการแกสังคม พ.ศ. 2556 และฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560 (U3.1-1.4) และไดทํา ความรวมมือ ระหว างหนวยงานปกครองส วนท องถิ่ น เพื่อสร างพัน ธกิ จ
สัมพันธ การบริการทางวิชาการ การวิจัย และการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ในพื้นที่เป าหมาย
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิรวมกับ คณะวิชาและหนวยงานปกครองสวนทองถิ่น รวมกัน
กําหนดพื้นที่การใหบริการวิชาการ ดังนี้ (3.1-1.5)
พื้นที่ดําเนินการ
1.ชุมชน ต.วังยาง อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี
2.ชุมชน ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี

เจาภาพหลักดําเนินการ
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.ชุมชนสามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา คณะศิลปศาสตร และคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
4.ชุมชน ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร
5.ชุมชน ต.บานเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันวิจัย
จ.พระนครศรีอยุธยา
และพัฒนา และคณะศิลปศาสตร
6.ชุมชน ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
จ.พระนครศรีอยุธยา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
7.ชุมชน ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา
คณะศิลปศาสตร
จ.พระนครศรีอยุธยา
8.ชุมชน ต.บานแค อ.ผักไห จ.พระนครศรีอยุธยา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
9.ชุมชนเทศบาล ต.อรัญญิก อ.นครหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
จ.พระนครศรีอยุธยา
10.ชุมชนเทศบาล ต.บางบาล อ.บางบาล
สถาบันวิจัยและพัฒนา
จ.พระนครศรีอยุธยา
11.ชุมชน ต.ทับน้ํา อ.บางปะหัน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
จ.พระนครศรีอยุธยา
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ทั้ง นี้ มหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภูมิ ไดมอบหมายใหส ถาบัน วิ จัย และพัฒ นาเป น
หนวยงานหลักในการสนับสนุน สงเสริม และใหความรวมมือในการใหบริการวิชาการในพื้นที่ที่กําหนด โดยมี
หนวยงานที่รับผิดชอบการบริการวิชาการ ดังนี้
หนวยวิจัยนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสังคม ซึ่งเกิดจากการรวมดําเนินงานวิจัยเชิงพื้นที่ โดยไดรับการ
สนับสนุนทุนวิจัยลักษณะรวมสมทบทุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งปจจุบันไดเปลี่ยนชื่อ
เปนสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (U3.1-1.6) โดยมหาวิทยาลัย คณะหนวยงาน
ทองถิ่น ลงพื้นที่สํา รวจบริบ ทและสภาพปญ หา กําหนดเปนโจทยวิจัยรวมกับนั กวิจัยจากชุม ชนตามความ
เชี่ยวชาญของคณะวิชาที่ลงในพื้นที่ที่กําหนด และนําผลงานวิจัยกลับคืนสูชุมชน (U3.1-1.7)
ศูนยคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รวมกับกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ซึ่ ง ป จจุ บั นไดเ ปลี่ย นชื่ อ เป น กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ทยาศาสตร วิ จั ย และนวั ต กรรม
(อว.) เพื่อเปนการนําองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย บริการใหคําปรึกษา และ
ถ า ยทอดเทคโนโลยี แ ก ชุ ม ชน สั ง คม โดยผ า น 3 แผนงาน ได แ ก งานคลิ นิ ก เทคโนโลยี งานหมู บ า น
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี และคูปองวิทยเพื่อโอทอป (U3.1-1.8)
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต หมูบาน ชุมชน สังคม ดวยวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เปนโครงการ
ที่นําองคความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัย ใหบริการวิ ชาการถายทอดสู
ชุ มชน โดยลงพื้น ที่ สํา รวจบริบ ทสภาพปญ หารว มกั บ ชุม ชน วัต ถุป ระสงค เพื่ อ ยกระดั บคุ ณภาพชีวิ ตของ
ประชาชน ชุมชน สังคม ใหดียิ่งขึ้น
2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมายที่กําหนดในขอ 1
มหาวิทยาลัยและคณะหนวยงานใหบริการวิชาการ ชุมชนผูรับบริการวิช าการรวมกันสํารวจบริบ ท
โดยชุมชนและหนวยงานองคการปกครองสวนทองถิ่น สะทอนสภาพปญหาและใหขอมูลสําคัญแกมหาวิทยาลัย
อาทิเชน ขอมูลพื้นฐานครัวเรือน โดยมหาวิทยาลัย คณะและหนวยงานปกครองสวนทองถิ่นผูใหบริการจัดทํา
แผนการใหบริการวิชาการรวมกันกับชุมชน จัดทําแผน/แผนงาน แผนโครงการบริการวิชาการที่สอดคลองกับ
แผนให บ ริ ก ารวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย คณะและหน ว ยงาน โดยเน น ให มี ก ารบู ร ณาการงานบริ ก าร
วิช าการ ขามศาสตรวิชา การบูรณาการการเรียนการสอนหรือ การบูรณาการกับงานวิจัย มหาวิทยาลัย ได
จัดทําแผนงานโครงการรวมกับชุมชนและภาคีเครือขาย ดังนี้ (U3.1-2.1)
2.1. การจัดทําแผนงานภายใต หนวยวิจัยนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสังคม มหาวิทยาลัย โดยหนวยงาน
ปกครองส วนทอ งถิ่น และชุ มชนผู รับ บริก าร ลงพื้น ที่สํ า รวจบริบ ทและสภาพป ญ หาความต องการชุ มชน
กลุมเปาหมายรวมกัน ซึ่งชุมชนจะสะทอนสภาพปญหาและใหขอมูลสําคัญแกมหาวิทยาลัย ผลลัพธกระทบที่
เกิดขึ้น และกําหนดเปนโจทยวิจัยเพื่อชุมชน และนําผลงานวิจัยถายทอดสูชุมชนตอไป ซึ่งจากการสํารวจบริบท
และสภาพปญ หาความต องการรว มกับ ชุมชน มหาวิทยาลัย ไดจัดทําแผนงานวิจัย ร วมกับ ชุ มชน และภาคี
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เครื อ ข า ย ภายใต ความร ว มมื อกั บ สํ า นัก งานคณะกรรมการส ง เสริมวิ จั ย และนวั ต กรรม (สกสว.) จํ า นวน
3 จังหวัด ดังนี้
พื้นที่บริการ
โครงการวิจัย
1. จ.พระนคร
- ระบบฐานขอมูลเกษตรปลอดภัยและการทองเที่ยวโดยชุมชนเพื่อหนุนเสริม
ศรีอยุธยา
ศักยภาพการจัดทําแผนของ จ.พระนครศรีอยุธยา
- พัฒนาระบบผักปลอดภัยตามหลัก “การตลาดนําการผลิต”กรณีศึกษา :
จ.พระนครศรีอยุธยา
- กลยุทธการพัฒนากลุมผลิตผักปลอดภัยเพื่อจัดการผลิตตามความตองการของ
ตลาด
- กระบวนการจัดการธาตุอาหารพืชและการควบคุมศัตรูพืชเพื่อการผลิตเมลอน
คุณภาพอยางยั่งยืน
- เครื่องตรวจวัดความหวานเมลอนดวยเทคนิคอินฟราเรดยานใกล
- การประเมินผลลัพธและผลกระทบของโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- กระบวนการการออกแบบประสบการณการทองเที่ ยวเชิงอาหารบนฐานเกษตร
ปลอดภัยโดยชุมชน จ.พระนครศรีอยุธยา
- รูปแบบการเสริมสรางสมรรถนะภาคีเครือขาย จ.พระนครศรีอยุธยาเพื่อขับเคลื่อน
การทองเที่ยวเชิงเกษตร
- รูป แบบการเชื่อมโยงการจัดการหวงโซอุปทานสิน คาเกษตรสูธุรกิ จโรงแรมและ
ธุรกิจบริการใน จ.พระนครศรีอยุธยา
- การพัฒนาระบบควบคุม อัตโนมัติในโรงเรือ นปลูก เมลอ นเพื่ อเพิ่ม ผลผลิ ต และ
คุณภาพของเมลอน
2. จ.สุพรรณบุรี
- แนวทางการสง เสริ มความมั่น คงทางอาชี พ ของเกษตรกร ผู ผ ลิต สิ น คา เกษตร
ปลอดภัย ใน อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี
- ระบบการใหน้ําผักในโรงเรือนเพาะปลูกดวยโครงขายระบบเซ็นเซอรแบบแบงโซน
รวมกับพลังงานเซลลแสงอาทิตย
- การพัฒนารูปแบบการจัดการโซอุปทานของเกษตรกรผูผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย
อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี สําหรับนักทองเที่ยวชาวไทย
- รูปแบบการสื่อความหมายทางการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคเพื่อสรางคุณคาใหกับ
อาหารจากแหว”
- แนวทางการยกระดับคุณภาพโฮมสเตยสูมาตราฐานโฮมสเตยไทยของชุมชนวังยาง
อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี
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พื้นที่บริการ

3. จ.นนทบุรี

โครงการวิจัย
- กลยุ ทธ ก ารตลาดการท อ งเที่ย วอาหารพื้ น ถิ่ น ที่ มี แ ห ว และผั ก ปลอดภั ย เป น
สว นผสม โดยกระบวนการมี สว นร ว ม อ.ศรีป ระจั น ต จ.สุ พ รรณบุ รี สํ า หรั บ
นักทองเที่ยวชาวไทย
- กระบวนการพัฒนากลไกและเครือขายการขับเคลื่อนการทองเที่ยวเชิงเกษตรแบบ
พหุภาคี อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี
- แนวทางการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมแบบพหุวัฒนธรรมเกาะเกร็ดผานการบูรณา
การอั ต ลั ก ษณ ร ว มเพื่ อ ส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมด ว ยกระบวนการมี
สวนรวมของชุมชน
- ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อออกแบบเสนทางการทองเที่ยวและการวางแผน
พัฒนาทองเที่ยว บนฐานการมีสวนรวมของชุมชนสูความยั่งยืน ของพื้นที่เกาะเกร็ด
อ.ปาดเกร็ด จ.นนทบุรี
- การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ เ อกลั ก ษณ ท อ งถิ่ น จากเส น ใยต น กะลาพื้ น ที่ เ กาะเกร็ ด
จ.นนทบุรี
- กระบวนการรังสรรควัฒนธรรมพื้นถิ่นสูการออกแบบพื้นที่วัฒนธรรมโดยการมีสวน
รวมกับชุมชนเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี

2.2 การจัดทําแผนงานภายใตศูนยคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดย
คณะดํ า เนิน การลงสํา รวจสภาพปญ หาความต องการของกลุ มเป า หมาย และจั ด ทํ า แผนงานโครงการให
สอดคล อ งตามความต อ งการรว มกั นกั บ ชุ ม ชนและสอดคลอ งกั บ นโยบายปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม และสงไปยังศูนยคลินิกเพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณจากปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจากการสํารวจบริบท และสภาพปญหาความตองการรวม
กับชุมชน มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนงานวิจัยรวมกับชุมชน และไดรับการสนับสนุน ดังนี้ (U3.1-2.2) และ
(U3.1-2.2_1)
พื้นที่ดําเนินการ
วังชางอยุธยา แล เพนียด จ.พระนครศรีอยุธยา

ชุมชน ต.ไทรนอย อ.บางบาล
จ.พระนครศรีอยุธยา

โครงการ
1.โครงการ การพัฒนาแหลงทองเที่ยววังชางอยุธยา
แล เพนียด จ.พระนครศรีอยุธยา อยางยั่งยืนและ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2.โครงการ หมูบานทองเที่ยวเชิงอนุรักษโฮมสเตย
ไทรนอย จ.พระนครศรีอยุธยา
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พื้นที่ดําเนินการ
ชุมชนเทศบาล ต.ไผดําพัฒนา
อ.วิเศษไชยชาญ จ.อางทอง
ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
บานทับน้ํา ต.ทับน้ํา อ.บางปะหัน
จ.พระนครศรีอยุธยา
ชุมชนไทรโยค ต.ทาเสา อ.ไทรโยค
จ.กาญจนบุรี
บานหวยคันแหลน ต.หวยคันแหลน
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง
กลุมเบ็ญพาดรักษเกษตรกร เบ็ญพาด 322 หมู 2
ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

โครงการ
โครงการ หมูบานเรือนไทยภาคกลาง เทศบาล
ต.ไผดําพัฒนา จ.อางทอง
โครงการ หมูบานผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑจากขาว
อินทรีย ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
โครงการ หมูบานมันหวาน บานทับน้ํา

โครงการ หมูบานวิถีวิทย มะขามปอมอินทรีย
ชุมชนแกวสมใจ ชุมชนไทรโยค
โครงการ หมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การเลี้ยงปลาชอนแบบครบวงจรบานหวยคันแหลน
โครงการพัฒนาและยกระดับสินคาหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม พื้นที่ จ.กาญจนบุรี กลุมเบ็ญพาด
รักษเกษตรกร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
ผูประกอบการ OTOP “เนียนนา” เลขที่18/1
โครงการพัฒนาและยกระดับสินคาหนึ่ง ตําบลหนึ่ง
หมู 2 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม พื้นที่ จ.กาญจนบุรี
ผูประกอบการ OTOP “เนียนนา” อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี
ผูประกอบการ 2B banana เลขที่ 171/15
โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑกลวยอบมวนเพื่อให
หมู 3 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
สอดคลองกับพฤติกรรมผูบริโภคและยืดอายุการเก็บ
รักษา (ผลิตภัณฑ 2BBanana จ.กาญจนบุร)ี
กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาแกวทอง
โครงการเพิ่มมูลคาและพัฒนาผลิตภัณฑ กลุม
อาหารไทย เลขที่ 137 หมู 6 ต.บานโพธิ์
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาแกวทองอาหารไทย
อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี
ผูประกอบการ นางอุไร เกษตรผลจํารูญ เลขที่ 234 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑน้ําพริกและมะมวงแผน
หมู 5 ต.ศรีสําราญ อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี จากมะมวงเหลือจากการคัดเกรดเพื่อรองรับการ
ขอรับมาตรฐาน พื้นที่ จ.สุพรรณบุรี
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พื้นที่ดําเนินการ
ผูประกอบการ กลุมวิสาหกิจชุมชนแกวเจาจอม
เลขที่ 993 หมู 19 ต.หนองมะคาโมง
อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี

โครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพของ
ผูประกอบการ OTOP ทองมวนดวยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี กลุมวิสาหกิจชุมชนแกวเจาจอม
ต.ดานชาง อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องดื่มชงจากปลายขาว
กลองงอก กลุมวิสาหกิจชุมชนสารสกัดสมุนไพร
พื้นที่ จ.สุพรรณบุรี
โครงการพัฒนากระบวนผลิตกุนเชียงปลาสลิดพรอม
บริโภค กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพสหกรณ
วัดลาดปลาเคา พื้นที่ จ.สุพรรณบุรี

ผูประกอบการ กลุมวิสาหกิจสารสกัดสมุนไพร
เลขที่ 94/1 หมู 2 ต.แจงงาม อ.หนองหญาไซ
จ.สุพรรณบุรี
ผูประกอบการ กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพ
สหกรณวัดลาดปลาเคา เลขที่ 127 หมู 5
ต.ศรีประจันต อ.ศรีประจันต
จ.สุพรรณบุรี
ผูประกอบการ กลุมสงเสริมอาชีพกระยาสารท
ลาวเวียง ต.ดอนคา อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี

ผูประกอบการ กลุมแปรรูปผลิตภัณฑทาง
การเกษตร แมมาลัย เลขที่ 48 หมู 4
ต.ดอนกระเบื้อง อ.บานโปง จ.ราชบุรี
ผูประกอบการ กลุมประโยชนเสลานนท
เลขที่ 36/1 หมูที่ 4 ต.บานมวง อ.บานโปง
จ.ราชบุรี
ผูประกอบการ บริษัท ชัยภัทรโปรดักชั่น เลขที่ 69
หมู 9 ต.แพงพวย อ.ดําเนินสะดวก
จ.ราชบุรี
ผูประกอบการ กลุมผาทอตีนจกและผาทอพื้นบาน
เลขที่ 232 หมู 1 ต.ดอนคา อ.อูทอง
จ.สุพรรณบุรี

โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑและนวัตกรรมผลิตภัณฑ
กระยาสารทเพื่อยกระดับสินคา OTOP กลุมสงเสริม
อาชีพกระยาสารทลาวเวียง ต.ดอนคา
อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี
โครงการพัฒนาและยกระดับสินคาหนึ่ง ตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม พื้นที่ จ.ราชบุรี ขาวหมากหวาน
แมมาลัย อ.บานโปง จ.ราชบุรี
โครงการพัฒนาและยกระดับสินคาหนึ่ง ตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม กลุมประโยชนฟารม พื้นที่ จ.ราชบุรี
โครงการพัฒนาและออกแบบชุดรอกไฟฟาเพื่อใชใน
กระบวนการผลิตเครื่องดื่มวานหางจระเขในน้ําผลไม
พื้นที่ จ.ราชบุรี
โครงการพัฒนาและยกระดับสินคาหนึ่ง ตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ ประเภทผลิตภัณฑผาและเครื่องแตงกาย
กลุมผาทอตีนจกและผาทอพื้นบาน พื้นที่
จ.สุพรรณบุรี
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พื้นที่ดําเนินการ
ผูประกอบการ ธูปหอมมงคลนิมิตร, เลขที่ 246
หมู 1 ต.หนองกระทุม อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี
เอสพีซิลเวอรเจมส เลขที่ 569 หมู3
ต.อูทอง อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี

กลุมผลิตที่นอน ภูระหงษ 338 เลขที่ 33
หมู 2 ต.บานเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
จิตมิ าสมุนไพร 1609/3 หมู 6 ซอยทาพระฝง
คลอง 3 ต.อูทอง จ.สุพรรณบุรี
โรงเรียนเสริมสวย-ตัดเย็บเสื้อผาศรีประภัสสร
เลขที่ 91-93 ถนนคฑาธร ต.หนาเมือง
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

โครงการ
โครงการพัฒนาและออกแบบเครื่องจักรผสมผงธูป
แทนการผสมดวยแรงงานคน กลุมธูปหอมมงคลนิมิต
พื้นที่ จ.สุพรรณบุรี
โครงการพัฒนาและยกระดับสินคาหนึ่ง ตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม พื้นที่ จ.สุพรรณบุรี ดวยการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑพระพุทธรูปบูชาที่ผลิตจากนิล
โครงการการยกระดับผูประกอบการกลุมผลิตที่นอน
ภูระหงษ 338 ดวย วทน. ดานการจัดการผลิต พื้นที่
จ.ราชบุรี
โครงการพัฒนาและยกระดับสินคาหนึ่ง ตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม พื้นที่ จ.สุพรรณบุรี จิติมาสมุนไพร
โครงการการพัฒนาการผลิตและผลิตภัณฑแชมพู
และครีมนวด ตราศรีประภัสสร พื้นที่ จ.ราชบุรี

2.3 โครงการยกระดั บ คุ ณ ภาพชีวิ ต หมู บ า น ชุม ชน สัง คม ด ว ยวิท ยาศาสตร และเทคโนโลยี
มหาวิ ท ยาลั ย ลงดํ า เนิ น การลงสํ า รวจบริ บ ท สภาพป ญ หาและความตอ งการ ร ว มกั บ หน วยงานปกครอง
สวนท องถิ่น และชุมชนกลุม เปาหมาย ซึ่งจากการสํารวจบริบ ท สภาพป ญหาความตอ งการร วมกั บ ชุมชน
มหาวิทยาลัย ไดจัดทําแผนงานโครงการ ดังนี้
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พื้นที่บริการ
ชุมชน ต.ไทรนอย
อ.บางบาล
จ.พระนครศรีอยุธยา

ชุมชนเทศบาล
ต.อรัญญิก
อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา

สภาพปญหา/และความตองการ
มุงเนนเกษตรกรปลอดภัย /ปลอดสาร
กลุมและชุมชนเข็มแข็งและมีสวนรวม
มีอาชีพบนพื้นฐานความรูชุมชน
มีการศึกษาการเรียนรูบนฐานภูมิ
ปญญาทองถิ่น เกิดตลาดสินคาเกษตร
ปลอดภัย/ปลอดสารพิษ มีกฎระเบียบ
กติกาชุมชน มีการทองเที่ยวเชิงศิลปะ
และวัฒนธรรม มีชื่อเสียงระดับสากล

