รายงานประจําปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปีการศึกษา 2562
(Self-Assessment Report: SAR)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภายการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปการศึกษา 2562
(1 มิถุนายน 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2563)

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
สุ ว รรณภู มิ ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2562 ฉบั บ นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานของมหาวิท ยาลั ย
ซึ่ ง ได ดํ า เนิ น การตั้ ง แต วั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน 2562 ถึ ง วั น ที่ 31 พฤษภาคม 2563 ทั้ ง นี้ เพื่ อ นํ า เสนอต อ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน โดยมีจุดประสงคสําคัญ คือ การไดรับทราบ
จุดแข็ง จุดออน ของมหาวิทยาลัย และขอเสนอแนะจากผูทรงคุณ วุฒิจากภายนอก เปนแนวทางในการ
สงเสริม สนับ สนุน ภารกิจหรือ กิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยไดอยางเหมาะสม และเปน ประโยชนตอ
การพัฒนามหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องตอไป
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอขอบพระคุณ กรรมการตรวจประเมินคุณ ภาพ
ภายในทุกท านที่กรุณ าใหความอนุเคราะหในการตรวจประเมินคุณ ภาพการศึ กษาภายใน ระดับ สถาบัน
ในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณในฐานะผูเปนแรงผลักดันสําคัญในการใหขอแนะนํา เพื่อนําไปปรับปรุงกิจการ
ของมหาวิทยาลัยใหพัฒนายิ่งขึ้นไป
ผูชวยศาสตราจารยไพศาล บุรินทรวัฒนา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
กันยายน 2563

ข

สารบัญ

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

หนา
ก
ข
1
1
5
7
9
14
16
17
22
26
31
35
36
80
202
221
228

ค

สารบัญ (ตอ)
บทที่ 3 ผลการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วิเคราะหผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ปการศึกษา 2562
ภาคผนวก
- คําสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562
- คําสั่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562 ระดับสถาบัน
- ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set : CDS)

หนา
264
264

บทสรุปผูบริหาร

บทสรุปผูบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดรับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีฐานะเปนนิ ติบุคคล และเปนสวนราชการภายใต
การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งปจจุบัน คือ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยเปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและ
เทคโนโลยี มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพ ที่เนนการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย
ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสงั คม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
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 2562 มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และระดับบัณฑิ ตศึกษา ใน 6 คณะ แบงเป น
2 กลุมสาขาวิชา ดังตอไปนี้
1) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกอบดวย
1.1) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
1.2) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
1.3) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจการเกษตร)
1.4) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.5) คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
2) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประกอบดวย
2.1) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2) คณะศิลปศาสตร
มีหลักสูตรที่เปดสอนจํานวน 44 หลักสูตร จําแนกเปน ระดับปริญญาตรี 40 หลักสูตร ระดับปริญญาโท
3 หลักสูตร และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) จํานวน 1 หลักสูตร
มีจํา นวนนักศึกษา 8,741 คน จําแนกเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 8,552 คน นักศึกษา
ระดับปริญญาโท จํานวน 99 คน และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ป.บัณฑิต) จํานวน 90 คน
มีบุคลากรจํานวนทั้งสิ้น 1,134 คน (นับตามเกณฑ สกอ.) บุคลากรสายวิชาการ 652.5 คน จําแนกตาม
ตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงอาจารย 497.5 คน ผูชวยศาสตราจารย 140.5 คน และรองศาสตราจารย 14.5 คน
และเปนบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 481.5 คน

ก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีความมุงมั่นในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตกําลังคนทาง
วิชาชีพและเทคโนโลยีรองรับการพัฒนาประเทศ ภายใตปณิธาน “ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่เปนคนดี มีความรู รักสูงาน”

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ป (ปการศึกษา 2560 – 2562)

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

4.04

ปการศึกษา
2561
4.20

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

4.47

4.65

4.62

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.09

4.23

4.36

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
คณะศิลปศาสตร

4.21
4.28
4.23

4.25
4.19
4.12

4.48
4.54
4.08

สถาบันวิจัยและพัฒนา

4.94

5.00

5.00

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

5.00

5.00

5.00

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.90

5.00

5.00

สํานักงานอธิการบดี

4.64

4.55

4.73

3.85

4.23

4.35

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยคณะกรรมการประเมิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ข

2560

2562
4.36

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562 (ประเมินตนเอง)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยดําเนินการครบทั้ง 5 องคประกอบ จํานวน 13 ตัวบงชี้
ปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีผลการประเมินตนเองในภาพรวม
4.35 คะแนน ระดับดี ผลการประเมินรายองคประกอบคุณภาพ ดังนี้

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน (ประเมินตนเอง)
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน

องคประกอบคุณภาพ

ตัวบงชี้

I

P

O

คะแนน
เฉลี่ย

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

1 การผลิตบัณฑิต

5

2.62

5.00

3.48

3.74

ดี

2 การวิจัย

3

4.23

5.00

4.16

4.46

ดี

3 การบริการวิชาการ

1

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

1

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

3

-

5.00

4.41

4.80

ดีมาก

13

3

7

3

4.35

ดี

-

-

4 การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
5 การบริหารจัดการ
รวม
ผลการประเมิน

3.16 5.00 4.02

ที่มา : ระบบ CHE QA Online ระดับสถาบัน มทร.สุวรรณภูมิ ณ วันที่ 14 ก.ย. 63 เวลา 12.04 น.

ค

จุดเดน และจุดที่ควรพัฒนา

1) จุดเดน
1.1) มีการบริการวิชาการเชิงบูรณาการที่อาจารยและนักวิจัยจากทุกคณะรว มดําเนินการ
โดยการมีสวนรวมของชุมชน สงผลตอการพัฒนาและสรางความเขมแข็งใหชุมชนอยางยั่งยืน สามารถ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชนเปาหมาย สงเสริมอาชีพและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
1.2) มีความรวมมือกับสถานประกอบการซึ่งเปนผูใชบัณฑิต ในการจัดการศึกษาเพื่อใหการ
ผลิตบัณฑิตตรงตามความตองการของสถานประกอบการ โดยการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบตางๆ
อาทิ หลักสูตรที่ใหนักศึกษาไดไปเรียนรูและฝกปฏิบัติจากสถานการณจริงในบางรายวิชาในสถานประกอบการ
และหลักสูตรรวมผลิต เปนตน
1.3) ผู บ ริ ห ารมี วิ สั ย ทั ศ น ใ นการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามมุ ง มั่ น ในการพั ฒ นาเป น
มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) ที่สอดคลองกับนโยบายและความตองการของประเทศ
2) จุดที่ควรพัฒนา
2.1) ควรมีระบบและกลไกการกํากับติดตามการบริหารหลักสูตร รวมถึงสงเสริมและสนับสนุน
การดําเนินงานของหลักสูตรใหสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึ กษา
แหงชาติ (TQF) และตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
2.2) ควรมีระบบและกลไกในการกระตุนใหอาจารยที่เปนพนักงานมหาวิทยลัยทําผลงานทาง
วิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหแลวเสร็จกอนระยะที่กําหนดในสัญญา

ง

บทที่ 1
สวนนํา

บทที่ 1
สวนนํา
1.1 ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ

1.1.1 ชื่อหนวยงาน และที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนหนึ่งในเกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ไดรับการสถาปนาเปนมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่
18 มกราคม พ.ศ. 2548 มี ฐ านะเป น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ ภายใต ก ารกํ า กั บ ดู แ ลของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยมีเนื้อที่รวมทั้งหมดประมาณ 1,283 ไร
ประกอบดวย ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา เนื้อที่ 707 ไร ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี เนื้อที่ 31 ไร
ศูนยนนทบุรี เนื้อที่ 35 ไร และศูนยสพุ รรณบุรี เนื้อที่ 510 ไร โดยมีสถานที่ตั้ง 4 ศูนยพ้นื ที่ ดังนี้
1) ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู 3 ถ.สายเอเชีย (กรุงเทพฯ –นครสวรรค) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท : 0 3570 9103 โทรสาร : 0 3570 9105 เปนที่ตั้งของสํานักงานอธิการบดี
2) ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
เลขที่ 19 ถ. อูทอง ต. ทาวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท : 0 3532 4179 – 80 โทรสาร : 0 3525 2393
3) ศูนยนนทบุรี
เลขที่ 7/1 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท : 0 2969 1369–74
โทรสาร : 0 2525 2682
4) ศูนยสุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุ พ รรณบุ รี - ชั ย นาท ต.ย า นยาว อ.สามชุ ก จ.สุ พ รรณบุ รี 72130
โทรศัพท : 0 3554 4301 – 3 โทรสาร : 0 3554 4299 – 300
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 แผนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รูปที่ 1 แผนที่แสดงที่ตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา
และศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

รูปที่ 2 แผนที่แสดงที่ตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี
~2~

รูปที่ 3 แผนที่แสดงที่ตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี
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1.1.2 ประวัติความเปนมาโดยยอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนหนึ่งในเกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
เกิ ดจากการหลอมรวมวิ ทยาเขต 4 แห ง ของสถาบั นเทคโนโลยี ราชมงคลเข า ด วยกั น 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 งเทพฯ-นครสวรรค ) ตํ า บลหั น ตรา อํ า เภอพระนครศรี อ ยุ ธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนมหาวิทยาลัยระบบหลายศูนยพื้นที่ (Multi – campus system) ประกอบดวย
ศู นย พระนครศรี อยุ ธยา หั น ตรา ศูน ย พ ระนครศรี อยุ ธยา วาสุ กรี จั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา ศู น ยน นทบุ รี
จังหวัดนนทบุรี และศูนยสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ปจจุบันมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาหลักสูตรระดับต่ํากวา
ปริญญาตรี (ปวส.) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา (ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาโท) ใน 6 คณะ
ไดแก คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริ หารธุรกิ จและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร และ
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยจัดอยูในกลุมสถาบันเฉพาะทางเนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเปนหลัก
1.1.3 ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย

รูปที่ 4 ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ตราสัญ ลักษณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประกอบดวย ดวงตราพระราชลัญจกร
ประจําพระองคพระมหากษัตริย รัชการที่ 9 อยูภายในวงกลมมีรูปดอกบัว 8 กลีบ เหนือวงกลมมีเลข 9 และ
พระมหาพิชัยมงกุฎครอบ ใตวงกลมมีแถบโคงรองรับ ภายในบรรจุอักษรชื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ดวงตราพระราชลัญ จกร เลข 9 และมหาพิชัยมงกุฎ สื่อความหมายถึง มีพ ระมหากรุณาธิคุณที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเชิญพระราชลัญจกร
ประจํ า พระองค และพระมหาพิ ชัย มงกุ ฎเป น เครื่ องหมายราชการ รู ป ดอกบัว 8 กลี บ สื่ อความหมายถึง
ความสดชื่อเบิกบานที่กอใหเกิดปญญาแผขจรไปทั่วสารทิศ
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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 ใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการและ
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 และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ
3) ใหบริการวิชาการแกชุมชน สังคม บนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4) สงเสริมการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม
5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของมหาวิทยาลัย
1.2.5 ประเด็นยุทธศาสตร
1) พัฒนาคุณภาพบัณฑิต และกําลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ
2) พัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม สรางความเขมแข็งใหมหาวิทยาลัย ชุม ชน สังคม
และประเทศ
3) บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงไดอยางมั่นคง
1.2.6 อัตลักษณนักศึกษา
บัณฑิตนักปฏิบัติที่เปนคนดี มีความรู รักสูงาน
1.2.7 เอกลักษณมหาวิทยาลัย
แหลงเรียนรูดานวิชาชีพและเทคโนโลยี
1.2.8 จุดเนนของมหาวิทยาลัย
พัฒนากําลังคนดานวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง ตอบสนองอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรม 4.0
และเทคโนโลยีดิจิทัล และบริหารจัดการและการทองเที่ยว
1.2.9 สมรรถนะของบุคลากร และ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
1) ใฝรู (Self learning) หมายถึง รักในความรู มุงมั่นแสวงหาความรู เพื่อแกปญหาและพัฒนาตนเอง
2) มีความคิดเชิงระบบ (Systematic thinking) หมายถึง การคิดพิจารณาสิ่งใดในลักษณะ
และสามารถวิเคราะหความสัมพันธเชื่อมโยงกับองคประกอบยอยไดอยางครอบคลุมครบวงจร
3) สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective communication) หมายถึง มีทักษะในการถายทอด
นํา เสนอขอ มูล ข า วสาร รวมถึง ความสามารถในการใชภ าษาตา งประเทศ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ
การสื่อสาร
4) เปนมืออาชีพ (Professional) หมายถึง มีความรูความเขาใจในศาสตรวิชาชีพเปนอยางดี
มีทักษะความชํานาญในการปฏิบัติ และประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด
5) จิตสาธารณะ (Public mind) หมายถึง การตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวมเปนจิตที่คิดสรางสรรค
เปนกุศล และมุงทํากรรมดี เพื่อประโยชนตอสวนรวม
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1.3 โครงสรางการแบงสวนราชการและโครงสรางบริหาร

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลสุ ว รรณภู มิ มี ก ารจัดวางโครงสร างองค กร และโครงสร า งการ
บริหารงาน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งมหาวิทยาลัย โดยมีสภามหาวิทยาลัย
ทําหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๑๗ หงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 โดยมหาวิทยาลัยไดแบงสวนราชการตามกฎกระทรวง ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ และมติสภามหาวิทยาลัย ตามโครงสรางดังตอไปนี้
1.3.1 โครงสรางการแบงสวนราชการ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สภาวิชาการ

สภาคณาจารยและขาราชการ

สํานักงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการควบคุมภายใน

สํานักงานอธิการบดี
กองกลาง
กองคลัง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา

คณะ

สถาบัน

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม

สํานัก

สถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กองบริหารทรัพยากร
นนทบุรี

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

กองบริหารทรัพยากร
สุพรรณบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร

กองบริหารทรัพยากร
วาสุกรี

คณะศิลปศาสตร

กองสงเสริมคุณภาพ
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หมายเหตุ :

สวนราชการที่จัดตั้งโดย
พรบ. / กฎกระทรวง / ประกาศกระทรวง
สวนราชการที่จัดตั้งเปนการภายใน
โดยสภามหาวิทยาลัย

1.3.2 โครงสรางบริหาร
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อธิการบดี
สภาคณาจารยและขาราชการ

สภาวิชาการ
ผูอํานวยการ
สํานักงานตรวจสอบภายใน

รองอธิ การบดี
ผูชวยอธิ การบดี

คณะกรรมการควบคุมภายใน

ผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี

คณบดี

ผูอํานวยการกอง

รองคณบดี

ผูอํานวยการ
สถาบัน

รองผูอํานวยการ
สถาบัน
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ผูอํานวยการ
สํานัก

รองผูอํานวยการ
สํานัก

1.4 รายชื่อผูบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภาชุดปจจุบัน

1.4.1 รายชื่อผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ผศ.ไพศาล บุรินทรวัฒนา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

อาจารยพงศวิทย วุฒิวิริยะ
รองอธิการบดี

อาจารยชลอ หนูอินทร
รองอธิการบดี

ผศ.กฤษฎี สุขฉายี
รองอธิการบดี

ดร.อนุรักษ เมฆพะโยม
รองอธิการบดี

ผศ.สุวิทย วงษยืน
รองอธิการบดี

รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร
รองอธิการบดี

ผศ.ดร.ทรงวิทย เจริญกิจธนลาภ
รองอธิการบดี

อาจารยจิระวัฒน ใจออนนอม
รองอธิการบดี

~9~

ผศ.พัชระ กัญจนกาญจน
ผูชวยอธิการบดี

ดร.ศศิกานต สุวรรณประทีป
ผูชวยอธิการบดี

ผศ.ดร.อํานาจ จํารัสจรุงผล
ผูชวยอธิการบดี

อาจารยอนนท บูชาพันธ
ผูชวยอธิการบดี

อาจารยเรืองสิน ปลื้มปน
ผูชวยอธิการบดี
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1.4.2 รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย
1. ศ.พิเศษ ชัยสิทธิ์
ตราชูธรรม
นายกสภามหาวิทยาลัย
2. นายธีรยุทธ
หลอเลิศรัตน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
3. ผศ.ไพศาล
บุรินทรวัฒนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง (อธิการบดี)
4. นายสัตวแพทยสถิตย อรุณแสง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง (ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ)
5. นายทรงพล
ทิมาศาสตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
6. นายธีรพล
ขุนเมือง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
7. นายธีรยุทธ
หลอเลิศรัตน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
8. ศ.ดร.ประยุทธ
อัครเอกฒาลิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
9. นายพยุง
ศักดาสาวิตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
10. นางสาววลัยรัตน
ศรีอรุณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
11. นายวัลลภ
มานะธัญญา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
12. ศ.ดร.วิสิฐ
จะวะสิต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
13. ศ.ดร.สุมาลี
สังขศรี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
14. ผศ.ดร.สุราษฎร
พรมจันทร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
15. นายสุริยา
แสงพงษ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
16. ศ.ดร.อุทัยรัตน
ณ นคร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
17. นายโอภาส
เขียววิชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
18. รศ.ดร.อํานวจ
คําตื้อ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
19. อาจารยพงศวิทย
วุฒิวิริยะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
20. รศ.ดร.กิตติ
บุญเลิศนิรันดร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
21. อาจารยชลอ
หนูอินทร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
22. ผศ.เดชา
พลเสน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
23. ผศ.วาที่ร.อ. ดร.ธนู
ทดแทนคุณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
24. รศ.นภัทร
วัจนเทพินทร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
25. อาจารายเจษฎา
จันทรผา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
26. อาจารย ดร.ณรงคศักดิ์ แสงปอม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
27. อาจารย ดร.ธงชัย
อรัญชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
28. อาจารยประภาส
กลับนวล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
29. อาจารยสัญญา
คําจริง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
30. อาจารยอํานาจ
สุขแจม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
31. ผศ.ดร.ทรงวิทย
เจริญกิจธนลาภ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ที่มา: เวบไซตสภามหาวิทยาลัย มทร.สุวรรณภูมิ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563
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1.4.3 รายชื่อกรรมการสภาวิชาการ
1. ผศ.ไพศาล
บุรนิ ทรวัฒนา
ประธานกรรมการสภาวิชาการ
2. อาจารยพงศวิทย
วุฒิวิริยะ
รองประธานกรรมการสภาวิชาการ
3. ศ.ดร.อลงกลด
แทนออมทอง
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
4. รศ.ดร.กฤษณชนม
ภูมิกิตติพิชญ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
5. รศ.ดร.ชลอ
รอดลอย
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
6. รศ.ดร.บัณฑิต
สุชสวัสดิ์
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
7. รศ.ดร.ปรัชญนันท
นิลสุข
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
8. รศ.ดร.สมชาย
ปราการเจริญ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
9. รศ.ดร.สมบัติ
ขอทวีวัฒนา
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
10. รศ.ดร.สายวรุฬ
ชัยวานิชศิริ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
11. ดร.สมชาย
เลิศภิรมยสุข
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
12. เรืออากาศตรีกวิน
สูยะนันทน
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
11. ผศ.เดชา
พลเสน
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
12. ผศ.ดร.นัยวิท
เฉลิมนนท
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
13. ผศ.ดร.สาลินันท
บุญมี
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
14. อาจารย ดร.สุวุฒิ
ตุมทอง
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
15. ผศ.ดร.ประมุข
อุณหเลขกะ
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
16. ผศ.วาที่ ร.อ.ดร.ธนู ทดแทนคุณ
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
17. รศ.นภัทร
วัจนเทพินทร
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
19. ดร.คมสันต
งามขํา
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
20. ดร.ธวัฒนชัย
งามศิริ
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
21. ผศ.สุรชัย
เอมอักษร
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
22. อาจารยพงฐฉัตร
เนียมทรง
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
23. ดร.ขจรศักดิ์
เจากรมทอง
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
25. อาจารยวันดี
ศรีสวัสดิ์
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
26. อาจารยทิพยวัน
สุขสัน
เลขานุการสภาวิชาการ
ขอมูล : เวบไซตสภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563
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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. ดร.เอกชัย
เนาวนิช
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. อาจารยทิพยวัน สุขสัน
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
9. รศ.นภัทร
วัจนเทพินทร
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
10. นายพัฒนพงศ
วรรณวิไล
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
11. นายอนันทรัตน อยูสบาย
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
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1.5 หลักสูตรที่เปดสอน
ในปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการจั ดการเรียนการสอนระดับ
ปริ ญ ญาตรี และระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา รวมทั้ ง สิ้ น 44 หลั ก สู ต ร เป น ระดั บ ปริ ญ ญาตรี 40 หลั ก สู ต ร
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) 1 หลักสูตร และระดับปริญญาโท จํานวน 3 หลักสูตร รายละเอียด
ดังตารางตอไปนี้
คณะ
ครุศาสตร
อุตสาหกรรม

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เทคโนโลยีการเ
กษตรและ
11
อุตสาหกรรม 12
เกษตร
13
14
15
16
บริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยี 17
สารสนเทศ 18
19
20
21

หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี (5 ป)
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 5 ป)
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตร 5 ป)
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม (หลักสูตร 5 ป)
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 5 ป)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ตอเนื่อง)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม (ตอเนื่อง)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ตอเนื่อง)
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม พศ.2559)
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการคา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
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คณะ

ที่
หลักสูตร
22 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจการเกษตร
ระดับปริญญาโท
23 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตร
ระดับปริญญาตรี
และเทคโนโลยี 24 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
25 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
26 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
27 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
28 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
วิศวกรรมศาสตร
ระดับปริญญาตรี
และ
29 หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม (หลักสูตรใหม 2559)
สถาปตยกรรม 30 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
ศาสตร
31 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
32 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแมพิมพ
33 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
34 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
35 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
36 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
37 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม
38 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม
39 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม
ระดับปริญญาโท
40 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
41 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
ศิลปศาสตร
ระดับปริญญาตรี
42 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว
43 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม
44 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
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1.6 จํานวนนักศึกษา
ในปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีจํานวนนักศึกษาปจจุบัน
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 9,145 คน เปนปริญญาตรี จํานวน 8,975 คน ประกาศนียบัตร
(ป.บัณฑิต) จํานวน 59 คน และนักศึกษาปริญญาโท จํานวน 111 คน นักศึกษารายละเอียดดังตารางตอไปนี้
ที่
คณะ
1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
3 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5 คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร
6 คณะศิลปศาสตร
รวมทั้งสิ้น

ระดับปริญญาตรี ป.ปณฑิต ระดับปริญษาโท
722
59
-

รวม
781

559

-

7

566

4,138

-

81

4,219

551

-

-

551

2,430

-

23

2,453

575
8,975

59

111

575
9,145
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1.7 จํานวนอาจารยและบุคลากร
ปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีบุคลากรทั้งสิ้น 1,134 คน
จํา แนกตามประเภทบุ คลากรสายวิชาการ จํ า นวน 649 คน และบุ คลากรสายสนับ สนุ น จํ า นวน 485 คน
คิดเปนสัดสวนบุคลากรสายวิชาการ : บุคลากรสายสนับสนุน เทากับ 57.23 : 42.77
ในกรณีนับตามเกณฑ สกอ. มีบุคลากรทั้งสิ้น 1,134 คน จําแนกเป นบุคลากรสายวิชาการ
จํานวน 652.5 คน และบุค ลากรสายสนับสนุน จํานวน 481.5 คน คิดเปนสัดสวนบุคลากรสายวิช าการตอ
บุคลากรสายสนับสนุนเทากับ 57.54 : 42.46
ตารางแสดงบุคลากรจําแนกตามหนวยงาน สายวิชาการ และสานสนับสนุน นับรายบุคคล และนับตามเกณฑ สกอ.
สายวิชาการ
คณะ/สํานัก/สถาบัน

สายสนับสนุน

รวม

นับ
นับตาม
นับ
นับตาม
นับ
นับตาม
รายคน เกณฑ สกอ. รายคน เกณฑ สกอ. รายคน เกณฑ สกอ.
ครุศาสตรอุตสาหกรรม
80
81
17
16.5
97
97.5
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
62
62
30
30
92
92
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
181
182
33
30
214
212
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
110
110.5
17
17
127
127.5
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
120
120
19
19.5
139
139.5
ศิลปศาสตร
96
97
14
14
110
111
สถาบันวิจัยและพัฒนา
13
13
13
13
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
48
48
48
48
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
40
40
40
40
สํานักงานอธิการบดี
249
248.5
249
248.5
สํานักงานตรวจสอบภายใน
5
5
5
5
รวม
649
652.5
485
481.5
1,134
1,134
สัดสวน นับรายคน
57.23 : 42 .77
สัดสวน นับตามเกณฑ สกอ.
57.54 : 42.46
ที่มา : กองบริหารงานบุคคล ขอมูล ณ 31 พฤษภาคม 2563
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ตารางแสดงบุคลากรสายวิชาการ ปการศึกษา 2562 จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา : ตําแหนงทางวิชาการ
คณะ

รวม

วุฒิการศึกษา (คน)
ป.เอก
ป.โท

1.คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
ขาราชการ
33
7
24
พนักงานมหาวิทยาลัย
48
17
31
พนักงานราชการ
รวม
81
24
55
2.คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ขาราชการ
32
13
17
พนักงานมหาวิทยาลัย
30
13
17
พนักงานราชการ
ลูกจางประจํา งปม.
รวม
62
26
34
3.คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขาราชการ
48
14
34
พนักงานมหาวิทยาลัย 134
20
114
พนักงานราชการ
รวม
182
34
148
4.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ขาราชการ
28.5
12
16.5
พนักงานมหาวิทยาลัย
81
25
55
พนักงานราชการ
1
1
0
รวม
110.5
38
71.5
5.คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
ขาราชการ
60
19
40
พนักงานมหาวิทยาลัย
60
13
47
พนักงานราชการ
รวม
120
32
87
6.คณะศิลปศาสตร
ขาราชการ
18
3
12
พนักงานมหาวิทยาลัย
73
13
60
พนักงานราชการ
1
0
1
ลูกจางประจํา งปม.
5
0
0
รวม
97
16
73
รวมทั้งสิ้น
652.5 170
468.5

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

ตําแหนงทางวิชาการ (คน)
รวม
อ.
ผศ.
รศ.

สัดสวนตําแหนงทาง
วิชาการ
อ. : ผศ. : รศ.

ลา
ศึกษา
ตอ
(คน)

2
0
2

29.63:67.90:2.47
35.42:64.58:0
29.63:67.90:2.47

33
48
81

17
43
60

15
5
20

1
0
1

51.52:45.45:3.03
89.58:10.42:0
74.07:24.69:1.23

0
1
1

2
0
2

40.63:53.13:6.25
43.33:56.67:0
41.93:54.84:3.22

32
30
62

6
27
33

20
3
23

6
0
6

18.75:62.50:18.75
90.00:10.00:0
53.22:37.10:9.68

0
1
1

0
0
0

29.17:70.83:0
14.93:85.07:0
18.68:81.32:0

48
134
182

20
118.5
138.5

26
15.5
41.5

2
0
2

41.67:54.17:4.17
88.43:11.57:0
76.10:22.80:1.10

0
1
1

0
0
1
1

42.11:57.89:0
32.10:67.90:0
100:0:0
35.29:64.71:0

28.5
81
1
110.5

18
74
1
93

10
7
0
17

0.5
0
0
0.5

63.16:35.09:1.75
91.36:8.64:0
100:0:0
84.16:15.39:0.45

0
0
0
0

1
0
1

31.67:66.67:1.67
21.67:78.33:0
26.67:72.50:0.83

60
60
120

31
57
88

26
2
28

3
1
4

51.67:43.33:5.00
95.00:3.33:1.67
73.33:23.33:3.34

0
4
4

3
0
0
5
8
13

16.67:66.67:16.67
17.81:82.19:0
0:100:0
0:0:100
16.49:75.26:8.25
33.55:61.54:4.91

18
73
1
5
97
652.5

50.00:44.44:5.56
95.89:4.11:0
100:0:0
100:0:0
87.63:11.34:1.03
76.25:21.53:2.22

0
2
0
0
2
9

ที่มาขอมูล กองบริหารงานบุคคล ณ 31 พฤษภาคม 2563
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9
8
1
70
3
0
1
0
0
5
0
0
85
11
1
497.5 140.5 14.5

ตารางแสดงการเปรียบเทียบบุคลากรสายวิชาการ ปการศึกษา 2560- 2562 จําแนกตามวุฒิการศึกษา
หนวยงาน/คณะ
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร
คณะศิลปศาสตร
รวมทั้งสิ้น
สัดสวน

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

2560

2561

2562

2560

2561

2562

2560

2561

2562

3

2

2

64

59.5

55

17

21

24

5

4

2

48

44.5

34

19

22

26

3

0

-

163.5

156.5

148

27

18

34

5

2

1

74

75

71.5

32

34

38

3

1

1

83

86

87

24

29

32

9
28
2560
2561
2562

9
18

8
14

78
510.5

13
132

13
147

16
170

78
73
499.5 468.5
4.18:76.14:9.68
2.71:75.17:22.12
2.15:71.80:26.05

ที่มาขอมูล กองบริหารงานบุคคล ณ 31 พฤษภาคม 2563

ตารางแสดงการเปรียบเทียบบุคลากรสายวิชาการ ปการศึกษา 2560- 2562 จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
หนวยงาน/คณะ
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร
คณะศิลปศาสตร
รวมทั้งสิ้น
สัดสวน

2560
64
38

อ.
2561
635.5
40.5

2562
60
33

2560
18
28

150.5

139.5

138.5

41

43

41.5

93
82

94
87

93
88

17
25

16
26

17
28

87
514.5
2560
2561
2562

88
512.5

86
498.5

12
141

ที่มาขอมูล กองบริหารงานบุคคล ณ 31 พฤษภาคม 2563
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ผศ.
2561 2562 2560
18
20
2
24
23
6

11
11
138 140.5
76.73:21.03:2.24
77.13:20.77:2.10
76.25:21.53:2.22

รศ.
2561
1
6

2562
1
6

2

2

2

1
3

1
3

0.5
4

1
15

1
14

1
14.5

ตารางแสดงบุคลากรสายสนับสนุน ปการศึกษา 2562 จําแนกตามประเภทบุคลากร
พนักงาน พนักงาน ลูกจางประจํา ลูกจางประจํา
หนวยงาน
ขาราชการฯ
รวม
มหาวิทยลัย ราชการ
งปม.
งปร.
1.คณะครุศาสตร
12.5
4
16.5
อุตสาหกรรม
2.คณะเทคโนโลยีการเกษตร
12
4
4
10
30
และอุตสาหกรรมเกษตร
3.คณะบริหารธุรกิจและ
24
5
1
30
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.คณะวิทยาศาสตรและ
11
5
1
17
เทคโนโลยี
5.คณะวิศวกรรมศาสตรและ
17.5
1
1
19.5
สถาปตยกรรมศาสตร
6.คณะศิลปศาสตร
11
3
14
7.สถาบันวิจัยและพัฒนา
12
1
13
8.สํานักวิทยบริการและ
1
44
2
1
48
เทคโนโลยีสารสนเทศ
9.สํานักสงเสริมวิชาการและ
1
34
5
40
งานทะเบียน
10.สํานักงานอธิการบดี
17
168.5
15
30
18
248.5
11.สํานักงานตรวจสอบ
1
4
5
ภายใน
รวมทั้งสิ้น
20
350.5
43
36
32
481.5
สัดสวน
4.15 : 72.79 : 8.93 : 7.48 : 6.65
ที่มาขอมูล กองบริหารงานบุคคล ณ 31 พฤษภาคม 2563
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ตารางแสดงบุคลากรสายสนับสนุน ปการศึกษา 2562 จําแนกตามระดับการศึกษา
หนวยงาน
ต่ํากวา ป.ตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม
1.คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
14.5
2
16.5
2.คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
13
16
1
30
3.คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
29
30
4.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1
15
1
17
5.คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
1
18.5
19.5
6.คณะศิลปศาสตร
13
1
14
7.สถาบันวิจัยและพัฒนา
9
4
13
8.สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
9
37
2
48
9.สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1
35
4
40
10.สํานักงานอธิการบดี
48
180.5
20
248.5
11.สํานักงานตรวจสอบภายใน
4
1
5
รวมทั้งสิ้น
74
371.5
36
481.5
สัดสวน
15.37 : 77.15 : 7.48
ที่มาขอมูล กองบริหารงานบุคคล ณ 31 พฤษภาคม 2563
ตารางแสดงบุคลากรสายสนับสนุน ปการศึกษา 2562 จําแนกตามระดับตําแหนง
หนวยงาน
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติการ ชํานาญงาน ชํานาญการ
1.คณะครุศาสตร
12.5
อุตสาหกรรม
2.คณะ
12
เทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรม
เกษตร
3.คณะบริหารธุรกิจ
24
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.คณะวิทยาศาสตร
11
และเทคโนโลยี
5.คณะ
17.5
วิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรม
ศาสตร
6.คณะศิลปศาสตร
11
-
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ชํานาญการพิเศษ

ผอ.กอง

ผอ.สอ.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หนวยงาน
7.สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

ปฏิบัติงาน ปฏิบัติการ ชํานาญงาน ชํานาญการ

-

12

-

-

8.สํานักวิทย
44
1
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
9.สํานักสงเสริม
35
วิชาการและงาน
ทะเบียน
10.สํานักงาน
1
168.5
1
11
อธิการบดี
11.สํานักงาน
4
1
ตรวจสอบภายใน
รวมทั้งสิ้น
1
351.5
2
12
หมายเหตุ : ไมนับรวมพนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางเงินรายได

ชํานาญการพิเศษ

ผอ.กอง

ผอ.สอ.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

1

-

-

-

-

3

1

1.8 ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
1.8.1 ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ
ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลสุ ว รรณภู มิ ได รั บ จั ด สรร
งบประมาณทั้ ง สิ้ น 1,172,046,200 บาท โดยเป น งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป 897,819,500 บาท
งบประมาณเงินรายได 274,226,700 บาท
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. 2563 มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ได รั บ จั ด สรร
งบประมาณทั้ ง สิ้ น 1,073,935,200 บาท โดยเป น งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป 835,135,200 บาท
งบประมาณเงินรายได 238,800,000 บาท
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ตารางแสดงเปรียบเทียบแหลงงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
แหลงงบประมาณ

ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563
จํานวน
897,819,500
274,226,700
1,172,046,700

งบประมาณแผนดิน
งบประมาณเงินรายได
รวมทั้งสิ้น

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

จํานวน
835,135,200
238,800,000
1,073,935,200

ตารางแสดงเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณรายจายงบประมาณแผนดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

งบอุดหนุน

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

ปงบประมาณ
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

รายจายอื่น
รวมทั้งสิ้น

41,563,900
897,819,500

73,667,000
849,269,700

งบรายจาย
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน

4.63
100.00

8.68
100.00

พ.ศ. 2563
จํานวน
รอยละ
169,498,600
20.30
8,190,900
0.98
224,208,200
26.85
433,237,500

51.88

0.00

0.00

835,135,200

100.00

ตารางแสดงเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณตามงบรายจายจากเงินรายได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
งบรายจาย