แผนการบริการวิชาการ
- โครงการอบรมนักสื่อความหมาย
ทางการทองเที่ยว
- โครงการการฝกอบรมการรวบรวม
องคความรูเรื่องขนมไทยพื้นบาน
โบราณของชุมชน ต.ไทรนอย
อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
- โครงการออกแบบเสนทางจักรยาน
และปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบ
เสนทางจักรยาน ชุมชนไทรนอย
อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
- โครงการศึกษาความเปนไปไดเพื่อ
สรางมูลคาเพิ่มจากผลิตผลทาง
การเกษตร “กลวย”
- โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑผลิตภัณฑชุมชนสําหรับ
วิสาหกิจชุมชน ต.ไทรนอย
อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
- โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
ชุมชนไทรนอย
กลุมมีความตองการออกแบบบรรจุ
- โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
ภัณฑกลวยใหสวยงามและหนาสนใจ ชุมชนอรัญญิก เรื่อง การออกแบบ
มากขึ้น ตอยอดจากเดิมที่กลุมไดมีการ บรรจุภัณฑกลวย
บรรจุในบรรจุภัณฑแบบธรรมดา
- โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
และเพิ่มมูลคามะมวงที่มีจํานวนมาก ชุมชนอรัญญิก เรื่อง การแปรรูป
และราคาตกต่ํา โดยการแปรรูป
ผลิตภัณฑจากมมะมวงและออกแบบ
ออกแบบบรรจุภัณฑใหหนาสนใจ
บรรจุภัณฑ
มากขึ้น
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3. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน
จากการจัดทําแผนงานดําเนินงานรวมกับชุมชนและลงบริการวิชาการในพื้นที่เปาหมาย มหาวิทยาลัย
ไดมีการลงพื้นที่ติดตามโครงการ โดยมีแบบติดตามผลการดําเนินโครงการความเปนอยูของประชาชนภายใน
ชุมชน พบวาชุมชนมีการพัฒนามีความเปนอยูที่ดีขึ้น ประชาชนชาวบานสามารถนําองคความรูจากการบริการ
วิชาการ ไปใช ในการลดคา ใชจายภายในครัวเรือน และสามารถนํา องคความรูที่ไดจากการบริการวิ ชาการ
พัฒนาจนเกิดอาชีพเสริมเพิ่มรายไดภายในครอบครัวหรือชุมชน โดยหนวยงานปกครองสวนทองถิ่นประสาน
ดา นการตลาดหาพื้นที่การจัดจําหนายใหกับ ชุมชน และมหาวิทยาลัยนําข อเสนอแนะที่ ไดจ ากการติดตาม
ประเมินผลโครงการนํามาพัฒนาปรับปรุงและแกไขในการใหบริการวิชาการตอไป โดยมหาวิทยาลัยไดมีการ
ติดตามประเมินผลโครงการตางๆ ที่ดําเนินงานตามขอ 1 และ 2 อันไดแก
- ชุมชนเทศบาล ต.อรัญญิก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยไดดําเนินการลงพื้นที่
ใหบริการวิชาการ การออกแบบบรรจุภัณฑกลวย การแปรรูปผลิตภัณฑจากมมะมวงและออกแบบบรรจุภัณฑ
เพื่อเพิ่มมูลคาและยกระดับผลิตภัณฑกลวย และมะมวง โดยชุมชนนําองคความรูตอยอดเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
จากกล ว ย และมะม ว งวางจํ า หน า ยภายในตลาดชุ ม ชน ออกจํา หน ว ยงานราชการ และตลาดออนไลน
ไดแก Facebook page สรางรายไดใหกับชุมชนอยางยั่งยืน (U3.1 – 3.1)
- ชุมชน ต.ไทรนอย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยไดดําเนินการลงพื้นที่ใหบริการ
วิชาการ จัดโครงการอบรมนักสื่อความหมายทางการทองเที่ยว โครงการการฝกอบรมการรวบรวมองคความรู
เรื่องขนมไทยพื้ นบ านโบราณของชุมชน โครงการออกแบบเสนทางจั กรยานและปรั บ ปรุงภู มิทัศนโดยรอบ
เส น ทางจั ก รยาน ชุ ม ชนไทรน อ ย โครงการศึ ก ษาความเป น ไปได เ พื่ อ สร า งมู ล เพิ่ ม จากผลิ ต ผลทาง
การเกษตร “กลวย” โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑชุมชนสําหรับวิสาหกิจชุมชน โครงการ
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ ชุมชนไทรนอย พบวาชุมชนนําองคความรูที่ไดจากการอบรมไปปรับใช เกิดนักสื่อ
ความเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว และแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรในชุมชนเพิ่มขึ้น และเกิดแนวทางการพัฒนา
เสนทางจักรยานในชุมชน และเกิดผลิตภัณฑของชุมชน เพิ่มรายไดใหกับชุมชน
- ชุมชน ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ผลการดําเนินงานพบวากลุมมีการพัฒนาโดยกลุมมีการ
จดทะเบี ย นเป น กลุ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนแก ว สมใจโดยมหาวิ ท ยาลั ย ได บ ริ ก ารวิ ช าการองค ค วามรู ก ารผลิ ต
มะขามปอมแชอิ่ม มะขามแชอิ่ม สบูมะขามปอม ชามะขามปอม และพัฒนาเครื่องกรีดมะขามปอม โดยกลุมได
นําองคความรูไปพัฒนา และยกระดับผลิตภัณฑมะขามปอม แชอิ่มใหไดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (OTOP)
และไดสรางผลิตภัณฑ จากมะขามปอมใหม ซึ่งเปนการสรางรายไดใหกับกลุมวิสาหกิจแกวสมใจ และชุมชน
ไทรโยค โดยผลิตภัณฑข องกลุมจําหนายภายในตลาดชุมชน เพิ่มรายไดในครัวเรื อน และชุ มชนได พัฒ นา
โรงเรือนในการผลิต (U3.1 – 3.2)
- ชุมชน ต.สามเรือน ผลจากการดําเนินการของมหาวิทยาลัยภายใตหนวยวิจัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน
และสังคม ดานการวิจัยเชิงพื้นที่ จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และไดรับ
การสนั บสนุน จากศูนยคลินิกเทคโนโลยี ภายใตโครงการหมูบานเห็ดตับ เตาสามเรือน โดยมหาวิ ทยาลัยได
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บริการวิชาการการถายทอดเพาะเชื้อเห็ดตับเตา เห็ดตีนแรด การแปรรูปเห็ด การสรางโรงเรือนเปดดอกเห็ด
และการแปรรูปเห็ดตับเตา ซึ่งชุมชนไดมีการรวมกลุมเพาะเห็ดตับเตาเชิงพาณิชย มีการรวมกลุมแมบาน ต.
สามเรือน ชื่อกลุมพัฒนารวมใจ แปรรูปเห็ดตับเตาเปนผลิตภัณฑตางๆ เชน น้ําพริกเห็ด ขาวเกรียบเห็ด เห็ดใน
น้ําเกลือ และการวางจําหนายในชุมชนสรางรายไดใหกลับครัวเรือนและชุมชน (U3.1 – 3.2)
4. ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
จากการลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการในพื้นที่เปาหมายพบวาชุมชนสามารถนําองคความรูที่ได
จากการบริการวิชาการไปประยุกตใชจนเกิดเปนอาชีพ และพัฒนาอยางตอเนื่อง สรางรายไดใหกับครอบครัว
และหนวยงานองคการปกครองสวนทองถิ่นไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและผลักดันใหชุมชนเกิ ดการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง โดยผลการติดตามประเมินผล ดังนี้
- ชุมชน ต.อรัญญิก มหาวิทยาลัย ไดมีการดําเนินงานบริการวิชาการในพื้นที่อยางตอเนื่องเปนปที่ 3
ชุมชนไดนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน และนําองคความรูดานการพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหม ให ห ลากหลายมากขึ้ น ไดแก กลวยอบพลัง งานแสงอาทิตยโดยชุม ชน อีก ทั้ งชุ มชนยั งไดรับ มอบตูอ บ
พลังงานแสงอาทิตยจากกระทรวงพลังงาน และกลุมไดพัฒนาผลิตภัณ ฑใหม อย างตอเนื่ อง เชน กลวยอบ
พลังงานแสงอาทิตย และหนวยงานปกครองสวนทองถิ่นไดผลักดันผลิตภัณฑจนสามารถพัฒนาสินค าใหวาง
จําหนายไดในชุมชน และไดรับการคัดเลือกเปนหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง (U3.1 – 4.1)
- ชุมชน ต.ทาเสา กลุมวิสาหกิจชุมชนแกวสมใจ ชุมชนไดยกระดับผลิตภัณฑมะขามปอมแชอิ่มใหได
มาตรฐานผลิตภัณฑชุม ชน (OTOP) ตรานางสนม ไดรับ การคัดสรรเปนผลิตภั ณฑระดั บดาวเดน และไดรับ
รางวั ล นวั ต กรรมสร า งสรรค จากงาน “TISTR and FRIENDS 2017” โดยสถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย และจากการไดรับมอบตูอบลมรอนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) และไดพัฒนาผลิตภัณฑมะขามปอมแชอิ่มเปนมะขามปอมแชอิ่มอบแหง ซึ่งไดรับคัดเลือก
ใหเป นตัวแทนจัดแสดงผลิตภัณฑและจํา หนายสินคา สํานั กงานใหญ ปตท. และได รับการคัดเลือ กใหเปน
ตัวแทนจัดแสดงผลิตภัณฑและจําหนายสินคาหนาหางโรบินสัน จ.กาญจนบุรี (3.1-4.2)
- ชุมชนสามเรือน มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินงานบริการวิชาการในพื้นที่อยางตอเนื่อง เกษตรกรมี
การพัฒนาการเพาะเห็ดตับเตาจนกลายเปนเอกลักษณประจํา ต.สามเรือน โดยไดนําองคความรูไปพัฒนาการ
เพาะเห็ดตับเตา การพัฒนาตูอบกอนเชื้อเห็ดดวยระบบพลังงานแสงอาทิตย และการแปรรูปเห็ดตับเตาเห็ด
ตีนแรด เปนผลิตภัณฑตางๆ เชน เห็ดอบแหง ชาจากเห็ด น้ําพริกเห็ดตับเตา เห็ดตับเตาในน้ําเกลือ ซาลาเปา
ใส เห็ดตับเตา กะหรี่ปบ และวางจัดหนวยเสริมสรางรายไดและพัฒนาวิถีชีวิตชุมชนสามเรือนใหดียิ่งขึ้น ซึ่ง
ปจจุบัน จ.พระนครศรีอยุธยา ไดกําหนดใหการจัดวันเห็ดตับเตางามที่สามเรือน พรอมผลักดันพื้นที่เพาะเห็ด
ตับ เต าใหเป นแหลงท องเที่ย วเชิง เกษตรและอนุรัก ษ ธรรมชาติข อง จ.พระนครศรีอ ยุธ ยา และไดรับ การ
ประเมิน ผลเปนหมูบา นตนแบบวิ ทยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ป พ.ศ. 2561 จากกระทรวงการอุ ดมศึ กษา
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม(อว.) (3.1-4.3)
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5. สถาบันสามารถสรางเครือ ขายความรว มมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรื อ
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 พั น ธ
การบริการทางวิชาการ การวิจัย ซึ่งหนวยงานเครือขายใหความรวมมือดานการบริการวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสาร อํานวยความสะดวกในพื้นที่ใหบริการวิชาการ หรือมีสวนรวมในการสนับสนุนงบประมาณใน
การบริการวิชาการ เปนตน ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําบันทึกความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ดังนี้
1. ทําบันทึกความรวมมือระหวางองคการปกครองสวนทองถิ่น 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 เทศบาล ต.ไทรนอย
- คณะศิลปศาสตร อบต.ภูเขาทอง อบต.สามเรือน อบต.บานเกาะ
- สถาบั น วิจัย และพัฒ นา อบต.บ า นแค อบต.บา นเกาะ เทศบาล ต.บางบาล เทศบาล
ต.อรัญญิก อบต.หันตรา อบต.ทับน้ํา
2. ทํ า บั น ทึ ก ความร วมมื อระหว า งหน ว ยงานภาครั ฐและเอกชน เพื่ อ แลกเปลี่ ย นข อมู ล ข า วสาร
อํานวยความสะดวกและสนับสนุนงบประมาณดําเนินงานดานบริการวิชาการ ไดแก
- สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สนับสนุนงบประมาณวิจัยเพื่อชุมชน
- เครือขายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย
- เครือขายมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม แลกเปลี่ยนขาวสารดานวิชาการเพื่อสังคม
- สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)
- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ดานการนําวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี นวัตกรรม สูชุมชน จัดตั้งศูนยคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย และสนับสนุนงบประมาณดําเนิน
โครงการคลินิกเทคโนโลยี กิจกรรมบริการใหคําปรึกษา ถายทอดเทคโนโลยี และหมูบา นวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี คูป องวิทยเพื่อโอทอป และสนับสนุนงบประมาณดําเนินกิจกรรมสนับ สนุ น โครงการ สงเสริมให
บุคลากรวิ จัย ในสถาบันอุ ดมศึก ษาไปปฏิบัติงาน เพื่อแกปญ หาและเพิ่มขี ดความสามารถในการผลิตให กั บ
ภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) (3.1-5.2)
- สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.)
สนับสนุนงบประมาณดําเนินโครงการ สงเสริมใหบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อแกปญหา
และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตใหกับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) (3.1-5.3)
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6. ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแกสังคมของสถาบันตามขอ 2
โดยมีจํ านวนอาจารยเขารวมไมนอยกวารอยละ 5 ของอาจารยทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ ต องมีอาจารย
มาจากทุกคณะ
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานโครงการยกระดับฯ โดยเนนใหแตละคณะมีสวนรวมใน
การทํางานเพื่อใหตรงตามแผนงานวิชาการแกสังคม โดยมีอาจารยภายในมหาวิ ทยาลัย จํานวน 676 คน
มีอาจารยเขารวมแตละคณะ ดังนี้ (3.1-6.1) ผูที่เขารวมดําเนินการโครงการภายใตหนวยวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อชุมชนและสังคม 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
ผู ที่ เ ข า ร ว มดํ า เนิ น การศู น ย ค ลิ นิ ก เทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ
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
ผูที่เขารวมดําเนิ นการโครงการสนับสนุนกิจกรรมสนองโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดําริฯ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดวยพันธกิจสัมพันธ และโครงการพลิกฟนพื้นดินเปนสุวรรณภูมิ จํานวน 8 คน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จํานวน 7 คน
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 1 คน
โดยมีจํานวนอาจารยเขารวมไมนอยกวารอยละ5 ของอาจารยทั้งหมด ซึ่งจากการบริการทางวิชาการมี
อาจารยเขารวมรายชื่อไมซ้ํากัน 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
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เอกสารหลักฐาน :
รหัส
U3.1 – 1.1
U3.1 – 1.2
U3.1 – 1.3
U3.1 – 1.4
U3.1 – 1.5
U3.1 – 1.6
U3.1 – 1.7
U3.1 – 1.8
U3.1 – 2.1
U3.1 – 2.2
U3.1 – 2.2_1
U3.1 – 2.3
U3.1 – 3.1
U3.1 – 3.2
U3.1 – 4.1
U3.1 – 4.2
U3.1 – 4.2_1
U3.1 – 4.2_2
U3.1 – 4.3
U3.1 – 5.1
U3.1 – 5.2
U3.1 – 5.3
U3.1 – 5.3_1
U3.1 – 5.3_2
U3.1 – 6.1

รายการเอกสารหลักฐาน
แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560 - 2564
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริการบริหารวิชาการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ฯ
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบกลไกการใหบริการวิชาการแกสังคม พ.ศ. 2560
เอกสารบันทึกขอตกลงความรวมมือรวมกับหนวยงานปกครองสวนทองถิ่น
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การใหทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ประจําป
พ.ศ. 2561
คําสั่งแตงตั้งผูประสานในโครงการพัฒนาระบบการจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่
จ.นนทบุรี สุพรรณบุรี และพระนครศรีอยุธยา
บันทึกความรวมมือเครือขายถายทอดเทคโนโลยี “คลินิกเทคโนโลยี”
แผนการดําเนินงานหนวยวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสังคม
แผนการดําเนินงานศูนยคลินิกเทคโนโลยี
แผนการดําเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ
แบบติดตามผลการดําเนินโครงการ
เลมโครงการการพัฒนาระบบการจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ ฯ
เลมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ฯ
เลมโครงการคลินิกเทคโนโลยี เลมโครงการหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หลักฐานการไดรบั การประเมินผลเปนหมูบานตนแบบวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ป พ.ศ. 2561
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. น.ส.รุงนภา ภาคพิจารณ
โทร. 087-0013321

คําอธิบายตัวบงชี้
:
สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบ สาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย ภูมิปญ ญาทองถิ่นตามจุดเนนของสถาบัน
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. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนด
ตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให

สามารถดําเนินการไดตามแผน
3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

4. ประเมินความสําเร็จของตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน

ดานทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน

7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
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ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: 6 ขอ
: 7 ขอ
: 7 ขอ