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2563

งบบุคลากร

จํานวน
4,325,800

รอยละ
1.58

จํานวน
4,320,000

รอยละ
1.64

งบดําเนินงาน

134,766,600

49.14

115,408,400

งบลงทุน

29,294,200

10.68

งบอุดหนุน

48,913,600

รายจายอื่น
งบกลาง
รวมทั้งสิ้น

จํานวน

รอยละ

3,888,000

1.63

43.92

127,871,300

53.55

6,648,700

2.53

5,359,000

2.24

17.84

43,388,200

16.51

40,366,200

16.90

46,752,900

17.05

56,074,600

21.34

46,205,500

19.35

10,173,600

3.71
100.00

36,924,100

14.05
100.00

15,110,000

6.33

238,800,000

100.00

274,226,700

262,764,000

ที่มาขอมูล กองนโยบายและแผน ณ 15 มีนาคม 2562
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1.8.2 อาคารสถานที่
ศูนยพื้นที่
จํานวนอาคาร/ชื่ออาคาร
1. ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา 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 หอประชุมพระพิรณ
ุ ระลึกโปรดเกลา
13. อาคาร 17 อาคารสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อาคาร 1
14. อาคาร 18
15. อาคาร 19 อาคารสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร 2
16. อาคาร 20
17. อาคาร 21 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
18. อาคาร 22 อาคารคณะศิลปศาสตร
19. อาคาร 23 อาคารศรีพิทยาคาร
20. อาคาร 24 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
21. อาคาร 25 อาคารสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
และสาขาสัตวศาสตร
22. อาคาร 26 หอประชุมมหาวิทยาลัย
23. อาคาร 27 โรงยิมเนเซียม 2
24. อาคาร 28 อาคารกิจการนักศึกษา
25. อาคาร 29 ศูนยการเรียนรูและปฏิบัติการภาคสนามและ
ตลาดราชมงคล (RUS 1)
26. อาคาร 30 ศูนยการเรียนรูและปฏิบัติการภาคสนามและ
ตลาดราชมงคล (RUS 2)
27. อาคาร 31 อาคารตนแบบการผลิต
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ศูนยพื้นที่

2. ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

3. ศูนยนนทบุรี

จํานวนอาคาร/ชื่ออาคาร
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
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 อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตรและคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม
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 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
15. อาคาร 19 อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ศูนยพื้นที่

จํานวนอาคาร/ชื่ออาคาร
16. อาคาร 20 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการดานภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
17. อาคาร 21 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีออกแบบวิศวกรรมศาสตร
และสถาปตยกรรมศาสตร
18. อาคาร 22 อาคารโรงฝกงานพื้นฐานวิศวกรรมอุตสาหการ
19. อาคาร 23 โรงปมแมพิมพ
20. อาคาร 24 โรงอาหาร
จํานวน 11 อาคาร ชื่อเรียกอาคาร ดังนี้
1. อาคาร 1 อาคารกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
2. อาคาร 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. อาคาร 3 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
4. อาคาร 4 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
5. อาคาร 5 อาคารคณะศิลปศาสตร
6. อาคาร 6 อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7. อาคาร 7 อาคารกิจการนักศึกษา
8. อาคาร 8 อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. อาคาร 9 อาคารสํานักงานคณบดี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
10. อาคาร 10 อาคารคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
11. อาคาร 11 อาคารโรงฝกงาน

4. ศูนยสุพรรณบุรี

ที่มา : กองกลาง งานอาคาร

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…”
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“การลงมือ” ที่จริงมีความหมายกวางขวาง คือ หมายถึง การปฏิบัติดวยวิธีตางๆ ทุกอยางแตเพราะ
ที่เห็นชัดเรามักปฏิบัติดวยมือจึงพูดเปนสํานวนวา “ลงมือ” การลงมือหรือการปฏิบัติน้ันขึ้นอยูกับการที่สมอง
หรือใจสั่ง คือ ใจมันสั่งเมื่อไร อยางไร ก็ทําเมื่อนั้น อยางนั้น ฉะนั้นถาใจไมสู คือ ออนแอ ลังเล เกียจครานหรือ
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
- การปฏิบัติที่จะตองไดรับการฝกฝนทั้งใจและกาย และทั้งจะตองเปนนักปฏิบัติงาน
ที่มีหลักวิชาดีดวย
- มีการปรับปรุงตัวเองใหมีการพัฒนากาวหนาอยูตลอดเวลา ใฝใจศึกษาทั้งทางลึกและ
ทางกวาง
- ใชวิชาชีพความสามารถความบริสุทธิ์ใจความฉลาดรอบคอบ สามารถสรางสรรคประโยชน
สวนตน และประโยชนสวนรวมไดสัมฤทธิ์ผล
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
ตามพระราชบั ญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18
มกราคม พ.ศ. 2548 ใหเปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงคในการใหการศึกษา
สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เนนการปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยมีเปาหมายที่ชัดเจนในการเปนแหลงเรียนรูทางวิชาชีพและเทคโนโลยี เพื่อผลิตบัณฑิ ต
นักปฏิบัติที่มีความรู ความสามารถ และทักษะที่ไดมาตรฐาน รวมถึงการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
บัณฑิตใหเปนคนดี มีความรู รักสูงาน โดยเฉพาะการมุงพัฒนาศักยภาพดาน Soft Skills เพื่อเปนการเสริมสราง
จุด แข็ งให แ ก บั ณฑิ ต ให เป น นั ก ปฏิ บั ติ ที่ มี ความรู ทั กษะ ประสบการณ เพี ย งพอที่ จะทํ า งานได ทั นที เมื่ อ
สําเร็จการศึกษา
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1.10 จุดเดนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1) ดานการจัดการศึกษา
1. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาทั้งดานความรู ทักษะ และ
ทัศนคติอยางเต็มที่ รวมถึงการพัฒนาทักษะทางอารมณ (Soft Skills) และทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ชวย
ใหนักศึกษาสามารถที่จะเรียนรู พัฒนาตนเอง และอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข เปนพลเมืองดีของ
ประเทศ
2. เน นการผลิตบัณฑิ ตนั กปฏิ บัติ ที่มีสมรรถนะทางวิ ชาชี พ ตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน ทั้งภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและภาคราชการ
3. ปรั บ ปรุง และพั ฒ นาหลั กสู ตรรองรั บ ความต องการกํ า ลั งคนของอุ ตสาหกรรม
เปาหมายของประเทศ โดยเนนการสรางความรวมมือกับสถานประกอบการที่เปนพันธมิตรหลักในการมีสวนรวมจัด
การศึกษากับมหาวิทยาลัยในรูปแบบตางๆ เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและฝกประสบการณในสถานการณจริง
4. พัฒนาวิธีการสอนของคณาจารยใหทันตอการเปลี่ยนแปลง สงเสริมใหนักศึกษาใช
เทคโนโลยี สารสนเทศในการค นคว าหาความรู และส งสริ มการพั ฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่ มศักยภาพให กั บ
นักศึกษา
2) ดานการวิจัย
1. สงเสริมระบบการวิจัยอยางเขมขน เพื่อความคุมคาของงบประมาณและทรัพยากร
ตางๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหไดงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถนําไปใช หรือพัฒนาตอในเชิงวิชาการ หรือ
เชิงพาณิชย
2. ให โอกาสและความสํา คัญกั บงานวิจั ยที่สอดคล องกั บจุ ดเน น ความเป นเลิ ศของ
มหาวิทยาลัยการวิจัยตอยอดและหรือเชิงลึก การวิจัยเปนทีมและการวิจัยเชิงสหวิทยาการ รวมทั้งสรางแรงจูงใจ
ใหนักวิจัยโดยการกําหนดประเภท / สาขา และระดับงานวิจัย ใหเหมาะสมกับงบประมาณ
3. แสวงหาความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดที่ต้งั และเขตใหบริการการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยใหมากขึ้น เพื่อรวมกันพัฒนางานวิจัยไปสูเชิงพาณิชย
4. เพิ่มแหลงทุนการวิจัย ดวยการเขาถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด ภาคเอกชน
สถานประกอบการ ตลอดจนองคกรดานการวิจัยอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ
5. จัดตั้งศูนยความเปนเลิศเฉพาะทางในสาขาวิชาที่มีศักยภาพ เพื่อศึกษาคนควาวิจัย
และถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนและสังคม
6. พัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย และฐานขอมูลการสืบคนงานวิ จัย / งานวิ ชาการ
ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อรองรับการเผยแพรผลงานวิจัยและการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย
3) ดานการบริการทางวิชาการและผสานประโยชนกับประชาคมภาครัฐ เอกชน และชุมชน
1. มหาวิทยาลัยเปนสถาบันการศึกษาที่มีพื้นที่ตั้งอยูใน 3 จังหวัด ในเขตภาคกลาง
ตอนบน จึงควรมีบทบาทดานการบริการวิชาการที่ตอบสนองความเปนไปและความตองการของชุมชน ตองรับรู
ป ญ หาทุ กข – สุ ข ของชุ มชน ช วยแก ป ญหาของชุ มชน รวมทั้ งมี ส วนร วมกั บจั งหวั ดและองค กรปกครอง
สวนทองถิ่นในการพัฒนาและการนําชุมชนไปสูสังคมอุดมปญญา (Knowledge-based Society)
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2. พัฒนาและหรือบูรณาการองคความรูดานวิชาการ ความรูและทักษะอาชีพของ
ชุมชนและหรือภูมิ ปญญาทองถิ่น เพื่อประโยชนดานการพัฒนาทักษะอาชีพหรือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
สังคม / ชุมชน รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสินคา / บริการ ตลอดจนการเพิ่มพู นทักษะของพนักงานใน
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในรูปแบบการให บริการโดยไมคิ ดมู ลคา และการคิดคาใชจายที่
เหมาะสม
3. ส ง เสริ ม ให มี ก ารเที ย บโอนความรู จ ากประสบการณ อ าชี พ และการทํ า งาน
เพื่อการศึกษาตอหรือเพื่อยกระดับชั้นทักษะวิชาชีพ หรือเพื่อปรับคุณวุฒิ
4. รวมมือกับหนวยงานทั้งภายในและตางประเทศ เพื่อระดมทรัพยากร (ผูเชี่ ยวชาญ
และเครื่องมืออุปกรณ) ในการเปนแหลงใหบริการวิชาการที่ไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับของสังคม
4) ดานการทํานุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
1. มุงสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สรางจิตสํานึก ความภาคภูมิใจ การธํารงรักษา
ซึ่งประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ภาษา ภูมิปญญาทองถิ่น และเอกลักษณของชาติ เพื่อใหนักศึกษาเรียนรูและปฏิบัติ
อยางสม่ําเสมอ
2. สนับสนุน ใหนักศึกษา อาจารย และบุคลากรของมหาวิ ทยาลั ย ดํ าเนิ นกิจกรรม
ดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอยางเปนรูปธรรมเพื่อสามารถนําขนบธรรมเนียม และประเพณีที่ดีงามไปปฏิบัติได
ในชีวิตจริง
3. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการบูรณาการทํานุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรมกับ
พันธกิจอื่นอยางตอเนื่อง
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
ใหบุคลากรที่ดีและเกง มาทํางานใหมหาวิทยาลัย
2. ทบทวนและพิ จารณาปรับปรุงระบบเงินเดือน คาจาง คาตอบแทนพื้นฐานหรื อ
สวนเพิ่มใหเหมาะกับสถานการณในกลุมบุ คลากรที่มหาวิทยาลัยสามารถดําเนิ นการ โดยเฉพาะในสาขาวิ ชาที่
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
ใหแก นักบริหารรุนใหมในอนาคต
7. ในสาขาวิ ช าที่ มี ค วามจํ า เป นต อ การพั ฒ นา และหรื อ สาขาวิ ช าเฉพาะทางที่
ขาดแคลนจะจัดสรรงบประมาณเปนทุนการศึกษา ฝกอบรม แกบุคลากรอยางเต็มศักยภาพของมหาวิทยาลัยและ
ศักยภาพของบุคคล รวมถึงการคัดสรรบุคลากรภายนอกที่มีความสามารถเขารับทุนการศึกษาตอ
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
 ดานโครงสรางองคกร
มุ งเน นการปรั บปรุ งองคกรให มีความยื ดหยุ นสู ง มี โครงสร างองคกรและการแบ ง
สวนงาน / ราชการที่เอื้ออํานวยตอพันธกิจตางๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งในปจจุบันและอนาคต การปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ เพื่อรองรับการปฏิบัติพันธกิจใหลุลวงไดอยางเหมาะสม
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 ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยในสวนอื่นๆ
1. พั ฒนาระบบกายภาพของมหาวิ ทยาลัย ทั้ งด านการใชประโยชน ตามพั นธกิ จของ
มหาวิทยาลัยความสะดวกสบาย ความสวยงาม สภาวะแวดลอม ความปลอดภัย โดยมีเปาหมายสงเสริม การมี
คุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรผูเกี่ยวของทุกฝาย
2. สานตอนโยบาย แผนแมบ ทการพัฒนา และการใชประโยชนจากสิน ทรัพยที่
มหาวิทยาลัยครอบครอง ทั้งดานที่ดิน อาคาร ทรัพยสินทางปญญา และสิทธิประโยชนตางๆ
3. สานตอนโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี สารสนเทศสูเป าหมาย
การเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)
4. เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยยึดถือ
วาเปน พันธกิจของทั้งหนวยงานตนสังกัด ผูบริหาร และหนวยงานหลักดานการประชาสัมพันธ
1.11 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา
การดําเนินงานปรับปรุงและพัฒนาตามขอเสนอแนะของผลการประเมินในปที่ผานมา
ขอเสนอแนะในภาพรวม :
มหาวิทยาลัยควรดําเนินการปรับปรุง/สรางระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่เชื่อมโยงฐานขอมูล
ดานตาง ๆ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถใชประโยชนในการตัดสินใจไดอยางถูกตอง สะดวกรวดเร็ว
ลดความซ้ําซอน เชน การใชระบบสารสนเทศดานการวิจัยเพื่อเก็บขอมูลการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการ
ของอาจารย ที่สามารถดึง ขอ มูลมาใชประกอบในการพิจารณาผลการปฏิ บัติงานโดยไม ตอ งสงขอมูลอีก
ครั้งหนึ่ง เปนตน
การดํ า เนิน การ/โครงการ/
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูระหวางการพัฒนาระบบ
กิจกรรม
ฐานขอมูลผูวิจัยและผลงานวิจัยเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา รวมกับ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ในปการศึกษา 2562 ดําเนินการแลวเสร็จไปแลวรอยละ
50
ผูกํากับ/ผูรับผิดชอบ
ผูกํากับ :
อาจารยพงษวิทย วุฒิวิริยะ
ผูรับผิดชอบ : ดร.เอกชัย เนาวนิช
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะเวลาดําเนินการ
ปการศึกษา 2562
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การดําเนินงานปรับปรุงและพัฒนาตามขอเสนอแนะของผลการประเมินในปที่ผานมา
ขอเสนอแนะในภาพรวม :
การสื่อสารองคกร มหาวิทยาลัยมีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพจํานวนมาก ซึ่งจํานวนหนึ่งไดรับ
การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาแลว แตการรับรูของสังคมยังไมมากพอ ดังนั้น การสื่อสารขาวสารและ
ผลงานดั ง กล า วให สั ง คมได รั บ รู รั บ ทราบในวงกว า ง เพื่ อ เป น การประชาสั ม พั น ธ แ ละสร า งชื่ อ เสี ย งให
มหาวิท ยาลัย จะสงผลตอจํานวนนักเรียนที่มีคุณภาพสนใจเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมากขึ้น หนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนใหความสนใจมาใชบริการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยมากขึ้น รวมทั้งการจัดระบบการสื่อสาร
ภายในมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองตรงกันใหแกประชาคมทุกภาคสวน ทําให
การทํางานรวมกันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การดํ า เนิน การ/โครงการ/
จั ด ตั้ ง คณะกรรมการการสื่ อ สารองค ก รและกิ จ การระหว า งประเทศ
กิจกรรม
โดยกําหนดใหทุกหนวยงานมีสวนรวม และรวมกันทบทวนขอบขายการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรของแตละหนวยงาน มีการกําหนดจัดโครงการการจัดการความรู (KM)
เรื่ อ งแนวทางการสื่ อ สารองค ก ร เพื่ อ เป น การกํ า หนดแผนการปฏิ บั ติ ง าน
การปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ การกําหนดงบประมาณ และกํ าหนดชองทางการ
สื่อสาร โดยมีคณะกรรมการการสื่อสารองคกรและกิจการระหวางประเทศเขารวม
โครงการ แตมีการเลื่อนการจัดออกไปไมมีกําหนด เนื่องจากสถานการณโควิด 19
โดยกิจกรรมการจัดการความรู (KM) เรื่อง แนวทางการสื่อสารองคกร จะเปนการ
ระดมความคิดจากคณะกรรมการทุกทาน เพื่อหาแนวทางรวมงานในการกําหนด
แผนการปฏิบัติงานรวมทั้ง แนวทางการฝกปฏิบัติใหกับคณะกรรมการทุกทานใหมี
ความรูความสามารถในเรื่องการสื่อสารองคกร ซึ่งการประชุมออนไลน ไมสามารถ
ทําใหประสิทธิภาพดีเทาที่ควรจึงขอเลื่อนโครงการดังกลาวออกไปกอน
ผูกํากับ/ผูรับผิดชอบ
ผูกํากับ : ดร.อนุรักษ เมฆพะโยม
รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร
ผูรับผิดชอบ :
รศ.นภัทร วัจนเทพินทร ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
นายอนันทรัตน อยูสบาย ผูอํานวยการกองกลาง
ระยะเวลาดําเนินการ
ปการศึกษา 2562
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การดําเนินงานปรับปรุงและพัฒนาตามขอเสนอแนะของผลการประเมินในปที่ผานมา
ขอเสนอแนะในภาพรวม :
การพัฒนาบุคลากร ปจจุบันมหาวิทยาลัยไทยมีการแขงขันกันมากขึ้น เนื่องจากจํานวนนักเรียน
ที่จะเขาสูระบบอุดมศึกษาในแตละปลดลงอยางมีนัยสําคัญ ความจํากัดเรื่องงบประมาณจากรัฐมีมากขึ้น
ในขณะที่มหาวิทยาลัยมีจํานวนมากขึ้น การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพจึงเปนเรื่องสําคัญ ซึ่งอาจทําไดดังนี้
● คณาจารย
ดานการสอน พัฒนาใหอาจารยสามารถสอนไดอยางมีคุณภาพ ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ซึ่ง จะส ง ผลกระทบโดยตรงตอ คุ ณ ภาพบัณ ฑิต โดยเฉพาะการสอนให เป น “บัณ ฑิ ต นั กปฏิ บัติ ” ซึ่ง เป น
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย
ดานการวิจัย พัฒนาใหอาจารยมีความสามารถในการวิจัยขั้น สูง สรา งผลงานที่มีคุณภาพ
สามารถต อยอดเปน นวัตกรรมหรือใชประโยชนไดอย างกวา งขวาง และกอให เกิ ดรายไดแกม หาวิ ทยาลั ย
ไมเพียงเพื่อการตีพิมพเผยแพรเทานั้น
ด า นวิ ช าการ สนั บ สนุ น อาจารย ไ ปเรี ย นในรายวิ ช าหรื อ หลั ก สู ต รระยะสั้ น ที่ ทั น สมั ย
นําความรูและประสบการณมาตอยอดพัฒนาเปนหลักสูตรใหม ๆ และพัฒนาการสอน เปนตน
● บุคลากรสายสนับสนุน พัฒนาทักษะในการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบใหมีประสิทธิภาพ และ
สามารถปฏิบัติหนาที่อื่นเพิ่มมากขึ้น
การดํ า เนิน การ/โครงการ/
สงเสริม สนับสนุน ใหบุคลากรสายวิชาการพัฒนาคุณภาพดานการจั ดการ
กิจกรรม
เรียนการสอน และการวิจัย โดยการจัดโครงการพัฒนาบุ คลากรหนวยงานคณะ
ในแตละป โดยกํ าหนดหั วข อในการพั ฒนาตามความต องการ หรื อแนวทางที่
หนวยงานกําหนด เพื่อพัฒนาใหบุคลากรสายวิชาการมีศักยภาพดานการสอน และ
งานวิจัย และดานอื่น ๆ ใหมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในป การศึกษา 2562
ได ดํ า เนิ น การ โครงการก า วแรกสู อ าจารย มื อ อาชี พ ประจํ า ป 2562
กองบริหารงานบุคคลดําเนินการแลวเสร็จระหวางวันที่ 12-14 มิ.ย. 62 โดยมี
บุ ค ลากรสายวิ ช าการเข า ร ว มจํ า นวน 25 คน ข อ มู ล การไปฝ ก อบรม
ประชุมสัมมนา ดูงาน ของบุคลากรสายวิชาการ ระหวางเดือน มิ.ย. 62 – พ.ค.
63 จํานวน 921 เรื่อง
ผูกํากับ/ผูรับผิดชอบ
ผูกํากับ : อาจารยพงษวิทย วุฒิวิริยะ
ผศ.กฤษฎี สุขฉายี
รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร
ผูรับผิดชอบ :
นางสาววิยะดา นุชพันธุ ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
รศ.นภัทร วัจนเทพินทร ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
คณบดี 6 คณะ
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บทที่ 2
ผลการดําเนินงาน

บทที่ 2
ผลการดําเนินงาน
คําอธิบาย: เกณฑการประเมินระดับสถาบัน ประกอบดวยผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ
และเพิ่มเติมตัวบงชี้ที่ดําเนินการในระดับสถาบัน จํานวนรวม 13 ตัวบงชี้ ดังนี้
องคประกอบใน
ผลการประเมินตนเอง
การประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้
คาคะแนน ระดับคุณภาพ
ระดับสถาบัน
1.การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
3.48
พอใช
1.2 อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
3.26
พอใช
1.3 อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทาง
1.98
ตองปรับปรุง
วิชาการ
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
5.00
ดีมาก
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
5.00
ดีมาก
2. การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
5.00
ดีมาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
4.23
ดี
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและ
4.16
ดี
นักวิจัย
3. การบริการ
3.1 การบริการวิชาการแกสังคม
5.00
ดีมาก
วิชาการ
4. การทํานุบํารุง
4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
5.00
ดีมาก
ศิลปะและวัฒนธรรม วัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการ กํากับติดตาม
ผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบัน และเอกลักษณ
5.00
ดีมาก
ของสถาบัน
5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
4.41
ดี
5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
5.00
ดีมาก
คณะ
คาคะแนนเฉลี่ย

4.35
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ดี

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
(/) ตัวบงชี้ที่ 1.1
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
: ผลลัพธ
: สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. น.ส.เสาวลักษณ คีรีวงศ
โทร. 035-709-085

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 ค ณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไมตองนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบงชี้นี้ แตตองรายงาน
ผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบงชี้นี้ใหครบถวน
แทนคา
1. ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร (1)
2. จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ (2)
คะแนนที่ได (1) ÷ (2)
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปาหมายของปน้ี
เปาหมายของปตอไป

: 3.48 คะแนน
: 3.51 คะแนน
: 3.51 คะแนน

153.09
44
3.48

ผลการดําเนินงาน : X ไมบรรลุเปาหมาย
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ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง :
ป ก ารศึ ก ษา 2562 มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนระดั บ ปริ ญ ญาตรี จํ า นวน 39 หลั ก สู ต ร
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร และระดับปริญญาโท จํา นวน 4 หลั กสูตร รวมทั้งสิ้น 44
หลักสูตร ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีคาเฉลี่ยของ
คะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ เทากับ 3.48 คะแนน อยูในระดับคุณภาพพอใช
คะแนนที่ได =

153.09
44

= 3.48

ตารางที่ 1.1-1 ตารางแสดงคะแนนของการประเมินตัวบงชี้พฒ
ั นาระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา 2562
ผลการ
ระดับ
คณะวิชา
ที่
ขื่อหลักสูตร
คะแนน
ประเมิน
คุณภาพ
ปริญญาตรี
คณะครุศาสตร
1 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
ผาน
3.39
ดี
อุตสาหกรรม
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยี (5 ป)
2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
ผาน
3.50
ดี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(5 ป)
3 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
ผาน
3.45
ดี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
(5 ป)
4 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
ผาน
3.48
ดี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
(5 ป)
5 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
ผาน
3.43
ดี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ (5 ป)
6 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
ผาน
3.70
ดี
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
(ตอเนื่อง)
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คณะวิชา

ที่

ขื่อหลักสูตร

ผลการ
ประเมิน
ผาน

7 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
(ตอเนื่อง)
8 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
ผาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)
9 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
ผาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
(ตอเนื่อง)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
10 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ผาน
สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม
พศ.2559)
คณะ
ปริญญาตรี
เทคโนโลยีการเกษตร 11 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ผาน
และอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เกษตร
เทคโนโลยีการอาหาร
12 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ผาน
สาขาวิชาสัตวศาสตร
13 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ผาน
สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช
14 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ผาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
เกษตรและอาหาร
15 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ผาน
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ปริญญาโท
16 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ผาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
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3.64

ระดับ
คุณภาพ
ดี

3.55

ดี

3.47

ดี

3.52

ดี

3.50

ดี

3.50

ดี

3.44

ดี

3.06

ดี

4.05

ดีมาก

2.91

ปานกลาง

คะแนน

คณะวิชา
คณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

ผลการ
ประเมิน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

ผาน

3.47

ดี

18 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ผาน
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
การคา
19 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ผาน
สาขาวิชาการจัดการ
20 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ผาน
สาขาวิชาการตลาด
21 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ผาน
22 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ผาน
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจการเกษตร
ปริญญาโท
23 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ผาน
ปริญญาตรี
24 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา ผาน
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
25 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ผาน
สาขาวิชาเคมี
26 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ผาน
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
27 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ผาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
28 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ผาน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

2.38

ปานกลาง

3.57

ดี

3.82

ดี

3.65
3.53

ดี
ดี

3.56

ดี

3.68

ดี

3.59

ดี

3.52

ดี

3.50

ดี

3.68

ดี

ที่

ขื่อหลักสูตร

ปริญญาตรี
17 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
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คณะวิชา

ที่

คณะ
วิศวกรรมศาสตรและ 29
สถาปตยกรรมศาสตร
30
31
32

33
34
35
36
37

38
39

40

ผลการ
ประเมิน
ปริญญาตรี
หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตร
ผาน
บัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม
(5 ป)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ผาน
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ผาน
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ผาน
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและ
แมพิมพ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ผาน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ผาน
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ผาน
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ผาน
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ผาน
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
และโทรคมนาคม
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ผาน
สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม (5 ป)
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ผาน
สาขาวิชาสถาปตยกรรม (5 ป)
ปริญญาโท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
ผาน
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ขื่อหลักสูตร
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คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

3.68

ดี

3.26

ดี

3.13

ดี

3.50

ดี

3.48

ดี

3.32

ดี

3.55

ดี

3.52

ดี

3.43

ดี

3.41

ดี

3.42

ดี

3.18

ดี

คณะวิชา

ที่

ผลการ
ประเมิน
ผาน

ขื่อหลักสูตร

41 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา
คณะศิลปศาสตร

เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
U-1.1-1.1

3.51

ระดับ
คุณภาพ
ดี

คะแนน

ปริญญาตรี
42 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการทองเที่ยว
43 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการโรงแรม

ผาน

3.75

ดี

ผาน

3.55

ดี

44 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร

ผาน

3.86

ดี

รายการเอกสารหลักฐาน
ตารางแสดงคะแนนของการประเมินตัวบงชี้พัฒนาระดับหลักสูตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา 2562

~ 41 ~

(/) ตัวบงชี้ที่ 1.2
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
: ปจจัยนําเขา
: กองบริหารงานบุคคล
1. ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
2. น.ส.วรางคณา เอมฉวี โทร. 094-883-6683

คําอธิบายตัวบงชี้ :
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถและ
ความลุ 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
การติดตามความกา วหนาทางวิชาการและการพั ฒนาองคความรู ดังนั้น สถาบัน จึ งควรมี อาจารยที่มี ระดั บ
คุณวุฒิทางการศึ กษาที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูต รที่เปดสอนในสัดสวนที่เหมาะสมกับ พัน ธกิจหรือจุดเน น
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 =

รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

X5

หมายเหตุ :
1.คุ ณวุ ฒิป ริญ ญาเอกพิจารณาจากระดับ คุณ วุฒิที่ไดรับหรือเทีย บเทา ตามหลักเกณฑก ารพิจ ารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบป
การศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใชคุณวุฒิอื่นเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่น
ที่เหมาะสมกวา ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.การนับจํานวนอาจารยป ระจํา ใหนับ ตามปการศึกษาและนับทั้งที่ป ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
ในกรณีที่มีอาจารยบรรจุใหมใหคํา นวณตามเกณฑอาจารยป ระจําที่ระบุในคําชี้ แจงเกี่ย วกับ การนับ จํา นวน
อาจารยประจําและนักวิจัย
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แทนคา
ขอมูลพื้นฐาน (CDS)
1.จํานวนอาจารยประจําคณะ คอ. ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2.จํานวนอาจารยประจําคณะ ทอ. ที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
3.จํานวนอาจารยประจําคณะ บท. ที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก
4.จํานวนอาจารยประจําคณะ วท. ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
5.จํานวนอาจารยประจําคณะ วส. ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
6.จํานวนอาจารยประจําคณะ ศศ. ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จํานวนอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จํานวนอาจารยประจําสถาบันทั้งหมด
1.คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

2.แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: รอยละ 26.05
: รอยละ 16.00
: รอยละ 16.00

จํานวน
24
26
34
38
32
16
170.00
652.5
170
652.5

X100= 26.05

26.05
40

X 5 = 3.26

เกณฑประเมิน
: 3.26 คะแนน
ผลการดําเนินงาน : / บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน
: 2.00 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก = 26.05 เมื่อเทียบคารอยละของอาจารย
ประจํา สถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้น ไป ดังนั้น คะแนนที่ได
เทากับ 3.26 คะแนน
เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U-1.2-1 แบบรายงานอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปการศึกษา 2562
U-1.2-2 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา 2562
U-1.2-3 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประจําปการศึกษา 2562
U-1.2-4 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปการศึกษา 2562
U-1.2-5 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2562
U-1.2-6 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
ประจําปการศึกษา 2562
U-1.2-7 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะศิลปศาสตร ประจําปการศึกษา 2562
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(/) ตัวบงชี้ที่ 1.3
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
: ปจจัยนําเขา
: กองบริหารงานบุคคล
1. ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
2. น.ส.วรางคณา เอมฉวี โทร. 094-883-6683

คําอธิบายตัวบงชี้
:
สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริมใหอาจารย
ในสถาบั น ทํ า การศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ แสวงหาและพั ฒ นาองค ค วามรู ในศาสตร ส าขาวิ ช าต า งๆ อย า งต อ เนื่อ ง
เพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ
เกณฑการประเมิน :
โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค 2
คา ร อยละของอาจารยประจํา สถาบันที่ดํา รงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย แ ละ
ศาสตราจารย รวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตามสูตร
จํานวนอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ
จํานวนอาจารยประจําสถาบันทั้งหมด

X 100

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได

คะแนนที่ได=

รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 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.
20
23
41.5
17
28
11

จํานวน (คน)
รศ.
ศ.
1
0
6
0
2
0
0.5
0
4
0
1
0

140.5 14.5

155

รอยละ
3.22
4.44
6.67
2.68
4.90
1.84
23.75

652.5
155
652.5
คะแนนที่ได=

: รอยละ 23.75
: รอยละ 28.00
: รอยละ 28.00

0

รวม
21
29
43.5
17.5
32
12

X100 = 23.75
23.75
60

X 5 = 1.98

เกณฑประเมิน
: 1.98 คะแนน
ผลการดําเนินงาน : X ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน
: 2.33 คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ = 23.75 เมื่อเทียบคารอยละของ
อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป ดังนั้น
คะแนนที่ไดเทากับ 1.98
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เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U-1.3-1 แบบรายงานอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปการศึกษา 2562
U-1.3-2 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ประจําป การศึกษา 2562
U-1.3-3 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประจําปการศึกษา 2562
U-1.3-4 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปการศึกษา 2562
U-1.3-5 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2562
U-1.3-6 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
ประจําปการศึกษา 2562
U-1.3-7 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะศิลปศาสตร ประจําปการศึกษา 2562
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(/) ตัวบงชี้ที่ 1.4
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
: กระบวนการ
: กองพัฒนานักศึกษา
1. ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
2. น.ส.สุภาพ โสมนัสสา โทร. 08-9800-7839

คําอธิบายตัวบงชี้ :
สถาบั นอุดมศึกษาควรจั ดบริการดานตางๆ ใหนั กศึกษาอย างครบถ วนตั้ ง แตก ารใหคํ าปรึก ษา ทั้ ง
ดานวิชาการและการใชชีวิต จัดบริการขอมูลหนวยงานที่ใหบริการ เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษา
ตอ การบริ ก ารจัดหางาน แหลงข อมูล การฝก ประสบการณ วิช าชีพ การเตรี ย มความพรอมเพื่อ การทํ างาน
เมื่อสําเร็จการศึกษา ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา
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. จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษา