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

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ กํ า หนดให มี ผู รั บ ผิ ด ชอบด า นงานทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม คือกองกลาง งานสภาและเลขานุการกิจ โดยมีผูชวยอธิการบดีเรืองสิน ปลื้มปน เปนผูกํากับ
ตั ว ชี้ วั ด ตามแผนที่ ก ระจายความรั บ ผิ ด ชอบตัว บ ง ชี้ คุณ ภาพการศึ ก ษา ระดับ สถาบั น (KPI – Mapping)
(U-4.1-1.1) การประกั น คุ ณ ภาพการศึก ษาภายใน และมหาวิ ท ยาลั ย ไดมี คํ า สั่ ง มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 340/2561 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย
ประจํ า ป ง บประมาณ 2561 (U-4.1-1.2) โดยมี คณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ร าชมงคล
สุว รรณภูมิ เป น ที่ป รึ ก ษา กํ า หนดนโยบาย แนะนํ า และติ ด ตามการดํา เนิน งานด า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมโดยมี
คณะกรรมการบริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย
ประชุ ม ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการดํา เนิ น งาน ปรั บ ปรุง แผนงานด า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยไดมีการจัดทํา SOP (U-4.1-1.3) เพื่อกํา หนดขั้นตอนในการปฏิ บัติงานใหมีความชัดเจน และ
เพื่อใหมีการปฏิบัติงานที่ถูกตองและมีทิศทางในแนวทางเดียวกัน
2.จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน
โดยคณะกรรมการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดรวมกันประชุมจัดทําแผนดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนด โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา แจงนโยบายถายทอดยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
เพื่อใหคณะกรรมการทราบตามคําสั่งที่ 340/2561 เพื่อนําไปพิจารณาจัดทําแผนดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยในดานการพัฒนาดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยกําหนดวัตถุประสงคของแผนใหบรรลุตามแผนดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย คือ
1. เพื่อใหบุคลากรและนักศึกษามีความรูความเขาใจในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทยและ
สิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืน
2. กําหนดตัวชี้วัดตามวัตถุประสงคของแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 4 ตัวชี้วัด เพื่อให
เกิดการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ คือ
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1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพรความรูดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกําหนดคาเปาหมาย
ในป 61 ไว 10 โครงการ ผลการดําเนินการในปนี้ทําได 24 โครงการ
2. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชนของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
กําหนดคาเปาหมายป 61 ไมนอยกวารอยละ 80 ผลการดําเนินงานในป 61 ดําเนินการไดรอยละ 89.49 บรรลุ
ตามวัตถุประสงค
3. โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค กําหนดไวไมนอยกวารอยละ 60 ผลการดําเนินการในปนี้
ไดดําเนินการไดรอยละ 96
4. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอกระบวนการใหความรู กําหนดไวไมนอยกวา
รอยละ 80 ผลการดําเนินงานในปนี้ดําเนินการไดรอ ยละ 88.28
และมีกลยุทธ จํานวน 2 กลยุทธ คือ สรางจิตสํานึกใหเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ และมีคุณคาใน
ความสํ า คั ญ ของศิ ล ปวั ฒ นธรรมและสิ่ ง แวดล อ มและ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให มี ก ารบู ร ณาการทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมกับพันธกิจอื่น ๆ มีการกําหนดความสําเร็จของกลยุทธ
1.จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีสวนรวมกับชุมชน/
หนวยงานภายนอก กําหนดไว 10 โครงการ ผลการดําเนิน 22 โครงการ
2. รอยละของหลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่มีการบูรณาการการเรียนการสอน
กับศิลปวัฒนธรรม กําหนดไวรอยละ >30 ผลการดําเนินการรอยละ 91.35
3. นํ า เสนอโครงการ/กิ จ กรรม โดยงานศิ ล ปวั ฒ นธรรมและทุ ก คณะ เพื่ อกํ า หนดวัต ถุ ป ระสงค
โครงการ/กิจกรรม การดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ และงบประมาณที่ใชดําเนินงาน สงกองนโยบายและ
แผน ทั้งนี้ทุกกิจกรรม/โครงการ จะสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเสนอของบประมาณ
4. มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคําเสนอของบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยและงบประมาณการดํ าเนินงานเพื่อสนับสนุนการจัด
โครงการ/กิจกรรมดา นทํานุบํ ารุ งศิล ปวัฒ นธรรม จากนั้น มหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผน จะส ง
โครงการเสนอตอสํานักงบประมาณ เพื่อเขากระบวนการพิจารณาตอไป หากงบประมาณรายได มหาวิทยาลัย
จะแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา เพื่อเสนอตอสภาพิจารณาอนุมัติตอไป โดยในปการศึกษา 2561 ไดรับ
จั ด สรรงบประมาณ 2,658,000 บาท ซึ่ ง แผนด า นทํ า นุ บํ า รุง ศิ ล ปวัฒ นธรรมได ผ า นการอนุ มั ติจ ากสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (U-4.1-2.1) (U-4.1-2.2)
3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยไดมีการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตามแผนปฏิบัติการประจําประดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2560-2564 และแผนงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 2561 โดยมีคณะกรรมการบริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมี
ระเบียบวาระการกํากับติดตามการดําเนินงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป 2561 เพื่อกํากับติดตาม
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และรายงานผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งที่ประชุมไดมอบหมาย
ใหคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม แตละคณะ ไดรายงานการเตรียมการจัดการดําเนินโครงการที่กําลัง
จะมาถึง รายงานความกาวหนาหรือผลการดําเนินโครงกาตามแผนที่กําหนดไว รวมถึงรายการปญหา อุปสรรค
และขอเสนอแนะจากการดําเนินการ เพื่อนําไปปรับปรุงโครงการในปตอไป โดยกําหนดการประชุมไว 2 ครั้ง ดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2561ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 (U-4.1-3.1)
2. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2561ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 (U-4.1-3.2)
4.ประเมินความสําเร็จของตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีก ารประชุมเพื่อประเมินผลความสําเร็จตามตัวชี้วั ด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปการศึกษา 2561 มีผลประเมิน ดังนี้
1. จํ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพรความรูดานทํ านุ บํา รุงศิลปวั ฒนธรรมกํา หนดคาไว
10 โครงการ ผลการดําเนิน 24 โครงการ
2. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชนของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
กําหนดไวรอยละไมต่ํากวา80 ผลการดําเนินการรอยละ 89.49
3. รอยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค กําหนดไว รอยละ >60 ผลการดําเนินการ
รอยละ 96
4. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอกระบวนการใหความรู กําหนดไว รอยละ
>80 ผลการดําเนินการรอยละ 88.28
5.จํ า นวนโครงการ/กิ จ กรรมด า นการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ มี ส ว นร ว มกั บ ชุ ม ชน/
หนวยงานภายนอก กําหนดไว 10 โครงการ ผลการดําเนิน 22 โครงการ
6. ร อ ยละของหลัก สูต รปริญ ญาตรี แ ละบั ณฑิ ตศึก ษาที่ มี ก ารบู รณาการการเรี ย นการสอน
กับศิลปวัฒนธรรม กําหนดไวรอยละ >30 ผลการดําเนินการรอยละ 91.35
ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการทํา นุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดรวมกันสรุป และประเมินความสําเร็จตาม
ตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน ซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงคของแผนทุกตัวชี้วัด (U-4.1-4.1)
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
โดยคณะกรรมการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ
ไดประชุมรวมกันและสรุป ผลการประเมินตามขอ 4 ตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน
และนํ าไปพิจารณาปรับปรุงแกไขแผนดา นทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยผลการประเมิน บรรลุตามตัวชี้วัด
ความสําเร็จทุกตัว ซึ่งที่ประชุมพิจารณาวาควรใหมีการปรับปรุง ตัวชี้วัดใหมีความสอดคลองและสามารถจัด
โครงการใหกับนักศึกษาไดมีความรูความเขาใจ ปรับปรุงจุดเดนดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ขอ 3 การบูรณาการ
อนุรักษในศิลปวัฒนธรรมใหคงอยูอยางยั่งยืน
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หลังจาการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแลวไดรวบรวมผลการ
ประเมิน และขอเสนอแนะที่ได จากการดํา เนิน งานของแตล ะโครงการมาประเมิ น ผลความสํ า เร็จ และนํ า
ข อเสนอแนะดัง กล าวมารายงานตอ คณะกรรมการบริหารดา นทํา นุ บํา รุ งศิ ล ปวัฒ นธรรมมาปรั บ ปรุ ง เช น
โครงการวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดนํามาปรับปรุงการพิจารณาเพื่อ
คัดเลือกผูที่ไดรบั รางวัลใหชัดเจนขึ้น
6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร ขาวสารโครงการ/กิจกรรม หรือการใหบริการวิชาการดานการทํา นุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการเผยแพรขอมูลขาวสาร การจัดกิจกรรมกอนการดําเนินงานเพื่อประชาสัมพัน ธ
ใหผูเขารวมกิจกรรมทราบ และเมื่อโครงการ/กิจกรรมดําเนินการแลวเสร็จ ไดมีการสรุป ผลการดําเนินงาน
เผยแพรตอ สาธารณชน ซึ่งมีการเผยแพรผานชองทาง อยางตอเนื่อง ตามรายละเอียดดังนี้
1. ภาพขาวราชมงคลสุวรรณภูมิ (U-4.6-6.1)
2. ภาพขาวในสื่อหนังสือพิมพตางๆ (U-4.6-6.2)
3. การเผยแพรภาพโครงการกิจกรรมที่จัดขึ้นทาง http://www.rmutsb.ac.th (U-4.6-6.3)
4. ภาพขาวกิจกรรม งานสื่อสารองคกรและกิจการระหวางประเทศ
https://www.youtube.com/results?search_query (U-4.6-6.4)
อีก ทั้ง มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุว รรณภูมิ มีก ารใหบ ริการวิ ชาการด านการทํ านุ บํา รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมเผยแพรตอบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการนําเอาองคความรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมมาจัดโครงการการจัดการความรูดานศิลปวัฒนธรรม :จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ โครงการทํา นุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน (ดานสิ่งแวดลอม) “การประดิษฐวาวไทย”
ในวันที่ 19 ธ.ค. 2561 ณ อาคารราชมงคล 36 เขตใตศูนยนนทบุรี โดยกิจกรรมไดมีการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ
เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U-4.1-1.1 แผนพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
U-4.1-1.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ 2561
U-4.1-1.3 ระบบกลไกการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (SOP)
U-4.1-2.1 แผนงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ 2560-2564
U-4.1-2.2 แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 2561
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หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U-4.1-3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 2561
ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 16 พ.ค. 61
U-4.1-3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 2561
ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 15 ส.ค. 61
U-4.1-4.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มทร.สุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
U-4.1-4.2 รายงานการติดตามผลการดําเนินงานโครงการศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 ณ (ต.ค.60- 30 ก.ย. 61)และ รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
U-4.5-5.1 หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกรางวัลยกยองคนดีศรีสุวรรณภูมิ ประจําป 2561
U-4.5-5.2 หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกรางวัลยกยองคนดีศรีสุวรรณภูมิ ประจําป 2562
U-4.6-6.1 ภาพขาวราชมงคลสุวรรณภูมิ
U-4.6-6.2 ภาพขาวในสื่อหนังสือพิมพตางๆ
U-4.6-6.3 ภาพกิจกรรมเผยแพรภาพโครงการกิจกรรมที่จัดขึ้นทาง http://www.rmutsb.ac.th
U-4.6-6.4 งานสื่อสารองคกรและกิจการระหวางประเทศ
https://www.youtube.com/results?search_query
U-4.5-6.5 โครงการ การประดิษฐวาวไทย
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องคประกอบที่ 5 การบริการจัดการ
 ตัวบงชี้ที่ 5.1
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ
กลุมสถาบัน และเอกลักษณของสถาบัน
: กระบวนการ
: กองสงเสริมคุณภาพ
1. ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน (ขอ 1)
2. น.ส.รัชชนันท ดีมาก
โทร. 084-939-6391
3. ผูอํานวยการกองคลัง (ขอ 2)
4. นางสาวปวีณา เชิดสุข
โทร. 089-801-5733
5. นางสาวสาวิตรี สุทธิลักษณ
โทร. 090-364-7499
6. ผูอํานวยการกองสงเสริมคุณภาพ (ขอ 3 และ ขอ 7)
7. น.ส.พัชรนันท วงศสิงห
โทร. 081-852-7204
8. นางสิริพร เรืองสุรัตน
โทร. 081-809-5320
9. ผูอํานวยการกองบริหารบุคคล (ขอ 4 และ ขอ 6)
9. น.ส.ภาวิณี ชูนุย
โทร. 083-596-4620
10. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ขอ 5)
11. นายสิทธิชัย บุญสนิท
โทร.

คําอธิบายตัวบงชี้
:
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีการจัดทําแผนเพื่อ
กําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบันใหสอดคลองกับเปาหมายและกลุมสถาบัน ตลอดจน
มีการบริ หารทั้ งดานบุค ลากร การเงิ น ความเสี่ย ง และการประกัน คุ ณภาพการศึก ษา เพื่อ สนับ สนุน การ
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.