ในสถาบัน
2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้ง

เต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51

จากคะแนนเต็ม 5
5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล

เพื่อสงใหผลการประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนแกศิษยเกา

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 และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน
มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษาไดมีการดําเนินงานจัดบริการใหคําปรึกษาชวยเหลือ แนะนํา
แกนักศึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อใหสามารถดํารงชีวิต
ระหวางกําลังศึกษาไดอยางมีความสุข สามารถปองกันและแกไขปญหาของตนเองได โดยกองพัฒนานักศึกษา
ไดมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดําเนินงานดานกิจการนักศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมและ
การใหบริการแกนักศึกษา รวมถึงมีบุคลากรและหนวยงานที่ใหบริการดานตางๆ ในการใหคําปรึกษา แนะแนว
ดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน ดังนี้
1.1 การบริการใหคําปรึกษา
มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาทั้งปญหาดานการเรียน ปญหาสวนตัวและสัง คม เชน
การใชชีวิตความสัมพันธกับเพื่อน การเงิน ความรัก โดยมีหองบริการใหคําปรึกษาที่เปนสวนตัว การดําเนินการ
ให คํา ปรึก ษาจะเก็ บ เป น ความลั บ ระหว า งผู ให คํ า ปรึ ก ษาและนั ก ศึ กษา มี ต ารางการบริ ก ารใหคํ า ปรึ ก ษา
โดยนัก จิต วิทยาที่มีความรูและความสามารถในการใหคํ าปรึ กษา ซึ่ง นัก ศึก ษาสามารถนั ดวั นเวลาที่สะดวก
ลวงหน าหรือเดินเขามาขอพบตามตารางการใหบริการได (U1.4 - 1.1) นอกจากนี้ยังมีบุคลากรนักวิ ชาการ
ศึกษาของหนวยงานที่ใหบริการใหคําปรึกษาดานตางๆ ดังนี้
1.1.1 การใหบริการดานสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องตนและใหยารักษาอาการเจ็บปวยเบื้องตน
โดยจัดหองพยาบาลในแตละศูนยพื้นที่เพื่อใหบริการดานสุขภาพอนามัย (U1.4 - 1.2) โดยพยาบาลวิช าชีพ
ใหคําปรึกษา และในกรณีที่นักศึกษาเจ็บปวยหรือประสบอุบัติเหตุรายแรง จะนําส งโรงพยาบาลและแจงให
ผูปกครองทราบทันที เวลาใหบริการงานพยาบาล วันจันทร - วันศุกร เวลา 8.30 น. - 16.30 น. สถานที่ตั้ง
หองพยาบาล ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา คือ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 2 ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
คือ กองบริ ห ารทรั พ ยากรวาสุ กรี อาคาร 3 ชั้ น 1 ศูน ย น นทบุ รี เขตเหนื อ คื อ อาคารเฉลิ มพระเกี ย รติ
(อาคาร 17)ชั้น 1 ศูนยนนทบุรี เขตใต คือ อาคารยานพาหนะ (อาคาร 4) ชั้น 1 และศูนยสุพรรณบุรี คือ
อาคารกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี ชั้น 1 โดยมีนักศึกษาเขาใชบริการ จํานวน 415 คน
1.1.2 การใหบริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2562 (U1.4 -1.3) ระหวาง
วันที่ 15 - 18 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ แตละศูนยพื้นที่ เพื่อตองการ
ทราบขอมูลการเจ็บปวยเบื้องตนของนักศึกษาและใหบริการดานสุขภาพที่ถูกตอง เหมาะสมและปองกันการเกิด
โรคภัยไขเจ็บที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งจัดทําฐานขอมูลดานสุขภาพของนักศึกษาใหม เพื่อเปนการสงเสริมการรักษา
สุขภาพอนามัยของนักศึกษาใหมีความสมบูรณแข็งแรง อีกทั้งยังมีการใหคําปรึกษาดานสุขภาพตางๆ โดยแพทย
ผูเชี่ยวชาญ ซึ่งมีขั้นตอนของการใหบริการตรวจสุขภาพ อาทิ การชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง การวัดความดันโลหิต
ชีพจร การเจาะเลือด การตรวจรางกายโดยแพทย การตรวจวัดสายตา การเอ็กซเรย การตรวจปสสาวะ เปน
ตน มีนักศึกษาใหมเขารับการตรวจสุขภาพ จํานวน 2,780 คน
1.1.3 การใหบริการดานทุนการศึกษา (U1.4 -1.4) โดยการบริการจัดหาทุนการศึกษาประเภททุน
ใหเปลา จัดสรรทุนการศึกษา ดําเนินการทุนตอเนื่องสําหรับทุนที่ติดตัวมากับนักศึกษา ติดตามผลการใหทุนเพื่อ
รายงานใหเจาของทุนทราบ ซึ่งมีนักศึกษาไดรับทุนการศึกษาประเภททุนใหเปลา ปการศึกษา 2562 จํานวน
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71 ทุ น เชน ทุน มูลนิธิทาคาฮาชิ ทุน วัดอโยธยา ทุนการศึกษาเนื่องในวัน สถาปนามหาวิทยาลั ย ทุ น มู ล นิธิ
อายิโนะโมะโตะ ทุนสโมสรโรตารี่กรุงเทพ ทุนเทสโกโลตัส และทุนการศึกษาบริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จํากัด
(มหาชน) เป น ต น นอกจากนี้ ยั ง มี ทุ น การศึ ก ษาเฉลิ ม ราชกุ ม ารี ซึ่ ง เป น ประเภททุ น การศึ ก ษาต อ เนื่ อ ง
ปการศึกษา 2562 จํานวน 2 ทุน
1.1.4 คูมือ นักศึกษา ปการศึก ษา 2562 (U1.4 -1.5) ซึ่งเปรีย บเสมื อนที่ ป รึกษาประจํ า ตัว
นั กศึก ษาทุ กคน โดยมอบใหนักศึกษาใหมทุกคนในวันปฐมนิเทศนักศึกษา ป การศึกษา 2562 ระหวางวั นที่
17 - 20 มิ ถุ น ายน 2562 แต ล ะศู น ย พื้ น ที่ จํ า นวน 2,804 คน เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษามี ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ
กระบวนการศึ กษา ระเบีย บ ข อ ปฏิบั ติตา งๆ รวมกัน และเป นข อ มู ลในการปฏิบั ติต นในรั้ ว มหาวิ ทยาลั ย
สิทธิประโยชนตางๆ ที่นักศึกษาควรทราบ และสามารถกําหนดแนวทางหรือแผนการเรียนไดถูกตองเหมาะสม
กั บ ความสามารถของตนเอง และในสวนของระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย และข อปฏิ บั ติ
ที่เกี่ยวของกับนักศึกษา ทั้งทางดานวิชาการและดานกิจกรรมนักศึกษา ชวยใหนักศึกษาสามารถปรับตัวและวาง
ตนไดอย างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีขอมูลสําคัญ ๆ เกี่ยวกับ สถานที่ บุคลากร หนวยงานและกิจกรรมตางๆ
ที่นักศึกษาควรทราบเพื่อความสะดวกในการติดตอประสานงานระหวางที่ศึกษา
1.2 แนะแนวดานการใชชีวิต
1.2.1 การปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม ป ก ารศึก ษา 2562 (U1.4 -1.6) โดยงานแนะแนว
การศึก ษาและอาชีพ ร วมกั บ กองบริหารทรัพยากรศูนย พื้น ที่ ไดดํา เนิ น การจัดการปฐมนิเทศระหวา งวั น ที่
17 -21 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ แตละศูนยพื้นที่ เพื่อใหนักศึกษาได
ทราบแนวทางการปฏิ บั ติ ต นการใช ชี วิ ต ในรั้ ว มหาวิ ท ยาลั ย สิ่ ง ที่ นั ก ศึ ก ษาควรรู ใ นศู น ย พื้ น ที่ ต า งๆ
ของมหาวิทยาลัย และการใหบริการและสวัสดิการนักศึกษากับนักศึกษา รวมถึงเปนการแนะแนวดานการใช
ชีวิต การปรับตัวเขากับหมูคณะ และสิ่งแวดลอม สังคมใหมในมหาวิทยาลัยไดดวยดี โดยมีจํานวนนักศึกษาเขา
รวมการปฐมนิเทศนักศึกษา จํานวน 2,780 คน
1.2.2 ปฐมนิเทศกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (U1.4 -1.7) โดยงานสวัสดิการนักศึกษา
และกองบริหารทรัพยากรแตละศูนยพื้นที่ ไดดําเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุน ใหกูยื มเพื่ อ
การศึ ก ษา ประจํ าป ก ารศึ กษา 2562 ระหว างวันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิง หาคม 2562 ณ มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ แตละศูนยพื้นที่ เพื่อการชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอกูยืมเงิน
เพื่ อ การศึก ษา (กยศ.) ให กับ นั กศึก ษาที่ ประสงคที่จ ะขอกูยื ม เงิ นทั้ง ผูกู ยื ม รายเก า ที่ย ายสถานศึก ษา และ
นักศึกษาผูกูยืมรายใหม และเพื่อเปนการใหนักศึกษาทราบขั้นตอนการกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
รวมถึงเปนการปลูกจิตสํานึกใหนักศึกษาที่กูยืมเงินใหมีความรับผิดชอบในการชําระหนี้ โดยมีผูเขารวมโครงการ
ทั้งสิ้น จํานวน 1,427 คน
1.2.3 ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2562 (U1.4 -1.8) เพื่อเปนการ
ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตัวในการอยูหอพักนักศึกษาสําหรับนักศึกษาใหม รวมถึงกฎ ระเบียบ การอยูรวมกัน
ของนักศึกษาหอพักและเพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพของจริยธรรมของนักศึกษาที่เขาพักอาศัยใน
หอพักใหเป นผูมีระเบีย บวินัย ฝกตนเองในการอยูรวมกัน และเคารพในสิทธิ์ และเสรีภาพของผู อื่น มีความ
สามัคคี มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม สามารถดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยไดอยางถูกตอง พรอมทั้งมี
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มีกิจกรรมแนะนําบุคลากรที่ใหบริการดูแลและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ในการเขาพักอาศัยในหอพั ก
กิจกรรมเสริมสรางความรักความเขาใจเพื่อนชวยเพื่อน โดยมีนักศึกษาเขารวม จํานวน 317 คน
1.3 การเขาสูอาชีพแกนักศึกษา
1.3.1 ห อ งสมุดอาชีพ (U1.4 -1.9) งานแนะแนวนักศึก ษาและอาชี พ ได มีการจั ด ให บ ริก ารห อ ง
สมุดอาชีพ เวลาใหบริการ วันจันทร - วันศุกร เวลา 8.30 น. - 16.30 น. สถานที่ตั้ง ศูนยพระนครศรีอยุธยา
หั น ตรา ชั้ น 2 อาคารกิ จการนั ก ศึ ก ษา โดยมีว ารสารตา งๆ เชน Job Request งานการศึ กษาและอาชี พ
สรรพสารสมั ครงานด วน งานวันนี้ เป นตน รวมถึง การจัดหาเอกสารหนั งสือ เกี่ย วกับ การพั ฒนาศั ก ยภาพ
การสงเสริมสุขภาพจิต การเพิ่มพูนประสบการณและความรูในการเตรียมตัวประกอบอาชีพ ขอมูลเกี่ยวกับ
ตลาดแรงงาน แหลงฝกงาน สถานประกอบการ เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองและ
เปนแหลงเรียนรูการรับสมัครงาน การเขียนใบสมัคร และการเตรียมตัวกอนเขาสูโลกอาชีพ มีนักศึกษาสนใจ
เขาใชบริการ จํานวน 78 คน
1.3.2 ประชาสัมพันธขาวสารการรับสมัครงาน (U1.4 -1.10) ตามอาคารเรียนภายในศูนยแตละศูนย
พื้นที่ หอพักนักศึกษา ศูนยอาหาร อาคารกิจการนักศึกษา เชน บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท บีทาเกน จํากัด สาขาบางปะอิน-วังนอย บริษัท True เปดรับตําแหนงวาง บริษัท เอส ที เฟรม แอนด
ทรัส จํากัด ฯลฯ จํ านวน 305 เรื่อง รวมถึงการประชาสัม พันธ ผ านทาง Facebook กองพั ฒนานักศึกษา
Facebook งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เว็บไซตของกองพัฒนานักศึกษา กลุม Line : Rus Part time
Job นอกจากนี้ยังจัดทําหนังสือ ประชาสัมพันธไปยังคณะและศูนยพื้น ที่ ซึ่งนักศึ กษาที่สนใจสามารถติดต อ
สอบถามไปยังหนวยงานที่รับสมัครงาน หรือหนวยงานที่รับผิดชอบได โดยมีนักศึกษาสนใจลงทะเบียนขอมูล
ของนักศึกษาที่สนใจทํางานพิเศษนอกเวลาเรียน จํานวน 158 คน
1.3.3 กิจกรรมนัดพบแรงงาน (U1.4 -1.11) โดยสํา นัก งานจัดหางานจัง หวัดพระนครศรี อยุธยา
ไดมีการประชาสัมพันธมายังหนวยงานเพื่อประชาสัมพันธการจัดงาน ณ ศูนยการคาอยุธยาซิตี้พารค ชั้น 2 หนา
Hall เวลา 10.00 - 16.00 น. เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 และ 12 พฤศจิกายน 2562 เปดรับสมัครงานและ
สัม ภาษณ กับ สถานประกอบการ จํ านวน 50 บริษั ท ตํ า แหนงงานวา ง 2,000 ตํ า แหนง โดยงานแนะแนว
การศึกษาและอาชีพไดดําเนินการประชาสัมพันธไปยังคณะและศูนยพื้นที่ เพื่อใหนักศึกษาไดทราบขอมูลอยาง
ทั่วถึงครอบคลุมทุกคณะทุกศูนยพื้นที่ มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม จํานวน 35 คน ทั้งนี้งานแนะแนวการศึกษา
และอาชีพไดประสานงานกับสํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสถานประกอบการในการติดตอ
ขอรับขอมูลขาวสารการรับสมัครงานเพื่อเปนแหลงขอมูลสําหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยดวย
นอกจากนี้ มหาวิ ท ยาลั ย โดยกองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษายั ง ได มี ก ารเพิ่ ม ช อ งทางจั ด บริ ก ารให
คําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน โดยนักศึกษาสามารถเขาถึงได
หลากหลายชองทาง โดยการตอบคําถามผานทางกลองขอความจากนักศึกษา โดยผูใหบ ริการที่เกี่ยวของกับ
เรื่องนั้นๆ เปนผูใหคําปรึกษาและตอบขอคําถามจากนักศึกษา
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2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแกนักศึกษา
มหาวิ ทยาลัย โดยกองพั ฒ นานัก ศึ กษาได มี ก ารใหข อ มู ลของหน วยงานที่ ให บ ริก ารกิ จ กรรมพิ เ ศษ
นอกหลักสูตร แหลงงาน ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา โดยผานทาง Facebook กองพัฒนานักศึกษา
(U1.4 – 2.1) เว็ บ ไชตก องพั ฒ นานั ก ศึก ษา (U1.4 – 2.2) บอร ด ประชาสั ม พั น ธ / ไวนิ ล ประชาสั ม พั น ธ
(U1.4 – 2.3 ) และการใหขอมูลการใหบริการและสวัสดิการนักศึกษาในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหมของทุกป
การศึกษา (U1.4 - 2.4) เพื่อใหนักศึกษาไดทราบเกี่ยวกับการใหบริการดานตางๆ และสวัสดิการที่มหาวิทยาลัย
จัดใหกับนักศึกษา รวมถึงมีการประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
แหลงงานทั้งเต็มเวลา และนอกเวลาแกนักศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรม/โครงการฝกอบรมตางๆ เพื่อเสริมสราง
ทักษะพัฒนาความรู บุคลิกภาพ การแตงกาย การพูด และการแสดงออก การปรับตัวในการเขาสังคมในหมู
คณะ รวมทั้งแหลงขอมูลขาวสารการรับสมัครงาน และขาวสารอื่นๆ ที่เปนประโยชนแกนักศึกษา
สถานที่ตั้ง : อาคารกิจการนักศึก ษา (อาคาร 28) กองพัฒ นานัก ศึกษา เบอรโทร : 035-709089
http://student.rmutsb.ac.th/ โดยมีหนวยงานใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแกนักศึกษา ดังนี้
1. งานกิจกรรมนักศึกษาและพัฒนางานวินัย (U1.4 - 2.5) ใหบริการ คําปรึกษา การจัดกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตรใหแกนักศึกษา ชมรม องคการ/สโมสรนักศึกษา และกิจกรรมตางๆ ที่กองพัฒนานักศึกษา
จัดใหนักศึกษา โดยมีนักศึกษาเขารวมกิจกรรมโครงการเครือขายสภานิสิ ต - นักศึกษา ระดับ อุดมศึกษาทั่ว
ประเทศ และเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา 10 สถาบัน จํานวน 2 เครือข าย กิจกรรมชมรมนักศึกษา
4 ศูนยพื้นที่ ประกอบดวย ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ศูนยนนทบุรี และ
ศูน ย สุพ รรณบุรี จํ า นวน 10 โครงการ รวมถึงการเขา รวมกิ จกรรมเครื อ ขา ยในภาพรวมของงานกิ จ กรรม
นักศึกษา ที่จัดโดย เครือขายภาครัฐและเอกชน จํานวน 7 โครงการ
2. งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (U1.4 - 2.6) ใหบริการนักศึกษาดานการจัดหาแหลงงาน ทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา แหลงทุน การศึกษาตอ การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณ
วิชาชีพ จํานวน 305 เรื่อง เชน บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จํากัดบริษัท บีทาเกน จํากัด สาขาบาง
ปะอิ น-วัง นอย,บริษัท True เปดรับ ตํา แหนง วาง, บริษั ท เอส ที เฟรม แอนด ทรั ส จํา กั ด ฯลฯ โดยผ า น
ช องทางเว็ บไชตมหาวิทยาลัย, Facebook งานแนะแนวการศึก ษาและอาชี พ มทร.สุวรรณภูมิ มีผูติดตาม
จํานวน 1,036 คน Facebook กองพัฒนานักศึกษา มีผูติดตาม จํานวน 5,687 คน Line : RUS Part Time
Job มีสมาชิก จํานวน 86 คน
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา
มหาวิ ท ยาลัย ได มีก ารจัด กิจกรรมเพื่ อเตรี ย มความพรอ มเพื่อ การทํ า งานเมื่ อสํ า เร็ จ การศึ กษา
แก นัก ศึกษา โดยกองพัฒ นานัก ศึกษาและกองบริ หารทรัพ ยากรแตล ะศู น ย พื้น ที่ ได ดํา เนิน การจัดกิ จกรรม
โครงการปจฉิม นิเทศนักศึกษา ปก ารศึกษา 2562 ระหวางวั นที่ 21 - 24 มกราคม 2563 ณ มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ แตละศูนยพื้นที่ โดยมีนักศึกษาชั้นปสุดทายเขารวมโครงการ จํานวน 3,133 คน
คิดเปน รอยละ 95.70 จากนักศึกษาชั้นปสุดทายทั้งหมด 3,274 คน มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเตรียมความ
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พร อ มให กั บ นั ก ศึ ก ษาที่ กํ า ลั ง จะสํ า เร็ จ การศึ ก ษาให มี ค วามพร อ มในด า นต า งๆ การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ
การแตงกาย การพูด และการแสดงออก รวมถึงปลูกฝงใหนักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษาใหเปน ผูที่มีความ
พรอมดวยคุณธรรม มีจิตสํานึกที่ดีตอสังคม มีความซื่อสัตยตอตนเอง มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และเพื่อฝกให
นักศึกษาไดคิด ไดทํา กลาแสดงออก เปนผูนําที่ดีมีความกาวหนาในหนาที่การทํางาน ซึ่งเนื้อหา การบรรยายให
ความรูเกี่ยวกับแนวคิดการใชชีวิตหลังจบการศึกษา การเตรียมตัวเมื่อสําเร็จการศึกษา และการเสวนาพิเศษ
การเตรียมความพรอมสูโลกอาชีพ (U1.4 – 3.1 ) โดยไดรับเกียรติจากคณบดี 6 คณะเปนวิทยากรถายทอด
ความรูประสบการณเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดการใชชีวิตหลังจบการศึกษา และวิทยากรพิ เศษ หั วขอเรื่อง การ
เตรียมความพรอมสูโลกอาชีพ (U1.4 – 3.2 ) และการใหความรูเกี่ยวกับการเตรียมตัวเมื่อสําเร็จการศึกษา
โดยผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และผูอํา นวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (U1.4 - 3.3) รวมทั้งการจัดทําเลมปจฉิมนิเทศนักศึกษาปการศึกษา 2562 มอบใหนักศึกษาทุก
คนในวันปจฉิมนิเทศนักศึกษา ( U1.4 – 3.4 ) เพื่อใชเปนแนวทางในการสมัครงาน การเขียนใบสมัครงาน
การสอบสัมภาษณ ชองทางการประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงสถานศึกษาเพื่อการศึกษาตอ
4. ประเมิ น คุ ณ ภาพของการจั ด กิ จ กรรมและการจัด บริ ก ารในข อ 1-3 ทุ ก ข อ ไม ต่ํ า กว า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
มหาวิ ทยาลัยไดทําการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการใหนักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ และนําขอมูลที่ไดมาเปน
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดานการใหบริการใหสอดคล องกับบทบาทและหนาที่ความ
รับผิดชอบ โดยกองพัฒนานักศึกษาไดดําเนินการสอบถามความพึงพอใจตอคุณภาพการจั ดกิจกรรมและการ
จัดบริการใหนักศึกษาในดานตางๆ โดยชวงเวลาในการจัดเก็บขอมูลระหวางเปดภาคเรียน ปการศึกษา 2562
(มิ ถุ น ายน 2562 – พฤษภาคม 2563) ครอบคลุ ม ทั้ ง คณะภายในศู น ย พื้ น ที่ และระดั บ ชั้ น การศึ ก ษา
(U.14 – 4.1) โดยผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมต่ํากวา
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 กองพัฒนานักศึกษาไดดําเนินการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ
ไวทุกกิจกรรม โดยประเมินจากกลุมเปาหมายผูเขารวมกิจกรรม/โครงการ / ผูรับบริการ และการประเมินผล
ความพึงพอใจในการใหบริการดา นตางๆ มีการกําหนดชวงคะแนน คาเฉลี่ย ระดับความพึ งพอใจ ผลการ
ประเมินผลดังนี้
คาคะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
คาคะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 ระดับความพึงพอใจ
มาก
คาคะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 ระดับความพึงพอใจ
ปานกลาง
คาคะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 ระดับความพึงพอใจ
นอย
คาคะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 ระดับความพึงพอใจ
ควรปรับปรุง
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1) การจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ แนะแนวดานการใช ชีวิต และการเข าสูอาชีพแก
นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 เก็บขอมูลจากนักศึกษาผูใชบริการทุกชั้นป ทุกคณะ มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับ มาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.47 คิดเปนรอยละ 89.40 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 4.29 คิดเปนรอยละ 85.80 โดยมีผลการประเมินแตละกิจกรรมดังนี้
กิจกรรม/โครงการ/การบริการ
จํานวนคน
คาคะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ
1. การบริการใหคําปรึกษา
7 คน
4.23
มาก
2. การจัดหองพยาบาลเพื่อใหบริการ
415 คน
4.51
มากที่สุด
ดานสุขภาพ ดานอนามัย โดย
พยาบาลวิชาชีพ
3. บริการตรวจสุขภาพของนักศึกษา
2,780 คน
4.18
มาก
ใหม 2562
4. การใหบริการดานทุนการศึกษา
73 คน
4.37
มาก
5. การจัดทําคูมือนักศึกษา 2562
2,804 คน
4.17
มาก
รวมผลการประเมิน
4.29
มาก
ขอเสนอแนะ : กําหนดรูปแบบการใหบริการดานตางๆ ใหมีความชัดเจนของแตละหนวยงาน
1.2 การแนะแนวด า นการใช ชี วิ ต มี ผ ลการประเมิ น ความพึ ง พอใจอยู ใ นระดั บ มาก
คาเฉลี่ยเทากับ 4.49 คิดเปนรอยละ 90.00 โดยมีผลการประเมินแตละกิจกรรมดังนี้
กิจกรรม/โครงการ/การบริการ
จํานวนคน
คาคะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ
1. การจัดปฐมนิเทศนักศึกษา 2562
2,780 คน
4.58
มากที่สุด
2. ปฐมนิเทศกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ
1,427 คน
4.61
มากที่สุด
การศึกษา (กยศ.)
3. ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก
317 คน
4.29
มาก
มหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2562
ผลรวมการประเมิน
4.49
มาก
ขอเสนอแนะ : ควรเพิ่มขอมูลการใหความรูเกี่ยวกับการใชชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
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1.3 การเข าสู อาชี พแกนัก ศึก ษาในมหาวิ ท ยาลัย มีผลการประเมิน ความพึ งพอใจอยูใ น
ระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.61 คิดเปนรอยละ 92.20 โดยมีผลการประเมินแตละกิจกรรมดังนี้
กิจกรรม/โครงการ/การบริการ
จํานวนคน
คาคะแนนเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
1. การจัดบริการหองสมุดอาชีพ
78
4.75
มากที่สุด
2. การประชาสัมพันธขาวสาร
158
4.57
มากที่สุด
การรับสมัครงาน
3. กิจกรรมนัดพบแรงงาน
35
4.51
มากที่สุด
ผลรวมการประเมิน
4.61
มากที่สุด
ข อ เสนอแนะ : ควรเพิ่ ม การจั ดกิ จ กรรมเตรีย มความพรอ มการเข า สู อ าชี พ สํ า หรับ นั ก ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัย
2) ดานการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแกนัก ศึกษา เก็ บขอมูลจากนักศึกษาผูใชบริการทุก ชั้นป ทุกคณะ จํานวน 1,198 คน มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับ มาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.49 คิดเปนรอยละ 89.80 โดยมีผลการ
ประเมินการใหบริการดานตางๆ ดังนี้
หัวขอการประเมิน
คาเฉลี่ย
คารอยละ ระดับความพึงพอใจ
1. ดานกระบวนการ / ขั้นตอนการใหบริการ
4.54
90.80
มากที่สุด
2. เจาหนาที่ผูใหบริการ
4.47
89.40
มาก
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
4.45
89.00
มาก
4. คุณภาพการใหบริการ
4.51
90.20
มากที่สุด
5. การใหบริการขอมูลขาวสารแหลงงานทั้งเต็มเวลา
4.42
88.40
มาก
นอกเวลาเรียนมีความทันสมัย สอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน
6. มีชองทางการใหบริการขอมูลขาวสารที่
4.50
90.00
มาก
หลากหลาย
7. ความสะดวกในการเขาใชบริการขอมูลขาวสาร
4.51
90.20
มากที่สุด
รวมผลการประเมิน
4.49
89.80
มาก
ขอเสนอแนะ : เพิ่มจํานวนขอมูลขาวสารการสมัครงานและความหลากหลายของตําแหนงงาน
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3) ดานการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษาโดยกอง
พัฒนานักศึกษาและกองบริหารทรัพยากรแตละศูนยพื้นที่ไดจัดกิจกรรมโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจํา
ป การศึก ษา 2562 จํ า นวน 3,133 คน มี ค วามพึง พอใจอยู ในระดั บ มาก ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 4.35 คิ ด เป น
รอยละ 87.00 โดยมีผลการประเมินดานตางๆ ดังนี้
หัวขอการประเมิน
คาคะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ
1. ความรูความเขาใจที่ไดรับ กอนเขารวมโครงการ
4.09
มาก
2. ความรูความเขาใจที่ไดรับ หลังเขารวมโครงการ
4.44
มาก
3. กิจกรรมมีความสอดคลองกับ ความตองการและความสนใจ
4.37
มาก
ของนักศึกษา
4. กิ จ กรรมที่ จั ด ขึ้ น มี ค วามครอบคลุ ม ทั้ ง ประเภทพั ฒ นา
4.41
มาก
ประสบการณทางวิชาการ ทางวิชาชีพตามสาขาที่นักศึกษาและ
เพื่อพัฒนาไปสูการประกอบอาชีพ
5. ความรู ทั ก ษะ และประสบการณ ที่ ไ ด รั บ สามารถนํ า ไป
4.42
มาก
ประยุกตใชไดจริง
ผลการประเมินภาพรวม
4.35
มาก
ขอเสนอแนะ : ควรเพิ่มกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทํางาน แนวคิดการปรับตัวในชีวิตการ
ทํางาน รวมถึงการใชวัสดุอุปกรณในสํานักงาน
5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อสงใหผล
การประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา ดังนี้
กองพั ฒ นานั กศึก ษาได มีก ารจั ด ประชุมการวางแผนการปฏิบั ติง านเพื่ อ พั ฒ นาและปรั บปรุ ง การ
ปฏิบัติงานของกองพัฒนานักศึกษา โดยนําผลการประเมินคุณภาพการใหบริการและการจัดกิจกรรมตางๆ ของ
กองพัฒนานักศึกษา มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อสงผลใหการประเมินสูงขึ้น
หรื อ เป น ไปตามความคาดหวั งของนั ก ศึ กษา โดยไดนํ า ผลการตรวจประเมิ น คุณ ภาพการศึ ก ษา ประจํ า ป
การศึกษา 2561 ที่ผานมา นําเสนอที่ประชุมเพื่อหาแนวทางในการดําเนินการประเมินผลเพื่อประเมินคุณภาพ
การจัดกิจกรรมและการจัดบริการใจขอ 1 - 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 (U1.4 – 5.1) และนํา
ผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนําเสนอเขาที่ประชุมเพื่ อพิจารณานํ าไปปรับปรุง
พัฒนาตามขอเสนอแนะ (U1.4 – 5.2) ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแลวมอบหมายใหผูรบั ผิดชอบแตละงานดําเนินการ
และหาวิธีการปรับปรุงตามขอเสนอแนะในแตละดาน
1) การจั ดบริ การให คํา ปรึก ษาทางวิ ชาการ แนะแนวดา นการใช ชีวิต และการเขา สูอ าชี พแก
นักศึกษาในสถาบัน ประจําปการศึกษา 2562 เก็บขอมูลจากนักศึกษาผูใชบริการทุกชั้นป ทุกคณะ มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับ มาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.47 คิดเปนรอยละ 89.40 (ผลการประเมิน
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ประเมินเพิ่มขึ้น จากปการศึกษา 2561 คาเฉลี่ยเทากับ 4.39 ) จากผลการประเมินมีขอเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนาการใหบริการ ดังนี้
ขอเสนอแนะ
1. กําหนดรูปแบบการใหบริการดานตางๆ ใหมีความ
ชัดเจนของแตละหนวยงาน
2. เพิ่มขอมูลแหลงงาน ขอมูลการประชาสัมพันธ
ขาวสารการรับสมัครงานมากขึ้น

ประสานงาน / ดําเนินการ
กองพัฒนานักศึกษา แตละหนวยงาน จัดทํารูปแบบ
การใหบริการแตละงานใหมีความชัดเจนมากขึ้น
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จัดทําฐานขอมูล
แหลงงาน การรับสมัครงาน โดยประสานงานกับ
สํานักงานจัดหางานของจังหวัดและสถาน
ประกอบการ เพื่อรวบรวมจัดทําขอมูลงานในแตละ
เดือน
3. ควรเพิ่มการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมการเขา งานแนะแนวการศึ ก ษาและอาชี พ เตรี ย มจั ด ทํ า
สูอาชีพสําหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
แผนการให บริการด า นกิ จกรรมเตรี ยมความพรอม
การเขาสูอาชีพของนักศึกษา เชน การเขียนใบสมัคร
งาน การแตงกาย การสัมภาษณงาน เปนตน
2) ดานการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแกนักศึกษา เก็บขอมูลจากนักศึกษาผูใชบริการทุกชั้นป ทุกคณะ มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ในภาพรวมอยูในระดับ มาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.49 คิดเปนรอยละ 89.80 (ผลการประเมินจากปการศึกษา
2561 คาเฉลี่ยเทากับ 4.39 ) จากผลการประเมินมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการใหบริการ ดังนี้
ขอเสนอแนะ
ประสานงาน / ดําเนินการ
- เพิ่มจํานวนขอมูลขาวสารการสมัครงานและความ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพิ่มชองทางการ
หลากหลายของตําแหนงงาน
ประชาสัมพันธ และประสานงานกับสํานักงานจัดหา
งานจังหวัดและสถานประกอบการ
3) ดานการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็ จการศึกษาแกนักศึกษา โดย
กองพัฒนานักศึกษาไดจัดกิจกรรมโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 มีความพึงพอใจอยู
ในระดับ มาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.35 คิดเปนรอยละ 87.00 (ผลการประเมิน จากปการศึกษา 2561 คาเฉลี่ย
เทากับ 4.22 ) จากผลการประเมินมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการใหบริการ ดังนี้
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ขอเสนอแนะ
ประสานงาน / ดําเนินการ
1. ควรเพิ่มกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการ กองพัฒ นานั ก ศึ กษา งานแนะแนวการศึ ก ษาและ
ทํางาน แนวคิดการปรับตัวในชีวิตการทํางาน รวมถึง อาชี พ เตรี ย มจั ด ทํ า แผนการเพิ่ ม กิ จ กรรมเตรี ย ม
การใชวัสดุอุปกรณในสํานักงาน
ความพรอมเพื่ อการทํา งานเมื่อสําเร็ จการศึกษาแก
นักศึกษา
6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนแกศิษยเกา
มหาวิทยาลัยไดมีการเผยแพรใหขอมูลขาวสารและความรูที่เปนประโยชนแกศิษยเกา โดยผานทาง
เว็ บ ไซต ข องกองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา http://student.rmutsb.ac.th (U1.4 – 6.1) เว็ บ ไซต ข องศิ ษ ย เ ก า ฯ
https://www.rmutsb.ac.th/2 0 1 6 / alumni (U1.4 – 6.2) เ ว็ บ ไ ซ ต ม ห า วิ ท ย า ลั ย https://www.rmutsb.ac.th
(U1.4 – 6.3) Facebook กองพัฒนานักศึกษา (U1.4 – 6.4) เชน ขาวสารการรับสมัครงาน การจัดกิจกรรม
ขา วประชาสัมพันธ จุลสาร มทร.สุวรรณภูมิ วารสารวิชาการ และขอมูลใหความรูเกี่ยวกับโครงการพัฒนา
อาชีพ การเพาะเห็ด การเพาะพันธุสัตวน้ํา การทํ าปุย หมักชีวภาพ การทําสบูเหลวสมุน ไพร การแปรรู ป
อาหาร รวมถึงแหลงทุนการศึกษาตอ ทุนวิจัย เปนตน (U1.4 – 6.5)
เอกสารหลักฐาน :
รหัส
รายการเอกสารหลักฐาน
U1.4 – 1.1 ตารางการบริการใหคําปรึกษา
U1.4 – 1.2 การใหบริการดานสุขภาพ
U1.4 – 1.3 การใหบริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2562
U1.4 – 1.4 การใหบริการดานทุนการศึกษา
U1.4 – 1.5 คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2562
U1.4 – 1.6 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2562
U1.4 – 1.7 การปฐมนิเทศกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
U1.4 – 1.8 การปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2562
U1.4 – 1.9 หองสมุดอาชีพ
U1.4 – 1.10 ประชาสัมพันธขาวสารการรับสมัครงาน
U1.4 – 1.11 กิจกรรมนัดพบแรงงาน
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 2562
U1.4 - 3.2 การเตรียมความพรอมสูโลกอาชีพ
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รหัส
U1.4 - 3.3
U1.4 - 3.4
U1.4 – 4.1
U1.4 – 5.1
U1.4 - 6.1
U1.4 – 6.2
U1.4 – 6.3
U1.4 – 6.4
U1.4 – 6.5

รายการเอกสารหลักฐาน
ความรูเกี่ยวกับการเตรียมตัวเมื่อสําเร็จการศึกษา
เลมปจฉิมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2562
รายงานผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ
รายงานการประชุม
เว็บไชตกองพัฒนานักศึกษา
เว็บไซตของสมาคมศิษยเกาฯ
เว็บไซตมหาวิทยาลัย
Facebook กองพัฒนานักศึกษา
ขอมูลแหลงทุนการศึกษาตอ ทุนวิจัย ขาวการรับสมัครงาน จุลสาร จดหมายขาวของ
มหาวิทยาลัย โครงการพัฒนาอาชีพ
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(/) ตัวบงชี้ที่ 1.5
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

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

คําอธิบายตัวบงชี้ :
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาต อ งสง เสริ มใหมี ก ารจัด กิ จ กรรมนั ก ศึก ษาต า งๆ อย า งเหมาะสมและครบถ ว น
กิ จกรรมนัก ศึก ษา หมายถึง กิจกรรมเสริม หลัก สูต รที่ ดํา เนินการทั้ง โดยสถาบั น และโดยองคก ารนัก ศึก ษา
เปนกิจกรรมที่ผเู ขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา 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. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและ

นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป
5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
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ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: 6 ขอ
: 6 ขอ
: 6 ขอ