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน
พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบัน และพัฒนา
ไปสูแผนกลยุทธทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อให
บรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธ
การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน
ที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนา
นักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพื่อวิเคราะห
ความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต
และโอกาสในการแขงขัน
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยง
ที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงาน
ตามพันธกิจของสถาบันและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการ
ดําเนินงานอยางชัดเจน
การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการ
จัดการความรูตามระบบ
การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน
การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินงานดาน
การประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกําหนด 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 ศ น ข องสถาบั น และพั ฒ นาไปสู
แผนกลยุทธทางการเงิน และแผนปฏิ บัติ การประจําปตามกรอบเวลา เพื่อใหบรรลุผ ลตามตัว บงชี้ และ
เปาหมายของแผนกลยุทธ
1.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดทํากรอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (พ.ศ.2560-2574) ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ตามแนวทางที่ไดกําหนดไวใน University Reprofile และไดทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ พ.ศ.2557-2560 โดยการวิ เ คราะห SWOT Analysis และกรอบแผน
ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ พ.ศ.2560-2574 เพื่ อ จั ด ทํ า แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โดยการจัดประชุมระดมสมองจากผูบริหารระดับสูง เมื่อวันที่ 19-21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเอวัน
พัทยาบีชรีสอรท จ.ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2560-2564
จัดประชุมระดมสมองจากผูบริหารระดับสูงรวมกับหัวหนาหนวยงาน ทั้งในระดับคณบดี ผูอํานวยการ
สถาบั น /สํ า นั ก ผู อํ า นวยการกอง รวมทั้ ง รองคณะบดี แ ละรองผู อํ า นวยการสถาบั น /สํ า นั ก เมื่ อ วั น ที่
20-22 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมนานาบุรี จ.ชุมพร โดยมีวัตถุป ระสงคเพื่อจัดทํ า รางแผนยุทธศาสตร การ
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2560-2564
จัดทําประชุมระดมสมอง โดยไดเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ กรรมการสภา
คณาจารย แ ละขา ราชการ ผูบ ริหารมหาวิท ยาลั ยทุ ก ระดับ และบุค ลากรของมหาวิ ทยาลั ย ที่ เกี่ ยวขอ งมา
ประชุมสัมมนา ระดมสมองรวมกันเพื่อจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ พ.ศ.2560-2564 เมื่อวันที่ 18-19 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมสามพรานริเวอรไซด จ.นครปฐม
จัดประชุมระดมสมองจากผูบริหารระดับสูงรวมกับหัวหนาหนวยงาน ทั้งในระดับคณบดี ผูอํานวยการ
สถาบัน /สํานัก ผูอํานวยการกอง รวมทั้งรองคณบดีและรองผูอํา นวยการสถาบัน /สํา นัก ในระหวางวั นที่
17-19 กุมภาพันธ 2560 และ 24-26 กุมภาพันธ 2560 เพื่อนําเลมแผนยุทธศาสตรการพั ฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (U5.1-1.1) เสนอตอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็น ชอบในคราวประชุมครั้ง
ที่ 4/2560 วันเสารที่ 25 มีนาคม 2560 ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา (U5.1-1.2)
1.2 มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ มี ก ารถ า ยทอดแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ พ.ศ.2560-2564 ไปสู ทุก หน วยงานภายใน โดยนํ า ขึ้น บน
เว็บ ไซต http://plan.rmutsb.ac.th/plan/home.php เพื่อ ใหผูที่เกี่ย วข องใช เป น กรอบในการดํา เนิ นงาน
(U5.1-2.1) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดมีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อเปน
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กลไกในการขับเคลื่อน โดยไดแตงตั้งชุดคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมดานการเงิน เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ (U5.1-2.2)
1.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการจัดทําแผนงาน/รายงานผลการปฏิบัติงานและ
การใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับแผนกลยุทธ เปาหมาย
ผลผลิ ต และกรอบวงเงิ น งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ซึ่ ง ในแต ล ะป จ ะมี แ ผนงานโครงการ/กิ จ กรรม
ที่สอดคลองกับ แผนกลยุทธ และครอบคลุมพันธกิจ ทั้ง 4 ดาน คือ การเรียน-การสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทํานุศิลปวัฒนธรรม (U5.1-3.1)
1.4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ ที่ไดกําหนดคาเปาหมาย
ของแต ล ะตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ วัด ความสํ า เร็จ ของการปฏิ บัติ ง านไว ในแผนยุ ท ธศาสตร การพั ฒ นามหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2560-2564 ไวที่หนา 45-54 (U5.1-1.1)
1.5 มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ มี ก ารดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารทั้ ง 4
พัน ธกิ จ โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจาย
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 เสนอตอสํานักงบประมาณ ไตรมาสที่ 2,3,4 (U5.1-5.1)
1.6 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วั ดของ
แผนปฏิ บัติ ราชการ โดยกองนโยบายและแผนติ ดตามการรายงานผลของทุ ก หน ว ยงานเป น รายเดื อ น
(U5.1-6.1) พรอมกันนี้ ไดมีการจัดประชุมเรงรัดติดตามผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ เพื่อให
หนว ยงานได สรุป ผลการดํา เนิ นงานและการใชจ า ยงบประมาณและชี้แ จงถึง สาเหตุ ป ญ หาและอุ ป สรรค
ของการดํ า เนิ น งานที่ ไ ม เ ป น ไปตามเป า หมาย ครั้ ง ที่ 1/2561 เมื่ อ วั น ศุ ก ร ที่ 12 มกราคม 2561 ครั้ ง
ที่ 2/2561 วันพุธที่ 11 เม.ย. 2561 ครั้งที่ 3/2561 วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 ครั้งที่ 4/2561 และ
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 (U5.1-6.2)
1.7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2560-2564 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 เสนอตอ
ผูบริหารมหาวิทยาลัย (U5.1-7.1)
1.8 มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ นํ า ผลจากการดํ า เนิ น งานในป ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 มาปรับปรุงจัดทําแผนในปงบประมาณ พ.ศ.2562 (U5.1-8.1)
ขอ 2. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไป
ดวยต นทุนต อหนวยในแตล ะหลักสูต ร สัดสวนคาใชจ ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัด
การเรี ย นการสอนอย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ วิ เ คราะห ค วามคุ ม ค า ของการบริ ห ารหลั ก สู ต ร ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน
2.1 มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทําและวิเคราะหตนทุน ประกอบดวยผูบริหารระดับสูง
ของมหาวิ ท ยาลั ย ผู รั บ ผิ ด ชอบในการดํ า เนิ น การจั ด ทํ า ต น ทุ น ต อ หน ว ยผลผลิ ต ประจํ า ป ง บประมาณ
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พ.ศ. 2561 (U2-5.1-2.1) มี การประชุ มชี้ แ จงเกี่ ยวกั บ หลัก เกณฑแ ละวิ ธีก ารในการจั ด ทํ า ต น ทุ น ต อ หน วย
พรอมทั้งรวมกันพิจารณากําหนดแนวทางในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตในแตละหลักสูตร ปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 และรับทราบผลการคํานวณตนทุนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อวิเคาราะหความคุมคาของ
การบริหาร (U2-5.1-2.2) ผลการดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2561 (U-5.1-2.3)
2.2 ดําเนินการนําผลการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ.2561 สง ใหกั บ
หนวยงานระดับคณะ จํานวน 6 คณะ และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเปนขอมูลในการดําเนินงานของหนวยงาน
และนําไปใชประโยชนในสวนที่เกี่ยวของกับหนวยงาน (U2-5.1-2.4)
2.3 นําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 ระดับ
สถาบัน เกี่ยวกับการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต วาควรนําเสนอถึงประโยชนที่ไดรับจากการวิเคราะหตนทุน
ต อ หน ว ยของแต ล ะหลั ก สู ต รเสนอต อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการจั ด ทํ า ต น ทุ น ต อ หน ว ยผลผลิ ต ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2562 ตามมิติท่ปี ระชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที 21 กุมภาพันธ 2561
ขอ 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุ ปจ จัยเสี่ยงที่เกิด จาก
ปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดําเนินการดานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
และเพื่ อใหก ารดํา เนินงานเปนไปดวยความเรี ย บรอ ย จึงแตงตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ย งและการ
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย โดยแบงเปน 2 ชุด ไดแก 1). คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน 2). คณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามคําสั่ง มทร.สุวรรณภู มิ
ที่ 1440/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 สั่ง ณ วันที่ 15 ส.ค. 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. 2562 ใหหนวยงานในสังกั ดจัดทํา แผนบริหารความเสี่ ย งของหน วยงาน ที่ผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจําหนวยงาน (U3-5.1-3.2) (U3-5.1-3.3) (U3-5.1-3.4) และนํามาทํา
แผนบริ หารความเสี่ยงของมหาวิ ทยาลัยฯ โดยพิจารณาวิเคราะหความเสี่ยง ระบุ แหลงกํ าเนิดความเสี่ยง
ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง (ปจจัยภายในหรือปจจัยภายนอก) การควบคุมหรือการบริหารความเสี่ยง (ที่มีอยู
ในปจจุบัน) ประเมินความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง ประเมินโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และระดับ
ความรุน แรงของผลกระทบ (Impact) ทั้งในเชิงคุณภาพ และในเชิงปริมาณ โดยใชมาตรการ/กระบวนการ/
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วั ดความเสี่ยง และกลยุทธ ในการจัดการความเสี่ ยง 4T ไดแก 1) Avoid (Terminate)
ลดโอกา สที่ จะเกิ ดให เหลื อศู นย (ห ลี ก เ ลี่ ย ง ) 2) Accept ( Take) ย อ ม รั บ ค ว า ม เ สี่ ย ง นั้ น
(เฝาระวัง) 3) Reduce (Treat) ลดปริมาณความเสียหายใหนอยลง (ควบคุม) 4) Prevent (Treat) ลดโอกาสที่
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จะเกิด ให น อ ยลง (ควบคุ ม ) 5) Share ร ว มกั น รับ ความเสี่ ย งกั บ องค ก รอื่ น หรื อ คนอื่ น และ 6) Transfer
โอนความเสี่ยงไปใหองคกรอื่นหรือคนอื่น และนํามาจัดลําดับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงตามแผน
บริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแบบวิเคราะห
ความเสี่ ย ง แบบ บส. 1 หน า 36-52 รายละเอี ย ดแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลสุ ว รรณภู มิ ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 (U3-5.1-3.5) ได ว างแผนจั ด การความเสี่ ย ง 3 ด า น
จํานวน 6 เรื่อง ใชงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1,958,900- บาท ประกอบดวย
ความเสี่ยงเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธของมหาวิทยาลัย จํานวน 3 เรื่อง
1. บัณฑิตมีคุณวุฒิ และคุณภาพไมตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
2. มหาวิ ทยาลัย มีเงิน ไมเพีย งพอสําหรับจัดการศึก ษาและดํ า เนิน งานตามภาระตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
3. การเกิดผลประโยชนทับซอนดานการจัดซื้อจัดจางในมหาวิทยาลัย
ความเสี่ยงเชิงการปฏิบัติงาน จํานวน 1 เรื่อง
1. จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก จํานวน 2 เรื่อง
1. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของบุคลากรและนักศึกษา
2. ความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ทั้ ง นี้ แ ผนบริ ห ารความเสี่ ย งของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2562 ได ผ า นการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ
ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 (U3-5.1-3.6) และผา นการประชุ มสภา มทร.สุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อ วั นที่ 13 กุม ภาพันธ 2562 พิจารณาอนุมัติแ ผนบริห ารความเสี่ยง (U3-5.1-3.7) และ
เผยแพร แผนบริห ารความเสี่ย งมหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลสุ ว รรณภู มิ ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562
ใหผู กํ า กับ ติด ตาม และผู รับ ผิ ดชอบหรือหนวยงานที่ รับ ผิด ชอบ เพื่อ ดํา เนิน การบริห ารจั ด การความเสี่ย ง
ตามมาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิ จ กรรม ตามที่ ร ะบุ ไ ว ในแผนฯ (U3-5.1-3.8) (U3-5.1-3.9)
(U3-5.1-3.10) (U3-5.1-3.11)
มหาวิทยาลัยดําเนินการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 9 เดือน ตาม
หนังสือที่ อว.0656.23/198 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ติดตามผลการดําเนิ นงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงฯ รอบ 9 เดือน (เดือนตุลาคม 25561 – มิถุนายน 2562) (U3-5.1-3.12) ผูรับผิดชอบหรือหนวยงาน
ที่รับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 9 เดือน (U3-5.1-3.13) และไดรวบรวม
ผลการดําเนินงานฯ ที่หนวยงานรายงานมาวิเคราะห และสรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้ ผลการดําเนินงานบรรลุ
เป า หมาย จํ า นวน 3 เรื่ อ ง คิ ด เป น ร อ ยละ 50 ไม บ รรลุ เ ป า หมาย จํ า นวน 3 เรื่ อ ง คิ ด เป น ร อ ยละ 50
รายละเอียดดังเลมรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน (U3-5.1-3.14) โดยนํา ผลการดําเนินงานดังกลาวเสนอผู บริหารที่กํากับ ดูแลงาน
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บริหารความเสี่ยง ตามหนังสือที่ อว 0656.23/374 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงาน
(U3-5.1-3.15) เพื่อดําเนินการนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.สุวรรณภูมิ เพื่อพิจารณาผลการ
เนิน งานดังกลา ว และดํา เนิน การกํ ากับ ติดตาม รอบ 12 เดือ น ตามหนังสือ ที่ อว 0656.23/319 ลงวั น ที่
27 สิงหาคม 2562 เรื่อง ติดตามขอมูลและผลการดําเนินงาน รอบ 12 เดือน (U3-5.1-3.16) โดยผูรับผิดชอบ
หรื อ หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง รอบ 12 เดื อ น
(U3-5.1-3.17)
ขอ 4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ การดํ า เนิ น งานตาม
หลักธรรมาภิบ าล โดยกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ. 2560 – 2564 ยุทธศาสตรที่ 5 บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพเพื่อความมั่น คงและบริ หารจัดการ
ตนเองได กลยุทธที่ 5.6 บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยกําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัด คือผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวงงานภาครัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
มหาวิทยาลัยมีการกําหนดเปา หมายการดําเนินงานโดยการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิ ทยาลัย และนําไปสูก ารปฏิบัติโ ดยการจัด ทํา แผนงานเพื่ อเสนอของบประมาณประจํ า ป แผนปฏิ บั ติ
ราชการประจําป และจัดทํา คํารับรองการปฏิบัติราชการประจํา ป โดยมี การติ ดตาม และรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนงานตามรอบระยะเวลา
การวัดผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปง บประมาณ พ.ศ.2561
ตัวชี้วัดรวม จํา นวน 119 ตัวชี้วัด เป นไปตามเปาหมายและสูงกวา 72 ตัวชี้วัด ต่ํา กว า 30 ตัวชี้วัด ยังไมถึง
ระยะเวลาดําเนินการ 9 ตัวชี้วัด ไมมีคาเปาหมายป 2561 8 ตัวชี้วัด ไมมีคาเปาหมายแตมีผลการดําเนินการ 3
ตัวชี้วัด โดยมีการรายงานใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับทราบในการประชุม ครั้งที่ 11/2561 วัน
พฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ระเบียบวาระที่ 1.2.4 (U4-5.1-4.1-1)
ในดานการติดตามผลการดําเนินการไดใหหนวยงานในสังกัดรายงานผลการดํานเนินงาน และ
รายงานผลการใช จ า ยงบประมาณในทุ ก วั น ที่ 1 ของเดื อ น และนํ า เข า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบผลการดําเนินงานและติดตามการดําเนินการในกรณีที่ไมเปนไปตามแผนหรือไมบรรลุ
วัตถุประสงค
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
มหาวิทยาลัยมีกําหนดมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรในดานตางๆ เชนการลด
คาใชจาย การหารายไดเพิ่มจากทรัพยากรที่มหาวิทยาลัยมีอยู การใชพื้นที่รวมกันของบุคลากร ดังปรากฏใน
การประชุ มคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 ระเบียบวาระที่ 5.1 มาตรการเพิ่มรายไดลด
คาใชจาย และ 5.2 ระบบสาธรณูปโภคของมหาวิทยาลัย 7 (U4-5.1-4.2-1)
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การดํ าเนิ นงานตามแผนยุ ท ธศาสตร การพั ฒนามหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลสุ วรรณภู มิ
พ.ศ. 2560 – 2564 เมื่อใชมาเปนระยะเวลา 2 ป ก็ไดปรับคาเปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดตางๆใหสอดคลองกับ
สภาพการปจจุบัน และเกิดประสิทธิภาพตอการบริหารจัดการ ดังปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคลสุ ว รรณภู มิ ครั้ งที่ 2/2562 เมื่ อ วั น ที่ 13 กุ ม ภาพั นธ 2562 ในระเบี ย บวาระที่ 4.1.1
(U4-5.1-4.2-2)
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
มี ก ารให บ ริ ก ารแก นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากรภายในมหาวิ ท ยาลั ย บุ ค คลภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย
หนวยงานของรัฐ หนวยงานเอกชน โดยเปนไปตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานตามเวลาที่กําหนด เพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ และมีชองทางการติดตอสื่อสารถึงผูบริหารมหาวิทยาลัย และผูบริหาร
หนวยงาน(U4-5.1-4.3-1) เพื่อใหผูรับบริการติดตอสื่อสาร เสนอแนะการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในดาน
ต า งๆ ได ส ะดวก รวดเร็ว การกํา หนดชอ งทางการรั บ เรื่ อ งร องเรี ย น และขั้ น ตอนการดํ า เนิ นการรับ เรื่อ ง
รองเรียน (U4-5.1-4.3-2) ซึ่งอธิการบดีไดใหนโยบายแกทีมผูบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 8/2561 ในระเบียบวาระที่ 1.1.3 การสรางความ
เขาใจกับบุคลากรภายในหนวยงาน (U4-5.1-4.3-3)
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ง สายวิ ช าการและ สายสนั บ สนุ น มี ก ารปฏิ บั ติ ง านตามที่ ไ ด รั บ
มอบหมายและความรับผิดชอบตอตนเอง มหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม ดังนี้
4.1 ผูบริหาร โดยการแตงตั้งและมอบหมายงานปรากฏตามคําสั่งแตงตั้งรองอธิ การบดี ผูชวย
อธิการบดี และคําสั่งมอบอํานาจ (U4-5.1-4.4-1)
4.2 บุคลากรสายวิชาการ กํ าหนดให ป ฏิบั ติตามข อบั ง คับมหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคล
สุ ว รรณภู มิ ว า ด ว ยมาตรฐานภาระงานทางวิ ช าการของผู ดํ า รงตํ า แหน ง อาจารย ผู ช ว ยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (U4-5.1-4.4-2)
4.3 บุคลากรสายสนับ สนุนปฏิบัติตามขอตกลงการกํา หนดตัวชี้ วัด เพื่อประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ
ราชการ (U4-5.1-4.4-3)
ทั้ง นี้ จากการมอบหมายและความรับผิด ชอบดังกลา ว มหาวิ ทยาลัย มีระบบประเมิ นผลการ
ปฏิบัติราชการ (HRDrmutsb) เพื่อใชในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบอํานาจ ภาระงานของ
สายวิชาการและสายสนับสนุน โดยมอบกองบริหารงานบุคคลเปนหนวยงานที่ รับผิดชอบในการดํา เนินการ
ระบบดังกลาว (U4-5.1-4.4-4)
5. หลักความโปรงใส (Transparency)
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานอยางเปดเผย ตรงไปตรงมา โดยผูรับบริการสามารถ
เขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางเสรี ตรวจสอบได ผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัย เชน กองคลังมีบริการตรวจสอบ
สถานะการเงิน/รับ เช็ค ทาง Facebook “กองคลัง ออนไลน (มทรส).” การจัดซื้อจัดจ าง (U4-5.1-4.5-1)
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กองบริหารงานบุคคล มีประกาศการดําเนินการสรรหาบุคลากรเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ
ตั้ง แต กระบวนการรับ สมัค ร จนถึงการประกาศรายชื่อผูไ ดรับ การเลือกสรร (U4-5.1-4.5-2) การเสนอขอ
กํ าหนดตํ าแหน งทางวิ ช าการรายบุ คคลบนเว็บ ไซต เรื่ อ งการพิ จารณาตํ าแหน งทางวิ ชาการ (U4-5.1-4.53) และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีการแจงใหรับทราบผลรายบุคคล และหากผูรับการประเมินไมเห็น
ดวยกับ ผลการประเมิ นการปฏิบัติราชการ หรือมีความผิดพลาด คลาดเคลื่ อน สามารถยื่นหนังสือโตแย ง /
คัดคาน ได เปนไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครองซึ่งแสดงถึงความโปรงใส
ในการทํางาน ตามที่ม หาวิทยาลัยไดมีการประกาศเจตจํานงในการบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุ จริตของ
มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 9 มีนาคม 2560 (U4-5.1-4.5-4)
6. หลักการมีสวนรวม (Participation)
ในการออกขอบังคับมหาวิท ยาลัยฉบับ ใหม คณะกรรมการปรับ ปรุงและพัฒนาข อบั งคั บของ
มหาวิ ทยาลัย ตามคํ าสั่ง มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภู มิ ที่ 116/2562 ลงวัน ที่ 18 มกราคม
2562 (U4-5.1-4.6-1) ได พิ จ ารณาและปรั บ ปรุ ง ร า งข อ บั ง คั บ ใหม และมี ก ารจั ด ทํ า หนั ง สื อ แจ ง หั ว หน า
หนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย พิจารณารางขอบังคับฉบับใหม เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนไดมี
สวนรวมในการพิจารณารางขอบังคับ ที่มีการกระทบสิทธิและหนาที่บุคลากรของมหาวิทยาลัย และเปนการ
เปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนในสังกัดรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางขอบังคับใหม (U4-5.1-4.6-2) มีการ
แตงตั้งคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประกอบดวยรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี
คณบดี ผูอํ า นวยการสถาบัน/สํา นั ก และประธานสภาคณาจารย มีห นาที่ให คําปรึก ษาแนะนําการบริ ห าร
มหาวิ ทยาลัย ติ ดตามประเมิน ผลการบริหารจัด การของมหาวิท ยาลัย ตามคํ าสั่ งมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 195/2562 ลงวันที่ 24 มกราคม 2562 (U4-5.1-4.6-3) และการมี สวนรวมในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหนาสวนราชการในมหาวิทยาลัย ตามขอบังคับฯซึ่งกําหนดใหมี
การมีสวนรวมจากผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดเสียเพื่อใหความเห็น คําชี้แนะในการพัฒนาปรับปรุงมหาวิทยาลัย
ใหพัฒนาตอไปโดยผูมีสวนรวมไดแก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูปกครอง
ศิษยเกา นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ผูนําชุมชน เปนตน กับทั้งมีการเปดโอกาสใหบุคลากร นักศึกษา
ผูใชบ ริการสามารถแสดงความคิดเห็นหรือ ใหขอเสนอแนะต าง ๆ ที่เกี่ย วของกั บ มหาวิทยาลั ย ไดท างช อง
ทางการติดตอสื่อสารตางๆ เชน เว็ปไซตสายตรงผูบริหาร จดหมาย หรือสื่ออิเล็คทรอนิกสอื่นๆ การเขารวม
กิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัยเชน กิจกรรมการตักบาตรทําบุญตามวาระสําคัญทางศาสนาและวาระสําคัญอื่น
การเขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเชน กิจกรรมสังสรรคปใหม กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย หรือการ
เขารวมกิจกรรมกับหนวยงานอื่นๆเชนการรวมกิจกรรมกับ จ.พระนครศรีอยุธยา จ.นนทบุรี จ.สุพรรณบุรี
หรือการเขารวมกิจกรรมกับหนวยงาน/สถานศึกษาอื่น โดยในทุกกิจกรรมจะมีทั้งผูบริหารและบุคลากรหรือ
นักศึกษาเขารวมดวยโดยตลอด (U4-5.1-4.6-4)
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7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)
มหาวิทยาลัยมีการถายโอนอํานาจหนาที่ในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ลงนามในหนังสือหรือเอกสาร
การปฏิ บั ติร าชการ การตั ด สิ น ใจด า นทรั พ ยากรตามภารกิ จ ต า ง ๆ โดยอธิ ก ารบดี ถ า ยโอนอํ า นาจไปยั ง
รองอธิการบดี รองอธิการบดีประจําศูนยพื้นที่ และผูชวยอธิการบดี สวนคณบดี/ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก/
กอง ถา ยโอนอํานาจไปยังรองคณบดีดานตางๆรองคณบดีประจําศูนยพื้นที่ รองผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพตามภารกิจตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย (U45.1-4.7-1)
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)
มีการดําเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับในการบริหารราชการของมหาวิทยาลัยดวย
ความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดเสีย โดยการแจงระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ
หลักเกณฑตาง ๆ ใหหนวยงานทราบและประชาสัมพันธทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการ
ปรับ ปรุ งและพั ฒนาข อบังคับ ของมหาวิทยาลัย ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ที่
116/2562 ลงวั น ที่ 18 มกราคม 2562 (U4-5.1-4.8-1) พิ จ ารณากลั่ น กรองการออกข อ บั ง คั บ ระเบี ย บ
ประกาศในการบริหารมหาวิทยาลัย กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยที่คํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียตาม
หลั กกฎหมาย โดยเป ดโอกาสใหบุค ลากรไดแสดงความคิด เห็นตอรางขอบังคับ ซึ่งไมมี การกํ า หนดใหมี ผล
ย อนหลั งในทางที่เปน โทษ และมี ก ารแจงใหห นวยงานในสัง กัด มหาวิทยาลั ยรั บทราบข อบั งคั บ ประกาศ
ใหมๆ (U4-5.1-4.8-2)
9. หลักความเสมอภาพ (Equity)
มีการปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเสมอภาคในการปฏิบัติราชการ ไมเลือกปฏิบัติ ใหบริการอยาง
เทาเทียมกันโดยไมแบงแยก ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ เชน การสรรหา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการ
บริ ห ารงานบุ ค คลของมหาวิ ทยาลั ย พ.ศ. 2558 (U4-5.1-4.9-1) พระราชบั ญ ญั ติม หาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 (มาตรา 11) (U4-5.1-4.9-2) เปนตน ดังตัวอย างเชน ไมมีการจัดห องอาหารเปน การ
เฉพาะสําหรับผูบริหาร แตเปนหองอาหารสําหรับบุคลากรใชรวมกัน การอบรมสัมมนาก็มิไดมีการจัดโตะเกาอี้
แยกประเภทบุคลากร ชาย หญิง เพศทางเลือก หรือแยกระดับตําแหนง หรือสถานภาพการจาง แตเปนการอยู
รวมกันอยางถอยทีถอยอาศัยกัน ภายใตศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยและเคารพสิทธิซึ่งกันและกันดังปรากฏโดย
ชัดแจงวามหาวิทยาลัยไมมีการกอการทะเลาะวิวาทของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
10. หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented)
การดําเนินงานประชุมของคณะกรรมการชุดตางๆ ของมหาวิทยาลัย เปนการประชุมที่มุงเนนหา
ข อตกลงภายในกลุ มผู มีสว นได สวนเสีย เพื่อ ใหไดข อตกลงร วมกั น เชน การใชอํ านาจการบริ หารงานของ
อธิการบดีในกิจกรรมหรือภารกิจที่เกี่ยวของกับหลายหนวยงานจะใชกระบวนการปรึกษาหารือรวมกันเชนการ
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เสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบดวยอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี
เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นรวมกันกอนที่จะดําเนินการ (U4-5.1-4.10-1)
ขอ 5. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรูตามระบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีระบบการกํากับติดตามหนวยงานระดับคณะ หนวยงาน
สายสนั บ สนุ น ดํ า เนิ น การตามแผนการจั ด การความรู โดยมี ก ารกํ า กั บ ติ ด ตามทุ ก รอบระยะเวลา
6 เดือน (สิงหาคม 2561 - มกราคม 2562) 9 เดือน (สิงหาคม 2561 - เมษายน 2561) และมีการกํ าหนด
ปฏิทินการดําเนินงานการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2561 (U5.1-5.1) โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2561 (U5.1-5.2) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เพื่อ
พิจารณาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ ประจําปการศึกษา 2561 (U5.1-5.3) และการดําเนินการจัดทําแผนการ
จัดการความรู กําหนดใหหนวยงานระดับคณะ หนวยงานสายสนับสนุนดําเนินการใหสอดคลองกับ พันธกิจ ทั้ง
5 ดาน ไดแก
1. จัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงที่เนนการปฏิบัติ
2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ
3. ใหบริการวิชาการแกชุมชน สังคม บนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. สงเสริมการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของมหาวิทยาลัย
อีกทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดมีการจัดอบรมใหความรูเพื่อเตรียมความพรอม
ในการจัดทําแผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2561 กิจกรรม : อบรมเชิ ง ปฏิบัติ การการจั ดทํ า
แผนการจัด การความรู จัด ขึ้นเมื่อวันที่ 19-20 กรกฏาคม 2561 ตามมติ ที่ป ระชุ มคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่
1/2560 (U5.1-5.4) สํ า หรั บ บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านด า นการจั ด การความรู จ ากทุ ก หน ว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัย โดยไดรับเกียรติจาก ดร.อธิปไตย โพธิ์แตง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ ระดับอาวุโส
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนวิทยากร และการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดแผนการจัดการ
ความรูรายบุคคล (Individual KM Plan) เพื่อการสรางสรรคผลงานในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของ
องคกร จัดขึ้ นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 (U5.1-5.5) โดยไดรับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน
รองผูอํ า นวยการศู นย พัฒนาทุ นมนุษย มหาวิท ยาลัย สวนดุสิ ต เปน วิทยากร อีก ทั้ ง มี การกําหนดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู (KM) และ กิจกรรม KM Day ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ตามมติที่ป ระชุมคณะกรรมการ ฯ
ครั้งที่ 1/2561 โดยหนวยงานระดับคณะ หนวยงานสายสนับสนุนไดกําหนดแนวทางการจั ดการความรูตาม
กระบวนการของการจัดการความรู ตั้งแตกําหนดประเด็นความรูเพื่อใหมีการบงชี้ความรู การสรางและแสวงหา
ความรู การจัดการความรูใหเปนระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู การเขาถึงความรู การแบงปนความรู
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ความรู และการเรียนรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดดําเนิน การติดตามรวบรวมแผนการ
จัดการความรูของหนวยงานระดับคณะ หนวยงานสายสนับสนุน และผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการ
ความรูตามแบบฟอรมที่กําหนด (U5.1-5.6) พรอมทั้งสนับสนุนการเผยแพรและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีผาน
ระบบบริห ารจั ด การความรูเพื่อ สนั บ สนุน การแลกเปลี่ย นเรีย นรู ผา นระบบสารสนเทศของมหาวิ ทยาลั ย
(U5.1-5.7 ถึง U5.1-5.8) เชน ระบบบริหารจัดการความรู (KMS) ของมหาวิทยาลัย และเว็บไซตการจัดการ
ความรูของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดจัด
กิจกรรมสงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ องคความรู และทักษะของผูมีประสบการณตรง
เพื่ อ ค น หาแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี และเผยแพรไ ปสู บุ ค ลากรกลุ ม เปา หมาย ภายใต โ ครงการหลั ก สู ต รการอบรม
เชิงปฏิบัติการการสรางคลังความรูภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งผลจากการจัดโครงการดังกลาว มหาวิทยาลัยไดนํา
บุค ลากรเข า ร ว มโครงการประชุมสัม มนาเครือ ขา ยการจั ด การความรู มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคล
สถาบันการพลศึกษาและสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 12 “การจัดการความรูสูมหาวิทยาลัยนวัตกรรม”
(Knowledge Management: Innovative University) ระหวางวันที่ 25 – 28 กุมภาพันธ 2562 ณ โรงแรม
เอเชีย แอรพอรท จ.ปทุมธานี โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปนเจาภาพในการจัดโครงการฯ
ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดนําผลงานไปจัดแสดงในนิทรรศการการจัดการความรู
9 ราชมงคล จํ า นวน 2 ผลงาน ประกอบด ว ย ผลงาน The Artificial LED light with Programmable
Spectrum for Plants Cultivation โดย รศ.นภัทร วัจนเทพินทร ผศ.เฉลิมพล เรืองวัฒนาวิวัฒน และนาย
อั ง ศุ ช วาลนั น ท จํ า ปานาค และผลงาน Formula and Process of Balsam Production from Shallot
extracts โดย ผศ.ชื่นสุมณ ยิ้มถิน และ อ.สาโรจน ยิ้มถิน และสงบทความนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดี กลุมบุคลากร
สายวิชาการ/สายสนับสนุน ภาคบรรยาย จํานวน 5 ผลงาน และภาคโปสเตอร จํานวน 4 ผลงาน ผลปรากฏวา
ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี เรื่องการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการโอทอปดวยวิทยสรางอาชีพในพื้นที่ จ.ชัยนาท
ของนายณั ฎฐ สิริวรรธนานนท และ รศ.ดร.กิต ติ บุญ เลิศนิรันดร ได รับรางวัลรองชนะเลิศอั นดั บที่ 1 กลุ ม
บุคลากรสายวิช าการ/สายสนับสนุน ภาคบรรยาย พรอมทั้งนําบุคลากรเข าร วมนํ าเสนอผลงานในกิ จกรรม
แลกเปลี่ ย นเรีย นรู แ นวปฏิบั ติที่ ดี ทั้ง 7 CoP ประกอบดว ย CoP1 การเรี ย นการสอนเพื่ อ พั ฒ นาบั ณ ฑิ ต
CoP2 งานวิ จั ย และงานสร า งสรรค CoP3 การบริ ก ารวิ ช าการ CoP4 การทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
CoP5 การบริหารจัดการ CoP6 การประกันคุณภาพการศึกษา CoP7 การพัฒนานักศึกษา โดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนผูรับผิดชอบ CoP4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : นวัตกรรมสรางสรรค
สู ค วามยั่ ง ยื น ทางวั ฒ นธรรม (Creative Innovation for Cultural Sustainability) ซึ่ ง ได รั บ เกี ย รติ จ าก
อาจารยเรืองสิน ปลื้มปน ผูชวยอธิการบดี เปนผูนําเสวนาในครั้งนี้ (U5.1-5.9)
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ขอ 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน
ในการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับ สนุน มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิไ ดมีก ารกํา กับ ติ ด ตามการบริ หารและพั ฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ดังนี้
6.1 มีคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรดานศึกษาตอ พิจารณากําหนดสาขาที่มหาวิทยาลัยสงเสริมและ
สนั บ สนุ น ให บุ ค ลากรไปศึ กษาตอ ซึ่ ง สอดคล อ งกับ การผลิ ต บั ณ ฑิต และกํ า ลั ง คนรองรั บ ภาคการผลิต ใน
อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ และเปนไปตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยในปการศึกษา
2561 มีบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนไปศึกษาตอ รวมทั้งสิ้น 13 คน ในระดับปริญญาเอก จํานวน
11 คน และและระดับ ปริญ ญาโท จํ านวน 2 คน (U6-5.1-6.1) ทั้งนี้ เพื่อเปนการกระตุน ใหค ณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาตอ มีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร พิจารณากําหนดสาขาวิช า และ
จํานวนทุนที่จะสนับสนุนทุนการศึกษา โดยปงบประมาณ 2561 สนับสนุนทุนระดับปริญญาโท จํานวน 1 ทุน
และในปงบประมาณ 2562 สนับสนุนทุนระดับปริญญาเอก จํานวน 2 ทุน (U6-5.1-6.2)
6.2 มีระบบการติดตามใหคณาจารยแ ละบุ คลากรสายสนั บสนุ นนํา ความรูแ ละทัก ษะที่ไดจ ากการ
พัฒ นามาใช ในการจัดการเรีย นการสอนและการวัด ผลการเรีย นรูข องนั กศึ กษา ตลอดจนการปฏิบั ติงานที่
เกี่ยวของทุกเดือน โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดแนวปฏิบัติใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนรายงานการ
ไปฝกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน ในทุก ๆ เดือน และการรายงานแบบติดตามการนําความรู และทักษะจาก
การไปฝกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน ไปใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอนหรือนําไปใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงาน (U6-5.1-6.3) เพื่อดําเนินการตามตัวชี้วัดกลยุทธแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย ประกอบ
ไปดวยขอมูลตั้งแตเดือนวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 สรุปผลการดําเนินงานของ
บุคลากรสายวิ ชาการและสายสนับ สนุนที่ไดรับการพัฒนาดานวิชาการ/ภาษา/IT/เทคโนโลยี สนับสนุน การ
จัดการเรียนการสอน ตามเปาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด รอยละ 70 ปรากฎวาบุคลากรที่นับตามเกณฑรวม
ทั้ ง สิ้ น 1,033 คน มี ก ารพั ฒ นาด า นวิ ช าชี พ จํ า นวน 446 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 43.18 มี ก ารพั ฒ นาด า น
ภาษาอังกฤษ จํา นวน 327 คน คิดเปนรอยละ 31.66 โดยรวมครบตามเกณฑทั้ง 2 ดาน รวมทั้งสิ้น 205 คน
คิดเปนรอยละ 19.85 (U6-5.1-6.4)
6.3 มี ก ารกระตุ น สนั บ สนุน ส ง เสริ ม ความก า วหน า ทางวิ ช าชี พ ให แ ก บุ ค ลากรสายวิ ช าการและ
สายสนับสนุน ดังนี้
- มีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ ในการขอกําหนดตํา แหนงทาง
วิชาการ โดยในปการศึกษา 2561 มีผูไดรับอนุมัติใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 6 ราย (U6-5.16.5) มี ก ารส ง เสริ ม ใหเ จ า หน า ที่ผู ป ฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การขอกํ า หนดตํ า แหน ง ทางวิ ช าการเขา ร ว ม
ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อสงเสริมและพัฒนากระบวนการดําเนินงานการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนงทางวิช าการ เมื่อวันที่ 23 สิง หาคม 2562 ณ หองแกรนดบ อลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค

- 222 -

กรุ งเทพฯ โดยสํานั กงานปลัด กระทรวงการอุด มศึกษา วิทยาศาสตร วิจั ยและนวัตกรรมเปนผูจัดโครงการ
(U6-5.1-6.6) และมหาวิทยาลัยไดจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิชาการ "การเขียน
ผลงานทางวิ ช าการ เพื่ อ ขอกํ า หนดตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ" เมื่ อ วั น ที่ 22 สิ ง หาคม 2561 และ
วันที่ 17 กันยายน 2561 เพื่อใหบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยตระหนัก และเรงเสนอขอผลงานทาง
วิชาการ โดยมีผูเขารวมโครงการทั้งสิ้น จํานวน 66 คน (U6-5.1-6.7)
6.4 มีก ารจั ด ทํ า กรอบอั ต รากํ า ลั ง ของมหาวิ ทยาลั ย ระยะที่ 3 (2562 – 2565) โดยเริ่ ม ตั้ ง แต จัด
ประชุม การจั ด ทํ า กรอบอั ต รากํ า ลั งของมหาวิ ทยาลั ย มี ก ารประชุ ม วิ เคราะห ภ าระงาน กํ า หนดขอบขา ย
ภาระงาน มีการประชุมจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน รายตําแหนง มีการประชุ มแบบประเมินคางานเพื่อ
กําหนดระดับตําแหนง และมหาวิทยาลัยพิจารณากรอบตําแหนงที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน รวมทั้งสิ้น
จํานวน 454 ระดับ ตําแหนง ประกอบไปดวย ระดับชํานาญงาน จํานวน 4 ระดับตําแหนง ระดับปฏิบัติการ
จํานวน 132 ระดับตําแหนง ระดับชํานาญการ จํานวน 291 ระดับตําแหนง ระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 10
ระดับตําแหนง ระดับชํานาญากรพิเศษ จํานวน 10 ระดับตําแหนง ผูอํานวยการ จํานวน 17 ระดับตําแหน ง
(U6-5.1-6.8) ทั้งนี้ ไดสงเสริมใหบุคลากรสายสนับสนุนเขารับการอบรมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การ
จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ดวยการจัดการความรูเพื่อพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพของ
บุ ค ลากรและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการทํ า งาน" ป ง บประมาณ 2562 นที
ร ่ 12 ระหว า งวั น ที่
7-8 มีนาคม 2562 ณ ศูนยพัฒนาทุนมนุษย โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปนผูจัดโครงการ (U6-5.1-6.9)
ขอ 7. การกํากับ ติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนว ยงานในสถาบันมีการดําเนินงานดานการประกั น
คุ ณ ภาพภาย ในตามร ะบบและ กลไกที่ ส ถาบั นกํ าหนด ประกอ บด วย กา รควบคุ ม คุ ณ ภาพ
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
ในปก ารศึ ก ษา 2561 มหาวิทยาลัยมีการวางระบบและกลไกการประกั น คุณภาพตามแนวทาง
สํา นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (U 5.1-7-01, 5.1-7-02) โดยมี กองสง เสริม คุณภาพเป น
หน ว ยงานที่ ทํ า หน า ที่ ดู แ ลสนั บ สนุ น ส ง เสริ ม ประสานงานด า นการประกั น คุ ณ ภาพของมหาวิ ท ยาลั ย
มหาวิท ยาลัยไดพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสม มีกลไกการเชื่อมโยงการดํ า เนิ นงานคุ ณภาพเป น
เครื อข า ยทั้ งระดับ สถาบั น ระดับ คณะ ระดับ หลักสูตร และระดับ หนวยงานสายสนับ สนุ น ประกอบด วย
1) การควบคุมคุณภาพ 2) การตรวจสอบคุณภาพ และ 3) การประเมินคุณภาพ ดังนี้
1 การควบคุมคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย มีการดําเนินงานดังนี้
มหาวิทยาลัยมีนโยบายคุณภาพ โดยในการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานใหใชระบบงานดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาที่ครอบคลุมการกํา กับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน เปน กรอบแนวทาง
บนพื้นฐานของการใช ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนเครื่องมือชวยขับเคลื่อนงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาผานเว็บไซตกองสงเสริมคุณภาพ (U 5.1-7-03) และใหถือเปนหนาที่ของทุกหนวยงานในการพัฒนา
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ระบบ และใหการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการภายในหน วยงาน ซึ่งมีการ
ดําเนินงานดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ ประจําปการศึกษา 2561
ตามคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง ที่ 1805/2561 ลงวั น ที่ 24 ตุ ล าคม 2561 (U 5.1-7-04) คณะกรรมการประกอบด ว ย
อธิการบดี เปนประธาน รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก เปน
กรรมการ ทําหนาที่เปน ผูขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับนโยบาย และมีคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวยผูชวยอธิการบดีดานวิชาการ เปนประธาน รองคณบดี
รองผูอํานวยการสถาบัน รองผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง และหัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา
ของทุกหนวยงานเปนกรรมการ ทําหนาที่ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย สรางเสริมความเขาใจ
ระบบการประกั น คุ ณภาพการศึก ษาสูห นว ยงานและผู ป ฏิ บั ติ จัด ทําแผนการดํ าเนิ น งานประกัน คุ ณภาพ
การศึกษา และกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและรายงาน
ตอมหาวิ ทยาลัยอยางต อเนื่อง โดยมีผูอํานวยการกองสงเสริมคุณภาพเปน กรรมการและเลขานุการ และมี
เจา หนา ที่กองสงเสริมคุณภาพทั้งหมดเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ ทํา หน าที่ วางระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ติดตามผลการดําเนินงานและใหขอเสนอแนะ รวมทั้งประสานงานระหวางหนวยงานในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
2. มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เพื่ อ รั บ ทราบและพิ จ ารณา
แนวทางการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยไดรวมกันพิจารณาแผนการดําเนินงาน
ดานประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดคาเปาหมาย ตามตัวบงชี้ สกอ. และกําหนดผูกํากับดูแลและรับผิดชอบ
รายตั ว บ ง ชี้ ในระดับ สถาบั น (U5.1-7-05) โดยผา นการพิจ ารณาเห็น ชอบจากผู บ ริ ห าร ตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2561 เมื่ อ วั น ที่ 26 กั น ยายน 2561
(U5.1-7-06) คณะกรรมการสภาวิชาการ เมื่อวัน ที่ 3 ธันวาคม 2561 (U 5.1-7-07) และสภามหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 (U 5.1-7-08) มีการถายทอดนโยบายและเปาหมายสูระดับคณะ รวมทั้งหนวยงาน
ในสังกัดมหาวิท ยาลัยทราบเพื่อนําไปจัดทําแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพใหสอดคลองกับเปาหมายที่
กําหนด (U 5.1-7-09)
3. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหอาจารยประจํา
หลั กสูต ร ผู บริห ารทุ กระดับ บุค ลากรผูป ฏิบัติง านประกัน คุณ ภาพการศึก ษา ไดสร า งความเขา ใจเกี่ ย วกั บ
แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา การดําเนินงานตามเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึก ษาภายใน และเตรีย มความพรอมในการดํ า เนิน งานประกั นคุณภาพการศึ ก ษาภายในตั้ง แต ระดั บ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน อาทิเชน
3.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตามแนวทาง สกอ.ปการศึกษา 2561 (U 5.1-7-10)
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3.2 โครงการกํากับติดตามหลักสูตร เพื่อการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQR) (U 5.1-7-11)
3.3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2561 (U 5.1-7-12)
2. การตรวจสอบคุณภาพ การดําเนินงานดานการกํากับติดตามและตรวจสอบคุณภาพ มีการ
ดําเนินงานดังนี้
1. ผูรับ ผิดชอบแตละตัวบงชี้ รายงานผลการดําเนินงานให ผูกํา กับ ตัวบ งชี้ และผู บริหารใน
แต ล ะระดั บ ทราบ โดยหน ว ยงานประกั น คุ ณ ภาพของคณะ/หน ว ยงานสายสนั บ สนุ น และกองส ง เสริ ม
คุ ณ ภาพ มี ก ารติ ด ตาม ตรวจสอบ รวบรวมผลการดํ า เนิ น งานในรอบป ก ารศึ ก ษาเสนอต อ ผู บ ริ ห ารใน
ปการศึกษา 2561 ไดมีการประชุมผูบริหารและผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพเพื่อรวมกันพิจารณาปรับปรุง
การติดตามผลการดําเนิน งานตามตัว บงชี้การประกันคุณภาพการศึก ษาภายในของมหาวิ ทยาลัย เมื่ อวั นที่
14 มิถุนายน 2562 (U 5.1-7-13) โดยกองสงเสริมคุณภาพมีการดําเนินการเตรียมความพรอมในการรับ การ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยการสรางแบบฟอรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ระดับสถาบัน โดยใช google sites ซึ่งเปนระบบที่สนับสนุนการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาใน
การกํากับติดตามและดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบอยางตอเนื่อง (U 5.1-7-14)
2. มหาวิ ทยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบรายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ตามเกณฑ สกอ. ระดั บ หลั กสู ตร ระดั บ คณะ ระดั บสถาบั น ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2561 (U 5.1-7-15)
เพื่ อติ ดตาม ตรวจสอบความถู กต องของข อมู ล โดยคณะกรรมการติ ดตามชุ ดดั งกล าวเป น
ผูผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินที่มหาวิทยาลัย สกอ. และหนวยงานอื่นจัดให ทําการตรวจประเมินเบื้องตน
และลงพื้นที่ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) (U 5.1-7.11,12)
มีการติดตามการดําเนินงานตามตัวบงชี้หนวยงานที่รับผิดชอบ ระดับสถาบัน โดยมีการทวน
สอบขอมูลพื้นฐานที่เชื่อมโยงระหวางหลักสูตร คณะ และสถาบัน (U 5.1-7-16) และมีการทวนสอบผลรายงานการ
ประเมิ นตนเอง (SAR) ระดั บสถาบั น ตามเกณฑ สกอ. ประจํ า ป การศึ กษา 2561 เมื่ อวั น ที่ 7 ตุ ลาคม 2562
โดยผูทวนสอบภายในสถาบันที่ผานาการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพ (U 5.1-7-17, 18)
3. การประเมินคุณภาพ มีการดําเนินงานดังนี้
กองสง เสริมคุ ณ ภาพเปน ผูกํ า หนดแผนการตรวจประเมิ น คุ ณภาพการการศึ ก ษาภายใน
ประจําปการศึกษา 2561 ระดับสถาบัน ระดับคณะ ระดับหลักสูตร และหนวยงานสายสนับสนุน (U 5.1-7-19)
และรั บ ผิดชอบการแตง ตั้ง คณะกรรมการผูต รวจประเมินระดับ สถาบัน พร อมทั้ง คํา สั่ง ตรวจประเมิ น ของ
ทุกระดับ (U 5.1-7-20) ซึ่งในสวนระดับคณะนั้นจะเปนผูพิจารณาดําเนินการจัดทําแผนการตรวจประเมินระดับ
หลั ก สูต รและระดับ คณะให มีค วามสอดคล อ งกับ ระดั บสถาบั น และการสง ผลการตรวจประเมิ น คุ ณภาพ
การศึกษาของคณะกรรมการ และกรอกขอมูลการรายงานการประเมินตนเองและผลการตรวจประเมินจาก
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คณะกรรมการในระบบฐานข อ มู ล การประกั น คุ ณ ภาพและแนบเอกสารหลั ก ฐาน (CHE QA Online)
โดยกองสง เสริม คุณภาพเปน ผูดูแ ลและตรวจสอบผลการประเมินคุณ ภาพให ตรงตามผลที่ค ณะกรรมการ
ใหคะแนน
กองสงเสริมคุณภาพการศึกษาเปนผูประสานงานกํากับการกรอกขอมูลผลการประเมินเขาสู
ระบบ CHE QA Online ของ สกอ. ใหทันเวลาภายใน 120 วัน หลังสิ้นปการศึกษา และนําผลการประเมินทุก
ระดับในภาพรวมเสนอตอ ที่ประชุมสภาวิช าการ ครั้ง ที่ 11/2562 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 (U 5.1-7-21)
ใหขอเสนอแนะเพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาตอไป
เอกสารหลักฐาน :
ขอ 1
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U5.1-7.1
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในฯ
U5.1-1.2
รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2560
U5.1-2.1
การถายทอดแผนยุทธศาสตร บน http://plan.rmutsb.ac.th/plan/home.php
U5.1-2.2
แผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2561-2564
U5.1-3.1
แบบจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561
U5.1-5.1
แบบจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4
U5.1-6.1
หนังสือที่ ศธ 0585.04/757 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
U5.1-6.2
รายงานการประชุมเรงรัดติดตามผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ
ครั้งที่ 1-4/2561
U5.1-7.1
หนังสือที่ ศธ 0585.04/610,707, 779 และ 848
U5.1-8.1
ตารางแสดงแผนปฏิบัติราชการประจํางบประมาณ พ.ศ.2561 เปรียบเทียบแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ขอ 2
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U2-5.1-2.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ
U2-5.1-2.2 ผลการคํานวณตนทุน ป 2561
U2-5.1-2.3 ผลการดําเนินงานตามแผนป 2561
U2-5.1-2.4 หนังสือสงผลการคํานวณตนทุน ป 2561
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ขอ 3
หมายเลข
U3-5.1-3.1

รายการเอกสารหลักฐาน
ตามคําสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ ที่ 1440/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน มทร .สุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สั่ง
ณ วันที่ 15 ส.ค. 61
U3-5.1-3.2 หนังสือที่ ศธ 0585.23/ว 307 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เรื่อง กําหนดความเสี่ยงเชิง
นโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธของมหาวิทยาลัยฯ
U3-5.1-3.3 เอกสารการวิเคราะหความเสี่ยงของหนวยงาน
U3-5.1-3.4 แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหนวยงาน
U3-5.1-3.5 หนังสือที่ ศธ 0585.23/ว 478 ลงวันที่ 5 พ.ย. 2561 เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุม และขอ
ความอนุเคราะหจัดทํา (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ
U3-5.1-3.6 หนังสือที่ ศธ 0585.23/490 ลงวันที่ 12 พ.ย. 61 เสนอ (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง มทร.
สุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
U3-5.1-3.7 มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2561 พิจารณา
อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง
U3-5.1-3.8 มติการประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2562 พิจารณา
อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง
U3-5.1-3.9 แผนบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
U3-5.1-3.10 หนังสือที่ ศธ 0585.23/95 ลงวันที่ 6 มี.ค. 2562 แจงมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2562 แกหนวยงานในสังกัด
U3-5.1-3.11 หนังสือที่ ศธ 0585.23/115 ลงวันที่ 18 มี.ค. 2562 เรื่อง ขอเผยแพรแผนบริหารความ
เสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
U3-5.1-3.12 หนังสือมอบเลมแผนบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แก
ผูบริหารระดับสูง
U3-5.1-3.13 หนังสือที่ อว 0656.23/198 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ รอบ 9 เดือน
U3-5.1-3.14 รายงานผลการดําเนินงานจากหนวยงานในสังกัด มทร.สุวรรณภูมิ รอบ 9 เดือน
U3-5.1-3.15 ตามหนังสือที่ อว 0656.23/374 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงาน
U3-5.1-3.16 หนังสือที่ อว 0656.23/319 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เรื่อง ติดตามขอมูลและผลการ
ดําเนินงาน รอบ 12 เดือน
U3-5.1-3.17 รายงานผลการดําเนินงานจากหนวยงานในสังกัด มทร.สุวรรณภูมิ รอบ 12 เดือน