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

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามีสวนรวม
ในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม
มหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลสุ วรรณภู มิ ให ค วามสํ า คั ญ ในการจั ด กิจ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
ที่จะเสริมสรางใหนักศึกษามีความรูและประสบการณนอกหองเรียน อั นจะสงเสริมใหนักศึกษามีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงคตามอัตลักษณบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยเนนใหนักศึกษา
มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม ตั้งแตการวางแผน การดําเนินงาน การประเมินผล และการปรับปรุงแผน โดยใน
การจั ดทํา แผนการจัดกิ จกรรมพัฒนานักศึกษา ประจํ า ปการศึกษา 2562 ในภาพรวมของสถาบั น โดยให
นั กศึกษามีสวนรวมในการจัด ทําแผนและการจัดกิจ กรรรมประจํา ปการศึ กษานั้น ได จัดทําขึ้นภายใตกรอบ
แผนการปฏิบัติงานประจําปของสํานักงานอธิการบดี โดยมีผูนํานักศึกษาจากสโมสรนักศึกษา องคการนักศึกษา
และชมรมได มีส ว นร ว มในการวิเ คราะห ให ขอ คิด เห็น เสนอแนะเพื่ อ เปน แนวทางในการกํ า หนดแผนการ
จัดกิ จกรรมพัฒนานัก ศึกษา ประจํา ปการศึก ษา 2562 เมื่ อวันที่ 12 มิถุน ายน 2562 ณ สวนธรรมศรีป ทุ ม
จัง หวั ด ปทุม ธานี ในโครงการสั มมนาเชิง ปฏิบั ติก ารองคก ารนั ก ศึก ษาและสโมสรนั ก ศึ กษาคณะ ประจํ า ป
การศึ ก ษา 2562 โดยมีรองอธิ การบดี รองคณบดี ด า นกิจ การนัก ศึก ษา ผู อํ า นวยการกอง เจ า หน า ที่ง าน
กิจกรรม คณะกรรมการองคการนักศึกษา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ ประจําปการศึกษา 2561 และ
ปการศึกษา 2562 เขารวมโครงการสัมมนา และไดมีการสรุปและทบทวนปญหาที่พบในการดําเนินงานกิจกรรม
ในปที่ผานมาเพื่อประกอบการตัดสินใจจัดกิจกรรมใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับนโยบาย การพัฒนา
คุณภาพนั กศึกษาของมหาวิทยาลัยและกําหนดกิจกรรมใหมีความสอดคลองกับ กิจกรรมทั้ ง 5 ประเภท คือ
1) กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน 2) กิ จกรรมกีฬา หรือการสงเสริม
สุ ข ภาพ 3) กิ จ กรรมบํ า เพ็ ญ ประโยชน หรื อ รั ก ษาสิ่ ง แวดล อ ม 4) กิ จ กรรมเสริ ม สร า งคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
5) กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมรวมกับการจัดโครงการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยมีการแบงกลุมอภิป ราย และไดขอเสนอแนะจากคณะกรรมการองคการนักศึกษาและสโมสร
นักศึกษาคณะ วาควรมีการปรับปรุงวัตถุประสงคของแผน และตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน ดังนี้
1. เพื่อใหนักศึกษาไดดําเนินการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมให นักศึกษามีคุณลักษณะบั ณฑิ ต
ที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน ตามอัตลักษณบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2. เพื่อใหนักศึกษาไดดําเนินการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครบ 5 ประเภท
3. เพื่อสนับสนุนใหนกั ศึกษามีความรู ความเขาใจและการใชทักษะในการประคุณภาพการศึกษา
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ตัวชี้วัดวัตถุประสงค และเปาหมายวัดความสําเร็จ
ตัวชี้วัด
1. รอยละของกิจกรรมที่ไดดําเนินการตามแผน
2. คาเฉลี่ยคะแนนการบรรลุวัตถุประสงคตอกิจกรรม/
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 2562 จํานวนทั้งสิ้น 16 กิจกรรม/
โครงการ ประกอบไปดวย
ที่

กิจกรรม/โครงการ

1.

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองคการนักศึกษา
และสโมสรนักศึกษาคณะประจําปการศึกษา 2562
2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาชมรม ประจําป
การศึกษา 2562
3. โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมนักศึกษาใหมี
ความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษา
4. โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินกิจกรรม
ชมรม ตามหลักประกันคุณดภาพการศึกษา ปการศึกษา
2562
5. โครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ “สุวรรณภูมิเกมส” ครั้งที่ 15
6. โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 36 “ตะวันออกเกมส”
7. โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิอาสาพัฒนา ประจําป
การศึกษา 2562
8. โครงการวัยรุนยุคใหมใสใจสังคมพัฒนาโรงเรียนวัดกุม
โคก จังหวัดสุพรรณบุรี
9. โครงการเรียนรูวิธีชีวิตและวัฒนธรรมชาติพันธุ
พื้นถิ่น จัหงวัดสุพรรบุรี
10. โครงการปลูกปา ถวายพอหลวงปที่ 3 สถานีพัฒนา
ทรัพยากรปาชายเลนที่ 6 ตําบลบางขุนไทร อําเภอบาน
แหลม จังหวัดเพชรบุรี
11. โครงการถายทอดความรูพื้นฐานเชิงปฏิบัติการ
วิศวกรรมศาสตรดานวิทยาศาสตรอากาศยาน
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กลุม
เปาหมาย
นักศึกษา

งบประมาณ
เงินรายได องคการ


นักศึกษา
นักศึกษา




นักศึกษา



นักศึกษา



นักศึกษา



นักศึกษา
ชุมชน
นักศึกษา
ชุมชน
นักศึกษา



นักศึกษา



นักศึกษา
โรงเรียน






ผูรับ
ผิดชอบ
อน.มทรส./
กพ.
อน.มทรส./
กพ.
อน.มทรส./
กพ.
อน.มทรส./
กพ.
อน.มทรส./
กพ.
อน.มทรส./
กพ.
อน.มทรส./
กพ.
อน.มทรส./
กพ.
อน.มทรส./
กพ.
อน.มทรส./
กพ.
อน.มทรส./
กพ.

ที่

กิจกรรม/โครงการ

12. โครงการเทศกาลภาพยนตรสั้นสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 4 (ชมรมคนสรางสื่อ Media Art)
13. โครงการคายอาสาพัฒนาชนชท “คายสรางคน คนสราง
คาย มทรส. ครั้งที่ 5”
(ชมรมฟูดเทคอาสาเกษตรอยุธยา)
14.. โครงการอาสาปลูกปาชายเลน จังหวัดจันทบุรี
15. โครงการ ปนยิ้มพลังใจ ปนน้ําใจใหบานพักหมาจร
(ชมรมพลังใจ)
16. โครงการเทคนิคการสรางตัวตนดวยน้ําเสียงและการเปน
พิธีกรผานสื่อออนไลน
(ชมรม Ruslive)

กลุม
เปาหมาย
นักศึกษา

งบประมาณ
เงินรายได องคการ


นักศึกษา



นักศึกษา



นักศึกษา



นักศึกษา



ผูรับ
ผิดชอบ
อน.มทรส./
กพ.
อน.มทรส./
กพ.
อน.มทรส./
กพ.
อน.มทรส./
กพ.
อน.มทรส./
กพ.

(1.5 – 1.1.1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2562) และ (1.5 – 1.1.2 รายงานการ
ประชุมสรุปผล/ประเมินผลการดําเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาและองคการนักศึกษา ปการศึกษา 2562)
หลังจากมีการประชุมแผนการจัดกิจกรรมเบื้องตน แผนผานการเห็นชอบจากมติที่ประชุมแลวจะเสนอ
แผนผานการเห็นชอบไปยังรองอธิการบดี เพื่อจัดทํากิจกรรมโครงการตอไป
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ใหครบถวน
ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหเกิดผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน นอกจากกิจกรรมการเรียน
การสอนตามหลัก สูตรแลว ตองมีการดํา เนิ นกิจกรรมเสริ มหลัก สูตรที่ ดํา เนิ น การโดย กองพัฒ นานั ก ศึ กษา
องคการนักศึกษาและชมรม เพื่อจะเปนกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษาที่ไดเขารวมมีโอกาสไดพัฒนาสติปญญา
สังคม อารมณ รางกาย คุณธรรม จริยธรรม สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ที่กําหนดโดยสถาบัน
ตามอัตลักษณบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และมีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดาน
การประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษา
จํานวน 5 ประเภท ประกอบไปดวย
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2.1 กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน (1.5 - 2.1)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยกองพัฒนานักศึกษา องคการนักศึกษา และ
ชมรม ไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคกําหนดโดยสถาบั น ตามอัต ลักษณบั ณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คือ
- ใฝรู (Self-learning) หมายถึง รักในความรู มุงมั่นแสวงหาความรู เพื่อแกปญหา และพัฒนา
ตนเอง
- มีความคิดเชิงระบบ (Systematic thinking) หมายถึ ง การคิดพิ จารณาสิ่ งใดในลักษณะ
และสามารถวิเคราะหความสัมพันธเชื่อมโยงกับองคประกอบยอยไดอยางครอบคลุมครบวงจร
- สื่ อ สารอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Effective Communication) หมายถึ ง มี ทั ก ษะในการ
ถายทอดนําเสนอขอมูลขาวสาร รวมถึงความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสาร
- เปนมืออาชีพ (Professional) หมายถึง มีความรู ความเขาใจในศาสตรวิชาชีพเปนอยางดี
ทักษะความชํานาญในการปฏิบัติ และประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด
- มี จิ ต สาธารณะ (Public mind) หมายถึ ง ตระหนัก รู แ ละคํา นึ ง ถึง สว นรวมเป น จิต ที่ คิ ด
สรางสรรคเปนกุศล และมุงทํากรรมดี เพื่อเปนประโยชนตอสวนรวม
โดยไดมีการจัดกิจกรรม สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค กําหนดโดยสถาบัน ตามอัตลักษณ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดังนี้ (1.5 – 2.1.1 ตารางความสอดคลองของโครงการ
กิ จกรรมสงเสริม คุณลักษณะบัณฑิต ที่พึง ประสงคที่กําหนดโดยสถาบั น ตามอัตลัก ษณบั ณฑิ ตมหาวิ ทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ) และ (1.5 – 2.1.2 สรุปผลการดําเนินโครงการปการศึกษา 2561) จํานวน 16
โครงการ

~ 64 ~

ตารางที่ 2.1-1 ความสอดคลองของโครงการ กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบันตามอัตลักษณบณ
ั ฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของ
มหาวิทยาลัย
บัณฑิตที่พึงประสงค

กีฬาและสงเสริมสุขภาพ

บําเพ็ญประโยชนฯ

คุณธรรมจริยธรรม

ศิลปและวัฒนธรรม

3.

มีจิตสาธารณะ

2.

ผูรับผิดชอบ

เปนมืออาชีพ

โครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการพัฒนาองคการ
นักศึกษาและสโมสร
นักศึกษาคณะ
ประจําปการศึกษา 2562
โครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการพัฒนาชมรม
ประจําปการศึกษา 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพและ
สงเสริมนักศึกษาใหมคี วามรู
และทักษะดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา

วัน/เดือน/ป

การสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ

1.

กลุม
เปาหมาย

ความคิดเชิงระบบ

กิจกรรม/โครงการ
ใฝรู

ที่

งบประมาณ
เงินรายได องคการ

ประเภทโครงการ













-

-



-

นักศึกษา

มิ.ย 62



อน.มทรส.
/กพ.













-

-



-

นักศึกษา

ก.ค.- ส.ค. 62



อน.มทรส.
/กพ.









-



-

-



-

นักศึกษา

2562- 2563
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อน.มทรส.
/กพ.

ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของ
มหาวิทยาลัย
บัณฑิตที่พึงประสงค

กีฬาและสงเสริมสุขภาพ

บําเพ็ญประโยชนฯ

คุณธรรมจริยธรรม

ศิลปและวัฒนธรรม

6.

มีจิตสาธารณะ

5.

ผูรับผิดชอบ

เปนมืออาชีพ

โครงการประกวดแนวปฏิบัติ
ที่ดีในการดําเนินกิจกรรม
ชมรม ตามหลักประกัน
คุณภาพการศึกษา
ปการศึกษา 2562
โครงการกีฬาภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
“สุวรรณภูมิเกมส”
ครั้งที่ 15
โครงการกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 36
“ตะวันออกเกมส”

วัน/เดือน/ป

การสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ

4.

กลุม
เปาหมาย

ความคิดเชิงระบบ

กิจกรรม/โครงการ
ใฝรู

ที่

งบประมาณ
เงินรายได องคการ

ประเภทโครงการ









-



-

-



-

นักศึกษา

ม.ค. – กพ. 63



อน.มทรส.
/กพ.















-



-

นักศึกษา

พ.ย. – ธ.ค. 62



อน.มทรส.
/กพ.















-



-

นักศึกษา

ก.พ. 63
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อน.มทรส./
กพ.

ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของ
มหาวิทยาลัย

มีจิตสาธารณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค

กีฬาและสงเสริมสุขภาพ

บําเพ็ญประโยชนฯ

คุณธรรมจริยธรรม

ศิลปและวัฒนธรรม

ธ.ค.

เปนมืออาชีพ

วัน/เดือน/ป

การสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ

โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาสาพัฒนา ประจําป
การศึกษา 2562
8. โครงการวัยรุนยุคใหมใสใจ
สังคมพัฒนาโรงเรียนวัดกุม
โคก จังหวัดสุพรรบุรี
9. โครงการเรียนรูวิธีชีวิตและ
วัฒนธรรมชาติพันธุพื้นถิ่น
จังหวัดสุพรรณบุรี
10. โครงการปลูกปา ถวานพอ
หลวงปที่ 3 สถานีพัฒนา
ทรัพยากรปาชายเลนที่ 6
ตําบลบางขุนไทร อําเภอ
บานแหลม จังหวัดเพชรบุรี

กลุม
เปาหมาย

ความคิดเชิงระบบ

7.

กิจกรรม/โครงการ
ใฝรู

ที่

งบประมาณ
เงินรายได องคการ

ประเภทโครงการ













-





-

นักศึกษา













-





-

นักศึกษา













-







นักศึกษา













-





-

นักศึกษา
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ส.ค. 62
ก.พ. 63.

ผูรับผิดชอบ



อน.มทรส./
กพ.



อน.มทรส./
กพ.



อน.มทรส./
กพ.



อน.มทรส./
กพ.

ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของ
มหาวิทยาลัย

มีจิตสาธารณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค

กีฬาและสงเสริมสุขภาพ

บําเพ็ญประโยชนฯ

คุณธรรมจริยธรรม

ศิลปและวัฒนธรรม

ผูรับผิดชอบ

เปนมืออาชีพ

วัน/เดือน/ป

การสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ

11. โครงการถายทอดความรู
พื้นฐานเชิงปฏิบัติการ
วิศวกรรมดานวิทยาศาสตร
อากาศยาน
12. โครงการเทศกาลภาพยนตร
สั้นสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 4 (ชมรมคนสราง
สื่อ Media Art)
13. โครงการคายอาสาพัฒนา
ชนชท “คายสรางคน คน
สรางคาย มทรส. ครั้งที่ 5”
(ชมรมฟูดเทคอาสาเกษตร
อยุธยา)

กลุม
เปาหมาย

ความคิดเชิงระบบ

กิจกรรม/โครงการ
ใฝรู

ที่

งบประมาณ
เงินรายได องคการ

ประเภทโครงการ













-





-

นักศึกษา

ส.ค. 62
ก.พ. 63.



อน.มทรส./
กพ.













-





-

นักศึกษา

ม.ค.– มี.ค 63



อน.มทรส./
กพ.









-



-

-

-

-

นักศึกษา

ส.ค.– ก.พ. 63.



อน.มทรส./
กพ.
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ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของ
มหาวิทยาลัย

มีจิตสาธารณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค

กีฬาและสงเสริมสุขภาพ

บําเพ็ญประโยชนฯ

คุณธรรมจริยธรรม

ศิลปและวัฒนธรรม

ผูรับผิดชอบ

เปนมืออาชีพ

วัน/เดือน/ป

การสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ

14. โครงการอาสาปลูกปาชาย
เลน ณ ศูนยศึกษาอาวคุง
กระเบน จังหวัดจันทบุรี
15. โครงการ ปนยิ้มพลังใจ ปน
น้ําใจใหบานพักหมาจร ณ
ศูนยดูแลสุนัขจรจัด ของ
กองทัพเรือ โดยหนวย
บัญชาการนาวิกโยธิน ตําบล
สัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี
16.. โครงการเทคนิคการสราง
ตัวตนดวยน้ําเสียงและการ
เปนพิธีกรผานสื่อออนไลน

กลุม
เปาหมาย

ความคิดเชิงระบบ

กิจกรรม/โครงการ
ใฝรู

ที่

งบประมาณ
เงินรายได องคการ

ประเภทโครงการ













-





-

นักศึกษา

ส.ค. 62
ก.พ. 63.



อน.มทรส./
กพ.













-





-

นักศึกษา

ส.ค. 62
ก.พ. 63.



อน.มทรส./
กพ.













-





-

นักศึกษา

ส.ค. 62
ก.พ. 63.