- 227 -

ขอ 4
หมายเลข
U4-5.1-4.1-1
U4-5.1-4.2-1
U4-5.1-4.2-2
U4-5.1-4.3-1
U4-5.1-4.3-2
U4-5.1-4.3-3
U4-5.1-4.4-1
U4-5.1-4.4-2

U4-5.1- 4.4-3

U4-5.1- 4.4-4
U4-5.1- 4.4-5
U4-5.1-4.5-1
U4-5.1-4.5-2

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561 ระเบียบวาระ
ที่ 1.2.4
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561 ระเบียบวาระ
ที่ 5.1, 5.2
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 ในระเบียบวาระที่ 4.1.
- หนาเว็บไซตชองทางการติดตอสื่อสารกับอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการกอง การ
กําหนดชองทางการรับเรื่องรองเรียน และขั้นตอนการดําเนินการรับเรื่องรองเรียน
การกําหนดชองทางการรับเรื่องรองเรียน และขั้นตอนการดําเนินการรับเรื่องรองเรียน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561 ระเบียบวาระที่
1.1.3
คําสั่งแตงตั้งรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี และคําสั่งมอบอํานาจ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยมาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย พ.ศ. 2559
– ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ. 2554
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
- แบบฟอรมตามขอตกลงการกําหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ
-ขอตกลงการกําหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (HRDrmutsb)
หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
บริการตรวจสอบสถานะการเงิน/รับเช็ค ทาง Facebook “กองคลัง ออนไลน
(มทรส).” การจัดซื้อจัดจาง
หนาเว็บไซตกองบริหารงานบุคคล หัวขอสมัครงาน, หนาเว็บไซตกองบริหารงานบุคคล
หัวขอการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
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หมายเลข
U4-5.1-4.5-3
U4-5.1-4.5-4
U4-5.1-4.6-1
U4-5.1-4.6-2
U4-5.1-4.6-3
U4-5.1-4.6-4
U4-5.1-4.7-1
U4-5.1-4.8-1
U4-5.1-4.8-2
U4-5.1-4.9-1
U4-5.1-4.9-2
U4-5.1-4.10-1
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

รายการเอกสารหลักฐาน
การแจงผลการประเมิน
ประกาศประกาศเจตจํานงในการบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตของ
มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 9 มีนาคม 2560
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 116/2562 ลงวันที่ 18 มกราคม
2562
หนังสือสํานักงานอธิการบดี เรื่อง แจงเวียน (ราง) ขอบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 195/2562 ลงวันที่ 24 มกราคม
2562
ภาพขาวกิจกรรมตางๆ
คําสั่งมอบอํานาจ
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 116/2562 ลงวันที่ 18 มกราคม
2562
หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง แจงเวียนขอบังคับใหม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2558 (ขอ 15)
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 (มาตรา 11)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รายการเอกสารหลักฐาน
ปฏิทินการจัดการความรูภายในมหาวิทยาลัย ประจาปการศึกษา 2561
รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้ง 1/2561เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 2050/2561 เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรูภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560
รายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน โครงการหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางคลังความรูภายใน
มหาวิทยาลัย
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หมายเลข
U5-5.1-5.6
U5-5.1-5.7
U1-5.1-5.8
U1-5.1-5.9

ขอ 6
หมายเลข
U6-5.1-6.1

U6-5.1-6.2

U6-5.1-6.3

รายการเอกสารหลักฐาน
แบบฟอรมการเขียนแผนการจัดการความรูของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
ระบบบริหารจัดการความรูภายในมหาวิทยาลัย
เว็บไซตการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ขาวประชาสัมพันธการเขารวมโครงการสัมมนาเครือขายการจัดการความรูมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 12

รายการเอกสารหลักฐาน
- รายงานการประชุมคณะกรรม การพัฒนาบุคลากรดานศึกษาตอ ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561
-ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง สาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไป
ศึกษาตอ ประจําปการศึกษา 2561 ณ วันที่ 20 มีนาคม 2561
-ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง สาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไป
ศึกษาตอ ประจําปการศึกษา 2561 (ฉบับที่ 2) ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561
-ขอมูลบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย ลาศึกษาตอ ประจําปการศึกษา 2561
- ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร มทรส. เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุน
ทุนการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
-ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร มทรส. เรื่อง การสนับสนุนทุนการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 11 เมษายน 2562
-มติคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร มทรส. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม
2562
- หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ ศธ 0585.05/ว 630 ลง
วันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวปฏิบัติในการรายงานการไปฝกอบรม/
ประชุมสัมมนา/
ดูงาน และการรายงานแบบติดตามการนําความรูและทักษะจากการไปฝกอบรม/
ประชุมสัมมนา/ดูงาน ไปใชประโยชน- หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ
ที่ ศธ 0585.05/ว 2075 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การรายงานการไป
ฝกอบรม/ประชุมสัมมนา/ดูงานและการรายงานแบบติดตามการนําความรูและทักษะจาก
การไปฝกอบรม/ประชุมสัมมนา/ดูงาน ไปใชประโยชน- หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ ศธ 0585.05/ว 1076ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 เรื่อง แนว
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หมายเลข

U6-5.1-6.4
U6-5.1-6.5
U6-5.1-6.6

U6-5.1-6.7

U6-5.1-6.8
U6-5.1-6.9

รายการเอกสารหลักฐาน
ปฏิบัติการรายงานผลการไปฝกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน และการนําความรูและทักษะ
จากการไปฝกอบรม ประชุมสัมมนาดูงาน ไปใชประโยชน
สรุปรอยละของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาฯ ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2562
รายชื่อผูที่ไดรับอนุมัติใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
- หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ที่ อว 0227.2(2)/ ว 230 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญเขารวม
ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อสงเสริมและพัฒนากระบวนการดําเนินงานการพิจารณา
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
-หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที ศธ 0656.05/ ว781 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม
2562 เรื่อง แจงใหเขารวมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อสงเสริมและพัฒนา
กระบวนการดําเนินงานการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รายงานผลการดําเนินงานโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิชาการ
"การเขียนผลงานวิชาการ เพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ" เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม
2561 และวันที่ 17 กันยายน 2561
หนังสือสํานักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.02/ว 2434 ลงวันที่ 27 กันยายน
2562 เรื่อง แจงจํานวนกรอบระดับตําแหนง ตามกรอบอัตรากําลังระยะที่ 3
-หนังสือมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ ศทม. 98/2562 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562 เรื่อง ขอ
เชิญบุคลากรเขารวมอบรมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทําคูมอื การปฏิบัติงาน
(Work Manual) ดวยการจัดการความรูเพื่อพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพของ
บุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทํางาน" ปงบประมาณ 2562 นที
ร ่ 12
-หนังสือมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0585.05/ว 357 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562 แจง
ประชาสัมพันธการฝกอบรมฯ
- รายละเอียดผูเขารับการฝกอบรมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน (Work Manual) ดวยการจัดการความรูเพื่อพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพ
ของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทํางาน" ปงบประมาณ 2562 นที
ร ่
12 ระหวางวันที่ 7-8 มีนาคม 2562
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ขอ 7
หมายเลข
U7-5.1-7-01
U7-5.1-7-02

U7-5.1-7-03
U7-5.1-7-04
U7-5.1-7-05
U7-5.1-7-06
U7-5.1-7-07
U7-5.1-7-08
U7-5.1-7-09
U7-5.1-7-10
U7-5.1-7-11
U7-5.1-7-12
U7-5.1-7-13
U7-5.1-7-14
U7-5.1-7-15

U7-5.1-7-16
U7-5.1-7-17
U7-5.1-7-18
U7-5.1-7-19

รายการเอกสารหลักฐาน
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรรภูมิ เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประกาศ ณ วันที่ 31
ตุลาคม 2561
เว็บไซตกองสงเสริมคุณภาพ : http://eq.rmutsb.ac.th/home.php
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา 2561 ที่ 1805/2561 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561
แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาปการศึกษา 2561 ครั้งที่
1/2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561
มติสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 3 ธันวาคม 2561
มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 19 ธันวาคม 2561
บันทึกแจงเวียนแผนประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตาม แนวทาง สกอ.ปการศึกษา 2561
โครงการกํากับติดตามหลักสูตร เพื่อการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาปการศึกษา 2561 ครั้งที่
2/2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562
ระบบกํากับ ติดตาม sar ระดับสถาบัน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา 2561 ลงวันที่ 24
ตุลาคม 2561
บันทึกการรายงานขอมูลพื้นฐาน
ภาพกิจกรรมการทวนสอบผลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน
บันทึกที่ อว 0656.23/350 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อ
เตรียมความพรอมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
แผนการตรวจประเมินคุณภาพการการศึกษาภายในประจําปการศึกษา 2561
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หมายเลข
U7-5.1-7-20
U7-5.1-7-21

รายการเอกสารหลักฐาน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561
ทุกระดับ
มติสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
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 ตัวบงชี้ที่ 5.2
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: ผลการบริหารงานของคณะ
: ผลลัพธ
: สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. น.ส.เสาวลักษณ คีรีวงศ
โทร. 035-709-086

คําอธิบายตัวบงชี้
:
ผลการดํ าเนินงานของคณะจะสามารถสะทอนไดวา ในแตล ะสถาบัน ไดมีการกํา กับ ติดตามและ
สนั บ สนุ น การจั ดการเรีย นการสอนในแต ละหลัก สู ตรของแตล ะคณะให เป น ไปเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สูต ร
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
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: 4.28 คะแนน
: 4.25 คะแนน
: 4.25 คะแนน

ผลการดําเนินงาน : / บรรลุเปาหมาย
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีผลการบริหารงานของคณะอยูใน
ระดับ ดี คะแนนเทากับ คะแนน รายละเอียดตามตารางที่ 5.2-1 ดังนี้
ตารางที่ 5.2-1 แสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ
คณะ
คะแนน
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
4.20
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
4.65
3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.23
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4.25
5. คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
4.20
6. คณะศิลปศาสตร
4.12
ผลรวมของคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน
25.65
ระดับคณะของทุกคณะ
แทนคา
เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
U-5.2-1.1

คะแนนที่ได =

คุณภาพ
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
25.65
6

= 4.28

รายการเอกสารหลักฐาน
ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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 ตัวบงชี้ที่ 5.3
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
: กระบวนการ
: สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. น.ส.เสาวลักษณ คีรีวงศ
โทร. 035-709-086

คําอธิบายตัวบงชี้
:
สถาบั น มี ห น า ที่กํ า กั บ การดํา เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาระดับ หลั ก สู ต รและคณะ โดยมี
การดําเนินการตั้งแต การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนา
ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินจะมุงไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมิน คุณภาพ
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

รายงานผลการติดตามใหกรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะใหเกิดผลตาม

องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
4. นําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะ ที่ผานการพิจารณาของกรรมการระดับ

สถาบันเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและ

การดําเนินงานของคณะใหมีคุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
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ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: 3 ขอ
: 6 ขอ
: 6 ขอ

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

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มี ระบบและกลไกในการกํ ากับ ติ ด ตามการดํ าเนินการประกั นคุณภาพหลัก สู ตรและคณะให
เปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
มหาวิ ทยาลัย มี การวางระบบการประกันคุณภาพการศึก ษาภายใน เพื่อกํา หนดแนวทาง กํ าหนด
มาตรการการดําเนินงาน สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล ติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
คณะใหเปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ดังรายละเอียดตอไปนี้
1.1 มีคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 1805/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (U-5.3-1.1)
1.2 คณะที่มีการจัดการเรียนการสอน มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ ดังนี้ (U-5.3-1.2)
1.2.1 คําสั่งคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
- ที่ 070/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
ปการศึกษา 2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562
- ที่ 496/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปการศึกษา 2561 ระดับคณะ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
1.2.2 คําสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
- ที่ 1172/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจําปการศึกษา 2561 ลงวันที่ 23
พฤศจิกายน 2561
- ที่ 1144/2561 เรื่อง แตงตั้งกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจําปการศึกษา 2561 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
1.2.3 คําสั่งคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ที่ 515/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2561 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561
- ที่ 514/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ
ประจําปการศึกษา 2561 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561
1.2.4 คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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- ที่ 283/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบตัวบงชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561
- ที่ 146/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับคณะ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
1.2.5 คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
- ที่ 187/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2561 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561
- ที่ 188/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ระดับคณะ ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561
1.2.6 คําสั่งคณะศิลปศาสตร ที่ 21/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะศิลปศาสตร ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2561 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
1.3 มีการจัดทํา (ราง) แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 และ (ราง)
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) (U-5.3-1.3)
2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1 และ
รายงานผลการติดตามใหกรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา
มหาวิ ท ยาลั ยมี ก ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2560
ตามคํา สั่งมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 1805/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 มีการกํากับติดตามการดําเนินงานให
เปนไปตามแผนประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 และมีการรายงานผลการติดตามใหสภา
วิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดตอไปนี้
2.1 มีแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราช
มงคลสุ วรรณภู มิ ที่ผ า นความเห็น ชอบจากคณะกรรมการประกั นคุ ณภาพการศึกษา ประจํ า ปก ารศึ ก ษา
2560 ในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ระเบียบวาระที่ 4.5 ผานความเห็นชอบจาก
สภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ระเบียบวาระการประชุมที่ 4.5 และ
ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวัน ที่ 19 ธันวาคม 2561 ระเบียบ
วาระที่ 4.1.1 (U-5.3-2.1)
2.2 มี แ ผนพั ฒ นาคุ ณภาพการศึ ก ษา ประจํ า ป ก ารศึก ษา 2561 (ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจําปการศึกษา 2561 ในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 และผานความเห็นชอบ
จากสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2562 ระเบียบวาระที่ 4.3 (U-5.3-2.2)
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2.3 มี ก ารรายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2560 ระดั บ
หลั ก สู ตร ระดับ คณะ ระดับ สถาบัน และระดับหนวยงานสายสนับ สนุน ในการประชุม สภาวิ ชาการครั้งที่
2/2562 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2562 ระเบียบวาระที่ 1.2.3 (U-5.3-2.3)
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะใหเกิดผลตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
มหาวิทยาลัย มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดยจัดสรรงบประมาณในการจัดโครงการตาง ๆ ใหหนวยงานสายวิชาการ และหนวยงาน
สายสนับสนุน รับผิดชอบดําเนินการ ดังรายละเอียดตอไปนี้
3.1 หนวยงานที่มีการจัดการเรียนการสอน (U-5.3-3.1)
3.1.1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม งบประมาณรวม 17,200 บาท
- โครงการพั ฒ นาการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ หลั ก สู ต รและระดั บ
คณะ งบประมาณ 17,200 บาท
3.1.2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร งบประมาณรวม 20,000 บาท
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และ
ระดับหลักสูตร งบประมาณ 20,000 บาท
3.1.3 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณรวม 166,500 บาท
1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตร
เพื่อยกระดับคุณภาพและขึ้นทะเบียน TQR (Thai Qualification Register) และรับรองมาตรฐานตามเกณฑ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2557 ระยะที่ 1 งบประมาณ 95,100 บาท
2) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให
เชื่อมโยงระหวางเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2557 และการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 งบประมาณ 71,400 บาท
3.1.4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี งบประมาณรวม 40,000 บาท
- โครงการพัฒนาหลักสูตร งบประมาณรวม 40,000 บาท
3.1.5 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร งบประมาณรวม 19,500 บาท
1) โครงการเตรียมความพรอม เพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQR) งบประมาณ 9,600 บาท
2) โครงการอบรมเชิ ง ปฏิบัติก าร เรื่อ ง การจัดทํา รายละเอีย ดของรายวิ ชา และ
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา งบประมาณ 9,900 บาท
3.1.6 คณะศิลปศาสตร
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- กิจกรรม การประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร
ประจําปการศึกษา 2561
3.2 หนวยงานสายสนับสนุน (U-5.3-3.2)
3.2.1 หนวยงานสายสนับสนุน: กองสงเสริมคุณภาพ งบประมาณรวม 142,100 บาท
1) โครงการประชุ มสัมมนาเชิ งปฏิ บั ติ การเตรียมความพร อมรั บตรวจประเมิ นคุ ณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2561 งบประมาณ 70,000 บาท
2) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตามแนวทาง สกอ. ปการศึกษา 2561 งบประมาณ 43,000 บาท
3) โครงการกํ า กั บ ติ ด ตามหลั ก สู ต ร เพื่ อ การเผยแพร หลั กสู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQR) งบประมาณ 29,100 บาท
3.2.2 หนวยงานสายสนับ สนุน: สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน งบประมาณรวม
206,620 บาท
1) โครงการ การทดสอบความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชั้นปสุดทาย ปการศึกษา 2561 งบประมาณ 55,000 บาท
2) โครงการ เทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา งบประมาณ 27,300 บาท
3) โครงการ อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติก ารหลัก สู ต ร CDIO-based Education งบประมาณ
124,320 บาท
4. นําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะ ที่ผานการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบัน
เสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ ระดับสถาบัน และระดับหนวยงานสายสนับสนุน ที่ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 เสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
4.1 มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร
ระดับคณะ ระดับสถาบัน และระดับหนวยงานสายสนับสนุน ในการประชุมสภาวิ ชาการครั้งที่ 2/2562 เมื่อ
วัน ที่ 6 กุม ภาพันธ 2562 ระเบียบวาระที่ 1.2.3 ที่ป ระชุมมีมติ รับทราบ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปการศึกษา 2560 (U-5.3-4.1)
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5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงาน
ของคณใหมีคุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง
มีก ารนํ า ผลการประเมิ น และข อ เสนอแนะของสภาวิช าการและสภามหาวิ ทยาลัย มาจั ด ทํ า เป น
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 (ระยะ 2) (U-5.3-5.1) โดยมีกระบวนการดังนี้ 1) เมื่อ
สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยใหขอเสนอแนะตอการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร คณะ สถาบัน และหนวยงาน
สายสนับสนุนแลว มหาวิทยาลัยโดยกองสงเสริมคุณภาพการศึกษานําขอเสนอแนะมาวิเคราะห และสังเคราะห
ขอมูลรวมกับแตละหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีภาระกิจตามพันธกิจมหาวิทยาลัย รวมกันวิเคราะหเพื่อ
หาแนวทางการปรั บ ปรุ งและพัฒนาคุณ ภาพโดยจัด ทํ ามาตรการแนวทางการปรั งปรุ งและพั ฒ นาคุณภาพ
คุณภาพในแตละประเด็นตามขอเสนอแนะ กําหนดโครงการกิจกรรม และกําหนดแผนการดําเนินงาน เสนอให
หัวหนาหนวยงาน ผูกํากับตัวบงชี้ ระดับผูชวยอธิการบดี และรองอธฺการบดี ใหความเห็นชอบ และ 3) แตละ
หนวยงานดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีการรายงานผลการดําเนินงานเปนระยะ ตอกอง
สง เสริมคุณ ภาพ และมหาวิทยาลัย ทราบ โดยปก ารศึก ษา 2561 มหาวิ ทยาลัยได รายงานผลสั ม ฤทธิ์ การ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 ตอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เรียบรอยแลว (U-5.3-5.2)
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
หลักสูตรทุกระดับ จํานวน 43 หลักสูตร มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1
การกํากับมาตรฐาน
เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U-5.3-1.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 1805/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561
U-5.3-1.2 คําสั่งคณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม
- ที่ 070/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ป
การศึกษา 2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562
- ที่ 496/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2561ระดับคณะ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
คําสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
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หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน
- ที่ 1172/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจําปการศึกษา 2561 ลงวันที่ 23
พฤศจิกายน 2561
- ที่ 1144/2561 เรื่อง แตงตั้งกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจําปการศึกษา 2561 ลงวันที่ 19
พฤศจิกายน 2561
คําสั่งคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ที่ 515/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับ
ปริญญาโท ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2561 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561
- ที่ 514/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจําป
การศึกษา 2561 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561
คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ที่ 283/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูรบั ผิดชอบตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561
- ที่ 146/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ระดับคณะ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
- ที่ 187/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร
และสถาปตยกรรมศาสตร ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2561 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561
- ที่ 188/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร
และสถาปตยกรรมศาสตร ระดับคณะ ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561

คําสั่งคณะศิลปศาสตร
- ที่ 21/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตรระดับ
หลักสูตร ประจําปการศึกษา 2561 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
U-5.3-1.3 - (ราง) แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561
- (ราง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562)
U-5.3-2.1 - รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 ครั้งที่
1/2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ระเบียบวาระที่ 4.5
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หมายเลข

U-5.3-2.2

U-5.3-2.3
U-5.3-3.1

U-5.3-3.2

รายการเอกสารหลักฐาน
- รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561ระเบียบวาระ
การประชุมที่ 4.5
- รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ระเบียบ
วาระที่ 4.1.1
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 ครั้งที่
1/2562 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562
- รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2562 ระเบียบวาระที่ 4.3
รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2562 ระเบียบวาระที่
1.2.3
-โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หนวยงานที่มีการจัดการ
เรียนการสอนคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
- โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับ
หลักสูตร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อยกระดับ
คุณภาพและขึ้นทะเบียน TQR (Thai Qualification Register) และรับรองมาตรฐานตาม
เกณฑประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2557 ระยะที่ 1
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะใหเชื่อมโยง
ระหวางเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2557 และการประกันคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- โครงการพัฒนาหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
- โครงการเตรียมความพรอม เพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQR)
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชาคณะศิลปศาสตร
- กิจกรรม การประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร ประจําป
การศึกษา 2561
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
- กองสงเสริมคุณภาพ จํานวน 6 โครงการ
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รายการเอกสารหลักฐาน
- สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จํานวน 3 โครงการ
U-5.3-4.1 - รายงานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่
2/2562 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2562 ระเบียบวาระที่ 1.2.3
- รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 13
กุมภาพันธ 2562 ระเบียบวารที่ 1.2.2
U-5.3-5.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561
U-5.3-5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 62
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บทที่ 3
การสรุปผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

บทที่ 3
การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3.1 วิเคราะหผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ปการศึกษา 2561
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จําแนกรายตัวบงชี้ ระดับสถาบัน
ผลการดําเนินงาน
ชนิดตัว
ตัวบงชี้
เปาหมาย
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
บงชี้
(%หรือสัดสวน)
ตัวหาร
145.36
ตัวบงชี้ที่ 1.1
คํานวณ
3.51 คะแนน
3.38
43
22.12 x 5
รอยละ 16
ตัวบงชี้ที่ 1.2
คํานวณ
2.77
2.00 คะแนน
40
22.87 x 5
รอยละ 28.00
ตัวบงชี้ที่ 1.3
คํานวณ
1.91
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
21.95
ตัวบงชี้ที่ 2.2
คํานวณ
5.00 คะแนน
3.66
6
23.96
3.00 คะแนน
ตัวบงชี้ที่ 2.3
คํานวณ
3.99
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
25.65
4.25 คะแนน
ตัวบงชี้ที่ 5.2
คํานวณ
4.28
6
ตัวบงชี้ที่ 5.3
5 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน 1 2 3 4 5 6
เฉลี่ยรวม
13 ตัว
4.24
ผลการประเมิน
ดี
ตัวบงชี้ที่ 1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรของทุกหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 5.2 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ
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คะแนน
การประเมิน
ตนเอง
3.38
2.77
1.91
5.00
5.00
5.00
3.66
3.99
5.00
5.00
5.00
4.28
5.00
4.23
ดี

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะหผลการประเมินระดับสถาบัน จําแนกรายองคประกอบ ระดับสถาบัน
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ผลการประเมิน
องคประกอบคุณภาพ

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

ตัวบงชี้

I

P

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

5
3
1

2.34
3.66
-

5.00
5.00
5.00

3.38
3.99
-

3.61
4.22
5.00

ดี
ดี
ดีมาก

1

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

3
13

3
2.78

5.00
7
5.00

4.28
3
3.88

4.76
4.23
-

ดีมาก
ดี
-
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ภาคผนวก
 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปการศึกษา 2561
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปการศึกษา 2561 ระดับสถาบัน
 ขอมูลพื้นฐาน Commom data set ประจําปการศึกษา 2561
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ข้อมูลพืนฐาน (Common Data Set) ประจําปี การศึกษา 2561
ที

ชือข้อมูลพืนฐาน

CdsID

คอ.

ทอ.

บท.

วท.

วส.

ศศ.

จํานวนยืนย ัน

จํานวน
กรรมการ
ยืนย ัน

องค์ประกอบที 1
1

จํานวนหลักสูตรทีเปิ ดสอนทังหมด

933

10

6

6

5

13

3

43

43

2

- ---ระดับปริญญาตรี

934

9

5

5

5

11

3

38

38

3

- ---ระดับ ป.บัณฑิต

935

1

0

0

0

0

0

1

1

4

- ---ระดับปริญญาโท

936

0

1

1

0

2

0

4

4

5

- ---ระดับ ป.บัณฑิตขันสูง

937

0

0

0

0

0

0

0

0

6

- ---ระดับปริญญาเอก

938

0

0

0

0

0

0

0

0

7

จํานวนหลักสูตรทีจัดการเรียนการ
สอนนอกสถานทีตัง

952

0

0

0

0

0

0

0

0

8
9
10
11
12
13

- ---ระดับปริญญาตรี
- ---ระดับ ป.บัณฑิต
- ---ระดับปริญญาโท
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขันสูง
- ---ระดับปริญญาเอก
จํานวนนั กศึกษาปั จจุบน
ั ทังหมดทุก
ระดับการศึกษา

953
954
955
956
957
964

0
0
0
0
0
960

0
0
0
0
0
757

0
0
0
0
0
5,095

0
0
0
0
0
679

0
0
0
0
0
2,419

0
0
0
0
0
634

0
0
0
0
0
10,544

0
0
0
0
0
10,544

14

- ---จํานวนนั กศึกษาปั จจุบน
ั
ทังหมด - ระดับปริญญาตรี

965.00

843

752

5,019.00

679

2,405.00

634

10,332.00

10,332.00

15

- ---จํานวนนั กศึกษาปั จจุบน
ั
ทังหมด - ระดับ ป.บัณฑิต

966

117

0

0

0

0

0

117

117

16

- ---จํานวนนั กศึกษาปั จจุบน
ั
ทังหมด - ระดับปริญญาโท

967

0

5

76

0

14

0

95

95

17

- ---จํานวนนั กศึกษาปั จจุบน
ั
ทังหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขันสูง

968

0

0

0

0

0

0

0

0

18

- ---จํานวนนั กศึกษาปั จจุบน
ั
ทังหมด - ระดับปริญญาเอก

969

0

0

0

0

0

0

0

0

19

จํานวนอาจารย์ประจําทังหมด
รวมทังทีปฏิบต
ั งิ านจริงและลา
ศึกษาต่อ

102

82.5

70.5

184.5

111

116

100

664.5

664.5

20

- ---จํานวนอาจารย์ประจําทังหมดที
ปฏิบต
ั งิ านจริงและลาศึกษาต่อ วุฒ ิ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

599.0

2

4

0

2

1

9

18

จํานวน
กรรมการ
ยืนย ัน
18

21

- ---จํานวนอาจารย์ประจําทังหมดที
ปฏิบต
ั งิ านจริงและลาศึกษาต่อ วุฒ ิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า

600.0

59.5

44.5

156.5

75

86

78

499.5

499.5

22

- ---จํานวนอาจารย์ประจําทังหมดที
ปฏิบต
ั งิ านจริงและลาศึกษาต่อ วุฒ ิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

601.0

21

22

28

34

29

13

147

147

23

จํานวนอาจารย์ประจําทังหมดที
ดํารงตําแหน่งอาจารย์

63.5

40.5

139.5

94

87

88

512.5

512.5

24

- ---จํานวนอาจารย์ประจํา (ทีไม่ม ี
ตําแหน่งทางวิชาการ) ทีมีวฒ
ุ ิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

108.0

1

2

0

1

1

9

14

14

25

- ---จํานวนอาจารย์ประจํา (ทีไม่ม ี
ตําแหน่งทางวิชาการ) ทีมีวฒ
ุ ิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า

109.0

45.5

25.5

124.5

67

72

68

402.5

402.5

26

- ---จํานวนอาจารย์ประจํา (ทีไม่ม ี
ตําแหน่งทางวิชาการ) ทีมีวฒ
ุ ิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

110.0

17

13

15

26

14

11

96

96

27

จํานวนอาจารย์ประจําทังหมดที
ดํารงตําแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์

111

18

24

43

16

26

11

138

138

28

- ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่ง
ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ทีมีวฒ
ุ ป
ิ ริญญา
ตรี หรือเทียบเท่า

112.0

1

2

0

1

0

0

4

4

29

- ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่ง
ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ทีมีวฒ
ุ ป
ิ ริญญา
โท หรือเทียบเท่า

113.0

13

16

31

7

13

9

89

89

ที

ชือข้อมูลพืนฐาน

CdsID

107

คอ.

ทอ.

บท.

วท.

วส.

ศศ.

จํานวนยืนย ัน

ที

ชือข้อมูลพืนฐาน

คอ.

ทอ.

บท.

วท.

วส.

ศศ.

จํานวนยืนย ัน

114.0

4

6

12

8

13

2

45

จํานวน
กรรมการ
ยืนย ัน
45

115

1

6

2

1

3

1

14

14

CdsID

30

- ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่ง
ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ทีมีวฒ
ุ ป
ิ ริญญา
เอก หรือเทียบเท่า

31

จํานวนอาจารย์ประจําทังหมดที
ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์

32

- ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ทีมีวฒ
ุ ป
ิ ริญญา
ตรี หรือเทียบเท่า

116.0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

- ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ทีมีวฒ
ุ ป
ิ ริญญา
โท หรือเทียบเท่า

117.0

1

3

1

1

1

1

8

8

34

- ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ทีมีวฒ
ุ ป
ิ ริญญา
เอก หรือเทียบเท่า

118.0

0

3

1

0

2

0

6

6

35

จํานวนอาจารย์ประจําทังหมดที
ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์

119

0

0

0

0

0

0

0

0

36

- ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ ทีมีวฒ
ุ ป
ิ ริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า

120.0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

- ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ ทีมีวฒ
ุ ป
ิ ริญญาโท
หรือเทียบเท่า

121.0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

- ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ ทีมีวฒ
ุ ป
ิ ริญญาเอก
หรือเทียบเท่า

122.0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,128.00

70

40

92

38

116

30

386

386

องค์ประกอบที 5
39

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรแยก
ตามวุฒก
ิ ารศึกษา

40
41
42
43
44
45

- - --ระดับปริญญาตรี
- - --ระดับ ป.บัณฑิต
- - --ระดับปริญญาโท
- - --ระดับ ป.บัณฑิตขันสูง
- - --ระดับปริญญาเอก
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทีมี
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ

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

65
5
0
0
0
70

0
0
18
0
22
40

0
0
77
0
15
92

0
0
27
0
11
40

1
0
86
0
29
116

0
0
24
0
6
30

66
5
232
0
83
388

จํานวน
กรรมการ
ยืนย ัน
66
5
232
0
83
388

46

- - --จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร
ทีไม่มต
ี ําแหน่งทางวิชาการ

1,135.00

54

21

64

35

87

25

286

286

47

- - --จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร
ทีมีตําแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์

1,136.00

15

13

26

5

26

5

90

90

48

- - --จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร
ทีมีตําแหน่งรองศาสตราจารย์

1,137.00

1

6

2

0

3

0

12

12

49

- - --จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร
ทีมีตําแหน่งศาสตราจารย์

1,138.00

0

0

0

0

0

0

0

0

50

จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจําหลักสูตร

1,108

45

34

115

31

0

25

250

250

51

- - --บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบูรณ์ทตี
ี พม
ิ พ์ใน
รายงานสืบเนืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ

1,109

25

20

69

11

0

5

130

130

ที

ชือข้อมูลพืนฐาน

CdsID

คอ.

ทอ.

บท.

วท.

วส.

ศศ.

จํานวนยืนย ัน

ที

ชือข้อมูลพืนฐาน

52

- - --บทบสมบูรณ์ทตี
ี พม
ิ พ์ใน
รายงานสืบเนืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติทไม่
ี
อยูใ่ นฐานข ้อมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด ้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
นํ าเสนอสภาสถาบันอนุมัตแ
ิ ละจัดทํา
เป็ นประกาศให ้ทราบเป็ นการทัวไป
และแจ ้งให ้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนั บแต่วน
ั ทีออก
ประกาศารฉบับสมบูรณ์ทตี
ี พม
ิ พ์ใน
รายงานสืบเนืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติทไม่
ี
อยูใ่ นฐานข ้อมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด ้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
นํ าเสนอสภาสถาบันอนุมัตแ
ิ ละจัดทํา
เป็ นประกาศให ้ทราบเป็ นการทัวไป
และแจ ้งให ้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนั บแต่วน
ั ทีออกประกาศ

53

- - --ผลงานทีได ้รับการจดอนุ
สิทธิบต
ั ร
- - --บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการทีตีพม
ิ พ์ในวารสารวิชาการ
ทีปรากฏในฐานข ้อมูล TCI กลุม
่ ที 2

54

คอ.

ทอ.

บท.

วท.

วส.

ศศ.

จํานวนยืนย ัน

1,110

7

1

11

5

0

15

39

จํานวน
กรรมการ
ยืนย ัน
39

1,111

0

0

0

0

0

0

0

0

1,112

4

0

10

7

0

0

21

21

CdsID

คอ.

ทอ.

บท.

วท.

วส.

ศศ.

จํานวนยืนย ัน

1,113

9

11

21

4

0

5

50

จํานวน
กรรมการ
ยืนย ัน
50

- - --บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการทีตีพม
ิ พ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติทปรากฏใน
ี
ฐานข ้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด ้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556
- - --ผลงานได ้รับการจดสิทธิบต
ั ร
- - --ผลงานวิชาการรับใช ้สังคมที
ได ้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการแล ้ว

1,114

0

2

3

1

0

0

6

6

1,115
1,116

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

- - --ผลงานวิจัยทีหน่วยงานหรือ
องค์กรระดับชาติวา่ จ ้างให ้ดําเนินการ

1,117

0

0

0

0

0

0

0

0

ที

ชือข้อมูลพืนฐาน

55

- - --บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการทีตีพม
ิ พ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติทไม่
ี อยูใ่ น
ฐานข ้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด ้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันนํ าเสนอสภา
สถาบันอนุมัตแ
ิ ละจัดทําเป็ นประกาศ
ให ้ทราบเป็ นการทัวไป และแจ ้งให ้
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนั บ
แต่วน
ั ทีออกประกาศ (ซึงไม่อยูใ่ น
Beall’s list) หรือตีพม
ิ พ์ใน
วารสารวิชาการทีปรากฏ ใน
ฐานข ้อมูล TCI กลุม
่ ที 1

56

57
58

59

CdsID

60

- - --ผลงานค ้นพบพันธุพ
์ ช
ื พันธุ์
สัตว์ ทีค ้นพบใหม่และได ้รับการจด
ทะเบียน

1,118

0

0

0

0

0

0

0

จํานวน
กรรมการ
ยืนย ัน
0

61

- - --ตําราหรือหนั งสือหรืองานแปลที
ได ้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการแล ้ว

1,119

0

0

1

0

0

0

1

1

62

- - --ตําราหรือหนั งสือหรืองานแปล
ทีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินตําแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได ้นํ ามาขอรับการประเมิน
ตําแหน่งทางวิชาการ

1,120

0

0

0

0

0

0

0

0

63

- - --จํานวนงานสร ้างสรรค์ทมี
ี การ
เผยแพร่สส
ู่ าธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึง หรือผ่านสือ
อิเลคทรอนิกส์ online

1,121

0

0

0

0

0

0

0

0

64

- - --จํานวนงานสร ้างสรรค์ทได
ี ้รับ
การเผยแพร่ในระดับสถาบัน

1,122

0

0

0

0

0

0

0

0

65

- - --จํานวนงานสร ้างสรรค์ทได
ี ้รับ
การเผยแพร่ในระดับชาติ

1,123

0

0

0

3

0

0

3

3

66

- - --จํานวนงานสร ้างสรรค์ทได
ี ้รับ
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

1,124

0

0

0

0

0

0

0

0

67

- - --จํานวนงานสร ้างสรรค์ทได
ี ้รับ
การเผยแพร่ในระดับภูมภ
ิ าคอาเซียน

1,125

0

0

0

0

0

0

0

0

68

- - --จํานวนงานสร ้างสรรค์ทได
ี ้รับ
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

1,126

0

0

0

0

0

0

0

0

ที

ชือข้อมูลพืนฐาน

CdsID

คอ.

ทอ.

บท.

วท.

วส.

ศศ.

จํานวนยืนย ัน

ที

ชือข้อมูลพืนฐาน

- - -จํานวนบทความของอาจารย์
ประจําหลักสูตรปริญญาเอกทีได ้รับ
การอ ้างอิงในฐานข ้อมูล TCI และ
Scopus ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
หลักสูตร
องค์ประกอบที 7
70 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ทังหมด
71 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที
ตอบแบบสํารวจเรืองการมีงานทํา
ภายใน 1 ปี หลังสําเร็จการศึกษา
69

คอ.

ทอ.

บท.

วท.

วส.

ศศ.

จํานวนยืนย ัน

1,127

0

0

0

0

0

0

0

จํานวน
กรรมการ
ยืนย ัน
0

84

90

77

298

76

154

10

705

705

85

161

182

1,195

91

270

189

2,088

2,088

CdsID

72

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทได
ี ้
งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับ
รวมผู ้ทีประกอบอาชีพอิสระ)

86

86

85

464

44

107

72

858

858

73

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที
ประกอบอาชีพอิสระ

87

3

1

21

3

1

4

33

33

74

จํานวนผู ้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทมี
ี งานทําก่อนเข ้าศึกษา

88

22

12

120

7

66

15

242

242

75

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทมี
ี
กิจการของตนเองทีมีรายได ้ประจํา
อยูแ
่ ล ้ว

681

0

4

5

3

2

14

14

76

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที
ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

89

4

0

5

1

1

2

13

13

77

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที
อุปสมบท

682

1

4

6

1

3

0

15

15

78

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที
เกณฑ์ทหาร

683

8

14

40

7

19

6

94

94

79

เงินเดือนหรือรายได ้ต่อเดือน ของ
ผู ้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท ี
ได ้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
(ค่าเฉลีย)

15,862.74

15,862.74

90

ที

ชือข้อมูลพืนฐาน

80

ผลการประเมินจากความพึงพอใจ
ของนายจ ้างทีมีตอ
่ ผู ้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ
TQF เฉลีย (คะแนนเต็ม ๕)

องค์ประกอบที 8
81 จํานวนรวมของผลงานนั กศึกษาและ
ผู ้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
โททีได ้รับการตีพม
ิ พ์หรือเผยแพร่

CdsID

คอ.

ทอ.

บท.

วท.

วส.

4.04

จํานวน
กรรมการ
ยืนย ัน
4.04

-

20

24

-

-

-

-

11

14

-

-

-

ศศ.

95

993

-

-

20

-

994.00

-

-

0

-

82

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ทมี
ี
การตีพม
ิ พ์ในลักษณะใดลักษณะหนึง

83

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท ี
ตีพม
ิ พ์ในรายงานสืบเนืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ

995

-

-

11

-

84

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท ี
ตีพม
ิ พ์ในรายงานสืบเนืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติท ี
ไม่อยูใ่ นฐานข ้อมูลตามประกาศ
ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด ้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด ้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
นํ าเสนอสภาสถาบันอนุมัตแ
ิ ละจัทํา
เป็ นประกาศให ้ทราบทัวไปและแจ ้ง
ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วน
ั ทีออกประกาศ

996

-

-

0

-

4

3

จํานวนยืนย ัน

ที

ชือข้อมูลพืนฐาน

85

ิ ธิบต
- ---ผลงานทีได ้รับการจดอนุสท
ั ร

86

ศศ.

จํานวนยืนย ัน

-

-

-

จํานวน
กรรมการ
ยืนย ัน
-

3

-

-

3

3

-

0

-

-

-

-

-

-

6

-

-

6

6

-

-

0

-

-

-

-

คอ.

ทอ.

บท.

วท.

997

-

-

0

- ---จํานวนบทความทีตีพม
ิ พ์ใน
วารสารวิชาการทีปรากฏใน
ฐานข ้อมูล TCI กลุม
่ ที 2

998

-

-

87

- ---จํานวนบทความทีตีพม
ิ พ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีไม่
อยูใ่ นฐานข ้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด ้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด ้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
นํ าเสนอสภาสถาบันอนุมัตแ
ิ ละจัทํา
เป็ นประกาศให ้ทราบทัวไปและแจ ้ง
ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วน
ั ทีออกประกาศ (ซึงไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพม
ิ พ์ใน
วารสารวิชาการ ทีปรากฏใน
ฐานข ้อมูล TCI กลุม
่ ที 1

999

-

88

- ---จํานวนบทความทีตีพม
ิ พ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที
ปรากฏอยูใ่ นฐานข ้อมูลระดับนานาน
ชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่า
ด ้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด ้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2556
- ---ผลงานทีได ้รับการจดสิทธิบต
ั ร

1,000

1,001

89

CdsID

วส.

90

- ---จํานวนงานสร ้างสรรค์ทมี
ี การ
เผยแพร่สส
ู่ าธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึง หรือผ่านสือ
อิเลคทรอนิกส์ online

1,002

-

-

0

-

-

-

จํานวน
กรรมการ
ยืนย ัน
-

91

- ---จํานวนงานสร ้างสรรค์ทได
ี ้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบัน

1,003

-

-

0

-

-

-

-

92

- ---จํานวนงานสร ้างสรรค์ทได
ี ้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ

1,004

-

-

0

-

-

-

-

93

- ---จํานวนงานสร ้างสรรค์ทได
ี ้รับการ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

1,005

-

-

0

-

-

-

-

94

- ---จํานวนงานสร ้างสรรค์ทได
ี ้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมภ
ิ าคอาเซียน

1,006

-

-

0

-

-

-

-

95

- ---จํานวนงานสร ้างสรรค์ทได
ี ้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ

1,007

-

-

0

-

-

-

-

96

จํานวนผู ้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโททังหมด (ปี การศึกษาที
เป็ นวงรอบประเมิน)

91

-

-

15

-

3

-

18

18

97

จํานวนรวมของผลงานนั กศึกษาและ
ผู ้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
เอกทีได ้รับการตีพม
ิ พ์หรือเผยแพร่

1,009.00

0

0

0

0

0

0

0

0

98

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท ี
ตีพม
ิ พ์ในรายงานสืบเนืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ

1,010.00

0

0

0

0

0

0

0

0

ที

ชือข้อมูลพืนฐาน

CdsID

คอ.

ทอ.

บท.

วท.

วส.

ศศ.

จํานวนยืนย ัน

คอ.

ทอ.

บท.

วท.

วส.

ศศ.

จํานวนยืนย ัน

1,011

0

0

0

0

0

0

0

จํานวน
กรรมการ
ยืนย ัน
0

ิ ธิบต
ั ร
100 - ---ผลงานทีได ้รับการจดอนุสท

1,012

0

0

0

0

0

0

0

0

ิ พ์ใน
101 - ---จํานวนบทความทีตีพม
วารสารวิชาการทีปรากฏใน
ฐานข ้อมูล TCI กลุม
่ ที 2

1,013

0

0

0

0

0

0

0

0

ที

ชือข้อมูลพืนฐาน

99

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท ี
ตีพม
ิ พ์ในรายงานสืบเนืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติท ี
ไม่อยูใ่ นฐานข ้อมูลตามประกาศ
ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด ้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด ้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
นํ าเสนอสภาสถาบันอนุมัตแ
ิ ละจัดทํา
เป็ นประกาศให ้ทราบทัวไปและแจ ้ง
ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วน
ั ทีออกประกาศ

CdsID

ิ พ์ใน
102 - ---จํานวนบทความทีตีพม
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีไม่
อยูใ่ นฐานข ้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด ้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด ้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
นํ าเสนอสภาสถาบันอนุมัตแ
ิ ละจัทํา
เป็ นประกาศให ้ทราบทัวไปและแจ ้ง
ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วน
ั ทีออกประกาศ (ซึงไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพม
ิ พ์ใน
วารสารวิชาการ ทีปรากฏใน
ฐานข ้อมูล TCI กลุม
่ ที 1

1,014

0

0

0

0

0

0

0

จํานวน
กรรมการ
ยืนย ัน
0

ิ พ์ใน
103 - ---จํานวนบทความทีตีพม
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที
ปรากฏอยูใ่ นฐานข ้อมูลระดับนานาน
ชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่า
ด ้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด ้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2556
ั ร
104 - ---ผลงานทีได ้รับการจดสิทธิบต
ี การ
105 - ---จํานวนงานสร ้างสรรค์ทมี
เผยแพร่สส
ู่ าธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึง หรือผ่านสือ
อิเลคทรอนิกส์ online
ี ้รับการ
106 - ---จํานวนงานสร ้างสรรค์ทได
เผยแพร่ในระดับสถาบัน

1,015

0

0

0

0

0

0

0

0

1,016
1,017

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1,018

0

0

0

0

0

0

0

0

ที

ชือข้อมูลพืนฐาน

CdsID

คอ.

ทอ.

บท.

วท.

วส.

ศศ.

จํานวนยืนย ัน

ี ้รับการ
107 - ---จํานวนงานสร ้างสรรค์ทได
เผยแพร่ในระดับชาติ

1,019

0

0

0

0

0

0

0

จํานวน
กรรมการ
ยืนย ัน
0

ี ้รับการ
108 - ---จํานวนงานสร ้างสรรค์ทได
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

1,020

0

0

0

0

0

0

0

0

ี ้รับการ
109 - ---จํานวนงานสร ้างสรรค์ทได
เผยแพร่ในระดับภูมภ
ิ าคอาเซียน

1,021

0

0

0

0

0

0

0

0

ี ้รับการ
110 - ---จํานวนงานสร ้างสรรค์ทได
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ

1,022

0

0

0

0

0

0

0

0

111 จํานวนผู ้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกทังหมด (ปี การศึกษาที
เป็ นวงรอบประเมิน)

1,023

-

-

-

-

-

-

-

-

603.31

421.2

3,615.41

1,532.78

1,386.63

1,691.92

9,251.25

9,251.25

124
125
126.00
127
128.00
129
148

520.31
83
671,100.00

417.03
4.17
674,620.00

3,588.78
26.63
1,081,125.00

1,532.78
1,056,400.00

1,377.25
9.38
2,404,072.00

1,691.92
1,147,640.00

9,128.07
83
40.18
7,034,957.00

9,128.07
83
40.18
7,034,957.00

149

671,100.00

674,620.00

223,675.00

1,056,400.00

2,404,072.00

0

5,029,867.00

5,029,867.00

ที

ชือข้อมูลพืนฐาน

องค์ประกอบที 10
112 จํานวนนั กศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
(FTES) รวมทุกหลักสูตร
113
114
115
116
117
118
119

- ---ระดับอนุปริญญา
- ---ระดับปริญญาตรี
- ---ระดับ ป.บัณฑิต
- ---ระดับปริญญาโท
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขันสูง
- ---ระดับปริญญาเอก
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร ้างสรรค์จากภายในสถาบัน

่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
120 - ----กลุม
เทคโนโลยี

CdsID

123

คอ.

ทอ.

บท.

วท.

วส.

ศศ.

จํานวนยืนย ัน

่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
121 - ----กลุม
สุขภาพ

150

0

0

0

0

0

0

0

จํานวน
กรรมการ
ยืนย ัน
0

่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์
122 - ----กลุม
และสังคมศาสตร์

151

0

0

857,450.00

0

0

1,147,640.00

2,005,090.00

2,005,090.00

123 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร ้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน

152

2,463,420.57

6,178,000.00

2,350,000.00

2,161,920.00

5,514,167.00

2,745,000.00

21,412,507.57

21,412,507.57

่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
124 - ----กลุม
เทคโนโลยี

153

2,463,420.57

6,178,000.00

800,000.00

2,161,920.00

5,514,167.00

0

17,117,507.57

17,117,507.57

่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
125 - ----กลุม
สุขภาพ

154

0

0

0

0

0

0

0

0

่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์
126 - ----กลุม
และสังคมศาสตร์

155

0

0

1,550,000.00

0

0

2,745,000.00

4,295,000.00

4,295,000.00

ั งิ าน
127 จํานวนอาจารย์ประจําทีปฏิบต
จริง (ไม่นับรวมผู ้ลาศึกษาต่อ)

156

79.5

69.5

183.5

110

112

99

653.5

653.5

่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
128 - ----กลุม
เทคโนโลยี

157

70.5

69.5

50

110

112

0

412

412

่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
129 - ----กลุม
สุขภาพ

158

0

0

0

0

0

0

0

0

่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์
130 - ----กลุม
และสังคมศาสตร์

159

9

0

133.5

0

0

99

241.5

241.5

ั งิ านจริง
131 จํานวนนั กวิจัยประจําทีปฏิบต
(ไม่นับรวมผู ้ลาศึกษาต่อ)

160

0

0

0

0

0

0

0

0

่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
132 - ----กลุม
เทคโนโลยี

161

0

0

0

0

0

0

0

0

่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
133 - ----กลุม
สุขภาพ

162

0

0

0

0

0

0

0

0

่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์
134 - ----กลุม
และสังคมศาสตร์

163

0

0

0

0

0

0

0

0

ที

ชือข้อมูลพืนฐาน

CdsID

คอ.

ทอ.

บท.

วท.

วส.

ศศ.

จํานวนยืนย ัน

135 จํานวนอาจารย์ประจําทีลาศึกษาต่อ

612

3

1

1

1

4

1

11

จํานวน
กรรมการ
ยืนย ัน
11

่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
136 - ----กลุม
เทคโนโลยี

613.0

2

1

1

1

4

0

9

9

่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
137 - ----กลุม
สุขภาพ

614.0

0

0

0

0

0

0

0

0

่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์
138 - ----กลุม
และสังคมศาสตร์

615.0

1

0

0

0

0

1

2

2

616

0

0

0

0

0

0

0

0

่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
140 - ----กลุม
เทคโนโลยี

617.0

0

0

0

0

0

0

0

0

่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
141 - ----กลุม
สุขภาพ

618.0

0

0

0

0

0

0

0

0

่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์
142 - ----กลุม
และสังคมศาสตร์

619

0

0

0

0

0

0

0

0

143 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ทตี
ี พม
ิ พ์ในรายงาน
สืบเนืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ

812

26

28

112

28

44

5

243

243

่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
144 - ----กลุม
เทคโนโลยี

878

24

28

46

28

44

0

170

170

่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
145 - ----กลุม
สุขภาพ

879

0

0

0

0

0

0

0

0

่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์
146 - ----กลุม
และสังคมศาสตร์

880

2

0

66

0

0

5

73

73

ที

ชือข้อมูลพืนฐาน

139 จํานวนนั กวิจัยประจําทีลาศึกษาต่อ

CdsID

คอ.

ทอ.

บท.

วท.

วส.

ศศ.

จํานวนยืนย ัน

147 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ทตี
ี พม
ิ พ์ในรายงาน
สืบเนืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติทไม่
ี อยูใ่ น
ฐานข ้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด ้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันนํ าเสนอสภา
สถาบันอนุมัตแ
ิ ละจัดทําเป็ นประกาศ
ให ้ทราบเป็ นการทัวไป และแจ ้งให ้
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนั บ
แต่วน
ั ทีออกประกาศ

813

7

2

9

6

12

12

48

จํานวน
กรรมการ
ยืนย ัน
48

่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
148 - ----กลุม
เทคโนโลยี
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
149 - ----กลุม
สุขภาพ
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์
150 - ----กลุม
และสังคมศาสตร์

881

5

2

4

6

12

0

29

29

882

0

0

0

0

0

0

0

0

883

2

0

5

0

0

12

19

19

ิ ธิบต
ั ร
151 ผลงานทีได ้รับการจดอนุสท

814

0

0

0

0

1

0

1

1

่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
152 - ----กลุม
เทคโนโลยี

884

0

0

0

0

1

0

1

1

่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
153 - ----กลุม
สุขภาพ

885

0

0

0

0

0

0

0

0

่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์
154 - ----กลุม
และสังคมศาสตร์

886

0

0

0

0

0

0

0

0

ที

ชือข้อมูลพืนฐาน

CdsID

คอ.

ทอ.

บท.

วท.

วส.

ศศ.

จํานวนยืนย ัน

155 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ทตี
ี พม
ิ พ์ในวารสารทาง
วิชาการทีปรากฏในฐานข ้อมูล TCI
กลุม
่ ที 2

815

4

0

4

4

2

0

14

จํานวน
กรรมการ
ยืนย ัน
14

่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
156 - ----กลุม
เทคโนโลยี

887

3

0

3

4

2

0

12

12

่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
157 - ----กลุม
สุขภาพ

888

0

0

0

0

0

0

0

0

่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์
158 - ----กลุม
และสังคมศาสตร์

889

1

0

1

0

0

0

2

2

159 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ทตี
ี พม
ิ พ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติทไม่
ี อยูใ่ น
ฐานข ้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด ้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันนํ าเสนอสภา
สถาบันอนุมัตแ
ิ ละจัดทําเป็ นประกาศ
ให ้ทราบเป็ นการทัวไป และแจ ้งให ้
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนั บ
แต่วน
ั ทีออกประกาศ (ซึงไม่อยูใ่ น
Beall’s list) หรือตีพม
ิ พ์ใน
วารสารวิชาการทีปรากฏใน
ฐานข ้อมูล TCI กลุม
่ ที 1

816

10

14

9

11

7

2

53

53

่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
160 - ----กลุม
เทคโนโลยี
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
161 - ----กลุม
สุขภาพ
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์
162 - ----กลุม
และสังคมศาสตร์

890

8

14

1

11

7

0

41

41

891

0

0

0

0

0

0

0

0

892

2

0

8

0

0

2

12

12

ที

ชือข้อมูลพืนฐาน

CdsID

คอ.

ทอ.

บท.

วท.

วส.

ศศ.

จํานวนยืนย ัน

163 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ทตี
ี พม
ิ พ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติทปรากฏใน
ี
ฐานข ้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด ้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556

817

0

2

6

7

5

2

22

จํานวน
กรรมการ
ยืนย ัน
22

่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
164 - ----กลุม
เทคโนโลยี

893

0

2

1

7

5

0

15

15

่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
165 - ----กลุม
สุขภาพ

894

0

0

0

0

0

0

0

0

่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์
166 - ----กลุม
และสังคมศาสตร์

895

0

0

5

0

0

2

7

7

ั ร
167 ผลงานได ้รับการจดสิทธิบต

818

0

0

0

0

0

0

0

0

่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
168 - ----กลุม
เทคโนโลยี

896

0

0

0

0

0

0

0

0

่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
169 - ----กลุม
สุขภาพ

897

0

0

0

0

0

0

0

0

่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์
170 - ----กลุม
และสังคมศาสตร์

898

0

0

0

0

0

0

0

0

171 ผลงานวิชาการรับใช ้สังคมทีได ้รับ
การประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการแล ้ว

819

0

0

0

0

0

0

0

0

่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
172 - ----กลุม
เทคโนโลยี

899

0

0

0

0

0

0

0

0

ที

ชือข้อมูลพืนฐาน

CdsID

คอ.

ทอ.

บท.

วท.

วส.

ศศ.

จํานวนยืนย ัน

่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
173 - ----กลุม
สุขภาพ

900

0

0

0

0

0

0

0

จํานวน
กรรมการ
ยืนย ัน
0

่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์
174 - ----กลุม
และสังคมศาสตร์

901

0

0

0

0

0

0

0

0

175 ผลงานวิจัยทีหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติวา่ จ ้างให ้ดําเนินการ

820

0

0

0

0

0

0

0

0

่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
176 - ----กลุม
เทคโนโลยี

902

0

0

0

0

0

0

0

0

่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
177 - ----กลุม
สุขภาพ

903

0

0

0

0

0

0

0

0

่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์
178 - ----กลุม
และสังคมศาสตร์

904

0

0

0

0

0

0

0

0

ั ว์ ที
์ ช
ื พันธุส
์ ต
179 ผลงานค ้นพบพันธุพ
ค ้นพบใหม่และได ้รับการจดทะเบียน

821

0

0

0

0

0

0

0

0

่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
180 - ----กลุม
เทคโนโลยี

905

0

0

0

0

0

0

0

0

่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
181 - ----กลุม
สุขภาพ

906

0

0

0

0

0

0

0

0

่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์
182 - ----กลุม
และสังคมศาสตร์

907

0

0

0

0

0

0

0

0

183 ตําราหรือหนั งสือหรืองานแปลที
ได ้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการแล ้ว
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
184 - ----กลุม
เทคโนโลยี

822

0

0

0

0

0

0

0

0

908

0

0

0

0

0

0

0

0

่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
185 - ----กลุม
สุขภาพ

909

0

0

0

0

0

0

0

0

ที

ชือข้อมูลพืนฐาน

CdsID

คอ.

ทอ.

บท.

วท.

วส.

ศศ.

จํานวนยืนย ัน

่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์
186 - ----กลุม
และสังคมศาสตร์

910

0

0

0

0

0

0

0

จํานวน
กรรมการ
ยืนย ัน
0

187 ตําราหรือหนั งสือหรืองานแปลที
ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินตําแหน่งทางวิชาการ
แต่ไม่ได ้นํ ามาขอรับการประเมิน
ตําแหน่งทางวิชาการ
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
188 - ----กลุม
เทคโนโลยี

823

0

0

3

0

0

0

3

3

911

0

0

0

0

0

0

0

0

่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
189 - ----กลุม
สุขภาพ

912

0

0

0

0

0

0

0

0

่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์
190 - ----กลุม
และสังคมศาสตร์

913

0

0

3

0

0

0

3

3

ี การเผยแพร่ส ู่
191 งานสร ้างสรรค์ทมี
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึง
หรือผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ online

825

0

0

0

0

0

0

0

0

่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
192 - ----กลุม
เทคโนโลยี

914

0

0

0

0

0

0

0

0

่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
193 - ----กลุม
สุขภาพ

915

0

0

0

0

0

0

0

0

่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์
194 - ----กลุม
และสังคมศาสตร์

916

0

0

0

0

0

0

0

0

ี ้รับการเผยแพร่
195 งานสร ้างสรรค์ทได
ในระดับสถาบัน

826

0

0

0

0

0

0

0

0

่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
196 - ----กลุม
เทคโนโลยี

917

0

0

0

0

0

0

0

0

่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
197 - ----กลุม
สุขภาพ

918

0

0

0

0

0

0

0

0

ที

ชือข้อมูลพืนฐาน

CdsID

คอ.

ทอ.

บท.

วท.

วส.

ศศ.

จํานวนยืนย ัน

่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์
198 - ----กลุม
และสังคมศาสตร์

919

0

0

0

0

0

0

0

จํานวน
กรรมการ
ยืนย ัน
0

ี ้รับการเผยแพร่
199 งานสร ้างสรรค์ทได
ในระดับชาติ

827

0

0

0

3

0

0

3

3

่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
200 - ----กลุม
เทคโนโลยี

920

0

0

0

3

0

0

3

3

่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
201 - ----กลุม
สุขภาพ

921

0

0

0

0

0

0

0

0

่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์
202 - ----กลุม
และสังคมศาสตร์

922

0

0

0

0

0

0

0

0

ี ้รับการเผยแพร่
203 งานสร ้างสรรค์ทได
ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

828

0

0

0

0

0

0

0

0

่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
204 - ----กลุม
เทคโนโลยี

923

0

0

0

0

0

0

0

0

่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
205 - ----กลุม
สุขภาพ

924

0

0

0

0

0

0

0

0

่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์
206 - ----กลุม
และสังคมศาสตร์

925

0

0

0

0

0

0

0

0

ี ้รับการเผยแพร่
207 งานสร ้างสรรค์ทได
ในระดับภูมภ
ิ าคอาเซียน

829

0

0

0

0

0

0

0

0

่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
208 - ----กลุม
เทคโนโลยี

926

0

0

0

0

0

0

0

0

่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
209 - ----กลุม
สุขภาพ

927

0

0

0

0

0

0

0

0

่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์
210 - ----กลุม
และสังคมศาสตร์

928

0

0

0

0

0

0

0

0

ที

ชือข้อมูลพืนฐาน

CdsID

คอ.

ทอ.

บท.

วท.

วส.

ศศ.

จํานวนยืนย ัน

ี ้รับการเผยแพร่
211 งานสร ้างสรรค์ทได
ในระดับนานาชาติ

830

0

0

0

0

0

0

0

จํานวน
กรรมการ
ยืนย ัน
0

่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
212 - ----กลุม
เทคโนโลยี

930

0

0

0

0

0

0

0

0

่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
213 - ----กลุม
สุขภาพ

931

0

0

0

0

0

0

0

0

่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์
214 - ----กลุม
และสังคมศาสตร์

932

0

0

0

0

0

0

0

0

ที

ชือข้อมูลพืนฐาน

CdsID

คอ.

ทอ.

บท.

วท.

วส.

ศศ.

จํานวนยืนย ัน