อน.มทรส./
กพ.
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2.2 กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ (1.5 – 2.2)
มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษาไดมีการจัดกิจกรรมดานการกีฬาและกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
นักศึกษาเปนประจําทุกป เพื่อใหนักศึกษาหันมาเลนกิจกรรมกีฬา และสงเสริมสุขภาพ โดยมีการจัดกิจกรรมกีฬา
นอกเหนือจากที่ทางคณะดําเนินการ และสนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษาไดมีการแขงขันกีฬาในระดับมหาวิทยาลัย
จํานวน 2 กิจกรรม/โครงการ ประกอบดวย
- โครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ “สุวรรณภูมิเกมส” ครั้งที่ 15 ที่จัดขึ้น
เปนการแขงขันกันภายใน 6 คณะ และ 4 ศูนยพื้นที่ (1.5-2.2.1) เมื่อวันที่ 13-15 ธันวาคม 2562
- โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 36 “ตะวันออกเกมส” ระหวาง
วันที่ 1- 9 กุมภาพันธ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี (1.5-2.2.2)
2.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม (1.5 – 2.3)
มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา องคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรม ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการจัดกิจกรรมบําเพ็ญ ประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอมในรูป แบบของชมรม
ที่ออกคายอาสา หรือจัดกิจกรรมจิตอาสา เปนประจําตอเนื่องทุกป เชน
- โครงการคายอาสาพัฒนาชนทบ “คายสรางคน คนสรางคาย มทรส. ครั้งที่ 5 ประจําปการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 7 -9 กุมภาพันธ 2563 ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนปาละอู ตําบลหวยสัตวใหญ
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ (1.5 -2.3.1)
- โครงการปลูกปาถวายพอหลวงปที่ 3 เมื่อวันที่ 25 -26 มกราคม 2563 สถานีพัฒนาทรัพยากรปาชาย
เลนที่ 6 ตําบลบางขุนไทร อําเภอบานแหลมจังหวัดเพชรบุรี (1.5 – 2.3.2)
- โครงการปนยิ้ม พลังใจ ปนน้ําใจใหบานพักหมาจร เมื่อวันที่ 25 – 26 มกราคม 2563 ณ ศูนยดูแลสุนัข
จรกจัดของกองทัพเรือ โดยหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (1.5 – 2.3.3)
- โครงการอาสาปลูกป าชายเลน เมื่อวัน ที่ 1 – 2 กุ มภาพั นธ 2563 ณ ศู นยศึก ษาการพั ฒนาอ าวคุง
กระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลคลองขุด อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี (1.5 – 2.3.4)
2.4 กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม (1.5 – 2.4) จํานวน 1 กิจกรรม/โครงการ
ในสวนของทุกกิจกรรมโครงการที่กองพัฒนานักศึกษา องคการนักศึกษา และชมรมไดรวมกันจัดกิจกรรม
นั้ น ได มี ก ารสอดแทรกกิ จ กรรมเสริ ม สร า งคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ทุ ก โครงการ ได ส อนให นั ก ศึ ก ษามี แ นวคิ ด
แนวทางการปฎิบัติที่ดี ไมว าจะเปนการประพฤติดี ประพฤติช อบ ความซื่อสัตย สุ จริต การตรงต อเวลา ตาม
วัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย การรูจัการใหเกียรติ และเคารพผูอื่น เชน การสอนใหนักศึกษามีความซื่อสัตย
สุจริต ในการดําเนินกิจกรรมทุกโครงการ มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได การทํางานรวมกันในทุกโครงการ
รูจักใหเกียรติซึ่งกันและกัน ยอมรับในความคิดเห็นตาง ตลอดจนการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งามใหคงอยู และไมผิดกฎหมาย เปนตน ภาพขาวประกอบการทํากิจกรรมโครงการตางๆ (1.5-2.4)
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2.5 กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (1.5 - 2.5)
มหาวิ ท ยาลั ย โดยกองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา องค ก ารนั ก ศึ ก ษา สโมสรนั ก ศึ ก ษา ชมรม และนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ใหนักศึกษา เขารวม
กิจกรรม โดยใหนักศึกษามีการจัดทํากิจกรรมตางๆ ที่สงเสริมศิลปะและวัฒนาธรรมสามารถ แสดงออกในทางที่
ถูกตอง และสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย มีการจัดตั้งชมรมสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมถิ่นสุวรรณภูมิ เพื่อทํ า
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมรวมกัน เชน
- การเขารวมงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562 โดย องคการนักศึกษา และชมรม ของ มหาวิทยาลัย ไดรับเกียรติ
ใหจัดการแสดงในรูปแบบของการแสดงพื้นบาน 4 ภาค "อเมซิ่งกลองยาวลุมเจาพระยา" เพื่อหารายไดสมทบทุน
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อใชในการบรรเทาทุกขและภัยพิบัติ จากอุทกภัยสําหรับพี่
นองปวงชนชาวไทย เมื่ อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแหงชาติ เขตปทุมวั น
กรุงเทพ ฯ (1.5 – 2.5.1)
- การเขารวมกิจกรรมการแสดงของคณะกรรมการองคการนักศึกษา และชมรม ในโครงการสืบสานศิลป
วัฒนธรรไทยเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 17 -18 กุมภาพันธ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา เชน การแสดงฟอนมานมงคล โดยสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ศูนยนนทบุรี
รวมกับ ชมรมกลาดี ศูนยนนทบุรี การแสดงรําวงประยุกต โดยองคการนักศึกษา และชมรมสืบสานงานศิลป
วัฒนธรรมถิ่นสุวรรณภูมิ (1.5 – 2.5.2)
3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา (1.5 - 3.1)
มหาวิ ท ยาลัย โดยกองพั ฒ นานัก ศึก ษาสนั บ สนุ นใหนั ก ศึก ษา สร า งเครื อ ขา ยพั ฒ นาคุ ณภาพภายใน
มหาวิทยาลัย ระหวาง 6 คณะ 4 ศูนยพื้นที่ และ มีการจัดโครงการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหแกนัก ศึกษา ทั้ง 6 คณะ 4 ศูนย และเครือขายภายนอกมหาวิทยาลั ย เปน ประจํ าทุกปก ารศึกษา
จํานวน 3 กิจกรรม/โครงการ
- โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานกิจกรรมชมรม ตามหลักประกันคุณภาพการศึกษา
ปการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2563 (1.5-3.1.1) ในโครงการนี้นักศึกษาจะนําเสนอผลงานที่ไดนํา
ความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพ ที่ผานกระบวนการทํากิจกรรมโครงการ โดยใชหลัก PDCA มานําเสนอ
ผลงาน
- มี ก ารให ค วามรู เ รื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาทาง Web site ของ กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
http://student.rmutsb.ac.th/index_1.php (1.5-.3.1.2)
- มี ก ารให ค วามรู แ ละทั ก ษะการประกั น ในโครงการปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ท่ี 1 ระหว า งวั น ที่
21 - 24 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (1.5-.3.1.3)
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4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป
มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา องคการนักศึกษา และชมรม ไดจัดกิจกรรมตามแผนกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา โดยในปการศึกษา 2562 ทุกโครงการมีการประเมินผลความสําเร็จ ของการดําเนินกิจกรรมตาม
วัตถุประสงคของกิจกรรมแตละโครงการโดยมีรูปแบบในการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม คือ
การจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจตอกระบวนการจัดกิจกรรมของนักศึกษาการประเมินประโยชนในการเขารวม
โครงการและการนําไปใช ความรูที่ไดรับ โดยใชแบบสอบถามเพื่อใชเปนตัววัดผลความสําเร็จตัวชี้วัด เชน รอยละ
ความพึงพอใจ ต อ ประโยชนในการเขา รวมกิจ กรรม และมีการนําผลการประเมิน ในปการศึกษา 2562 เป น
ฐานขอมูลสําคัญในการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาในปการศึกษา 2563 ตอไป (1.5 – 4.1 ตารางสรุปผลการ
ประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม)
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ตารางที่ 4-1

ที่

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

สรุปผลการประเมินความสําเร็จของกิจกรรมพัฒนานักศึษา ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประ สงคที่กําหนดโดยสถาบันตามอัตลักษณบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิประจําปการศึกษา 2562

โครงการ/ผูรับผิดชอบโครงการ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองคการ
นักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะประจําป
การศึกษา 2562
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาชมรม
ประจําปการศึกษา 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมนักศึกษา
ใหมีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจําปการศึกษา 2562
โครงการวัยรุนยุคใหมใสใจสังคมพัฒนาโรงเรียน
กุมโคก จังหวัดสุพรรรบุรี
โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิอาสาพัฒนา
ประจําปการศึกษา 2562
โครงการเรียนรูวิธีชีวิตและวัฒนธรรมชาติพันธุ
พื้นถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 15 “สุวรรณภูมิเกมส”

แผน
80

ผล
100

คาเฉลี่ยคะแนนการ
บรรลุวัตถุประสงค
ตอกิจกรรม/โครงการ
ไมนอยกวารอยละ 80
แผน
ผล
3.51
4.30

17 – 18
ส.ค. 62
7 ส.ค. 63

80

100

3.51

4.17

80

100

3.51

4.50

80

100

3.51

4.58

80

100

3.51

4.81

26 – 27
ต.ค 63
5–8
ธ.ค. 62
13 ธ.ค. 62

80

100

3.51

4.56

80

100

3.51

4.15

80

100

3.51

4.48

80

100

3.51

4.25

80

100

3.51

4.21

80

100

3.51

4.60

13 -15
ธ.ค. 62

80

100

3.51

4.85

80

100

3.51

4.86

วันที่จัด

12 – 14
มิ.ย. 62

รอยละของกิจกรรม
ที่ไดดาํ เนินการตามแผน
ไมนอยกวารอยละ 80
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รอยละของกลุม
เปาหมาย
ที่เขารวมโครงการ
ไมนอยกวารอยละ 80
แผน
ผล
80
100

คาเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจตอ
กิจกรรมโครงการ
ไมนอยกวารอยละ 80
แผน
ผล
3.51
4.28

งบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร

ที่

8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.

โครงการ/ผูรับผิดชอบโครงการ

วันที่จัด

โครงการเทคนิคการสรางตัวตนดวยน้ําเสียงและ 25 ธ.ค. 62
การเปนพิธีกรผานสื่ออนไล (ชมรม Ruslive)
โครงการ ปนยิ้มพลังใจ ปนน้ําใจใหบานพักหมา
25 -26
จร ณ ศูนยดูแลสุนัขจรจัด ของกองทัพเรือ โดย
ม.ค. 63
หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โครงการถายทอดความรูพื้นฐานเชิงปฏิบัติการ
25 -26
วิศวกรรมดานวิทยาศาสตร อากาศยาน
ม.ค. 63
โครงการปลูกปา ถวายพอหลวงปที่ 3 สถานี
25 – 26
พัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 6 ตําบลบางขุน
ม.ค. 63
ไทน อําเภอบานแหลม จัหวัดเพชรบรี
โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
1–9
ราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 36
ก.พ. 63
“ตะวันออกเกมส”
โครงการอาสาปลูกปาชายเลน ณ ศูนยศึกษา
1 -2
อาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี
ก.พ.62
โครงการคายอาสาพัฒนาชนชท “คายสรางคน 7 – 9 ก.พ.
คนสรางคาย มทรส. ครั้งที่ 5”
63

แผน
80

ผล
100

คาเฉลี่ยคะแนนการ
บรรลุวัตถุประสงค
ตอกิจกรรม/โครงการ
ไมนอยกวารอยละ 80
แผน
ผล
3.51
4.15

80

100

3.51

4.90

80

100

3.51

4.80

80

100

3.51

4.56

80

100

3.51

4.55

80

100

3.51

4.15

80

100

3.51

4.18

80

100

3.51

4.80

80

100

3.51

4.57

80

100

3.51

4.50

80

100

3.51

4.27

80

100

3.51

4.16

80

100

3.51

4.00

รอยละของกิจกรรม
ที่ไดดาํ เนินการตามแผน
ไมนอยกวารอยละ 80
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รอยละของกลุม
เปาหมาย
ที่เขารวมโครงการ
ไมนอยกวารอยละ 80
แผน
ผล
80
100

คาเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจตอ
กิจกรรมโครงการ
ไมนอยกวารอยละ 80
แผน
ผล
3.51
4.18

งบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร

ที่

โครงการ/ผูรับผิดชอบโครงการ

15. โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนิน
กิจกรรมชมรม ตามหลักประกันคุณภาพ
การศึกษา ปการศึกษา 2562
16. โครงการเทศกาลภาพยนตรสั้นสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 4 (ชมรมคนสรางสื่อ Media Art)

19 ก.พ. 63

แผน
80

ผล
100

คาเฉลี่ยคะแนนการ
บรรลุวัตถุประสงค
ตอกิจกรรม/โครงการ
ไมนอยกวารอยละ 80
แผน
ผล
3.51
4.62

4 มี.ค. 63

80

100

3.51

วันที่จัด

รอยละของกิจกรรม
ที่ไดดาํ เนินการตามแผน
ไมนอยกวารอยละ 80
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4.17

รอยละของกลุม
เปาหมาย
ที่เขารวมโครงการ
ไมนอยกวารอยละ 80
แผน
ผล
80
100

80

100

คาเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจตอ
กิจกรรมโครงการ
ไมนอยกวารอยละ 80
แผน
ผล
3.51
4.26

3.51

4.26

งบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร

5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กองพัฒนานักศึกษา องคการนักศึษา และชมรม มีการ
ประเมินความสําเร็ จตามวัตถุป ระสงคของแผนกิ จกรรมพัฒนานักศึกษาตามตัวบงชี้ความสําเร็จที่กํ าหนด และ
กิจกรรมที่จัดขึ้นมีความหลากหลายเพื่อใหนักศึกษามีโอกาสตัดสินใจเลือกเขารวมกิจกรรมตามความสนใจโดยมี
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมตลอดปการศึกษา
ตารางที่ 5.1 สรุปผลการประเมินความสําเร็จของกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาประจําปการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ในปการศึกษา 2562 ที่ผานมา กองพัฒนานักศึกษา องคการนักศึกษา และชมรม ไดดําเนินงานตามแผน
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 ไดจัดกิจกรรมทั้งสิ้น จํานวน 16 โครงการ ตลอดจนมีการ
ประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการและแผนการดําเนินงาน โดยภาพรวมมีผลการประเมินความสําเร็จ
ของแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คิดเปนรอยละ แยกเปนแตละตัวชี้วัดความสําเร็จดังนี้
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน

1. รอยละของกิจกรรมที่ไดดําเนินการ
ตามแผนไมนอยกวารอยละ 80

รอยละ
ความสําเร็จ
รอยละ
100.00

การดําเนินงานบรรลุเปาหมายทั้งการจัดกิจกรรมและระยะเวลาใน
การดําเนินโครงการคิดเปนรอยละ 100 ดังนี้
1. จัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาทั้งสิ้น จํานวน 16 โครงการ
จากทั้งหมด 16 โครงการ คิดเปนรอยละ 100.00
2. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการเปนไปตามแผน จํานวน
16 โครงการ จากทั้งหมด 16 โครงการ คิดเปนรอยละ
100.00 (1.5 – 5.1.1 สรุปผลการประเมินความสําเร็จของ
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาประจําปการศึกษา 2562)
2. คาเฉลี่ยคะแนนการบรรลุ
การประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการจํานวน 16
รอยละ
วัตถุประสงคตอกิจกรรม/โครงการ
โครงการ คิดเปนรอยละ 100 (1.5 – 5.1.2 ตารางสรุปผลการ
100.00
ไมนอยกวารอยละ 80
ประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม)
3. รอยละของกลุมเปาหมายที่เขารวม การประเมินผูเขารวมจํานวน 16 โครงการคิดเปนรอยละ 100.00
รอยละ
โครงการ ไมนอยกวารอยละ 80
(1.5 – 5.1.3 ตารางสรุปผลการประเมินผลความสําเร็จตาม
100.00
วัตถุประสงคของกิจกรรม)
4. คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจตอ
การประเมินความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม/โครงการ 16
รอยละ
กิจกรรมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 โครงการ คิดเปนรอยละ 1000 (1.5 – 5.1.4 ตารางสรุปผลการ
100.00
ประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม)
คาเฉลี่ยรอยละการประเมินความสําเร็จของแผนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
รอยละ 100.00
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จากการดํา เนิน งานตามแผนกิ จกรรมพัฒนานัก ศึกษา ประจําปก ารศึก ษา 2562 ไดมีการจัด กิจกรรม
จํานวน 16 โครงการ ซึ่งการดําเนินโครงการดังกลาวเปนไปตามแผนที่ไดเสนอไว กิ จกรรมการพั ฒนานั กศึกษา
ครอบคลุมตามกิ จกรรมที่สง เสริม คุณ ลักษณะบั ณฑิตที่พึงประสงคที่กํา หนดโดยสถาบัน ตามอั ต ลักษณ บัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผลจากการประเมินความสําเร็จของแผนกิจกรรมพัฒนา 100.00
6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
การนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ใน
การจัดโครงการสัม มนาเชิงปฏิบัติการองคการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะเปนประจํ าทุกป ซึ่งจะมีการ
รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาและแนวทางในการปรับปรุงแผนและปรับปรุงการ
ดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา รวมทั้งการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมีการนําผลการประเมิน
การจัดกิจกรรมและขอเสนอแนะแตละกิจกรรมที่ดําเนินการ และจากเลมรายงานผลการประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มาวิเคราะหและสรุปผล เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาในปถัดไป
ซึ่งจากการ ประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา การจัดกิจกรรม
นักศึกษา ในปการศึกษา 2562 การเตรียมแผนการดําเนินงานในปการศึกษา 2563 และแนวทางในการปรับปรุง
แผนและปรับปรุงการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา ในการประชุมออนไลน ของคณะกรรมการองคการนักศึกษา
และสโมสรนักศึกษาคณะ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ในการประชุมจะมี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี รอง
คณบดี ฝ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษา นายกองกค ก ารนั ก ศึ ก ษา นายกสโมสรนั ก ศึ ก ษา คณะกรรมการองค ก าร
นัก ศึก ษา ประจํา ปก ารศึก ษา 2562 ประจํา ปการศึก ษา 2563 เขา รวมประชุ ม มีการนํ า ผลการประเมิน มา
ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษา เพื่อใหผลการประเมินสําเร็จตามตัวชี้วัดที่กําหนด หรือตาม
วัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา (1.5 – 6.1.1รายงานการประชุมสรุปผลการดําเนินงานขององคการ
นักศึกษา ปการศึกษา 2562) และ (1.5 – 6.1.2 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2563 ฉบับราง
อยางไมเปนทางการเนื่องจากสถานการณการเกิดโรคระบาดโควิด -19 ทําใหไมมีการจัดกิจกรรม)
สรุปผลจากการประชุม ไดขอสรุปที่จะนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรังปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2563 ดังตอไปนี้
1. ทบทวนชวงระยะเวลาในการจัดกิจกรรมกีฬาภายใน เนื่องจากการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย เลื่อนการจัดไปในป พ.ศ. 2565 และโครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย
งดการจัดกิจกรรมโครงการ ในป พ.ศ. 2564
2. แนววทางการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (COVID 19) วาควรมีแนวทางการจัดกิจกรรมอยางไร และใหรองคณบดี 6 คณะ นายกสโมสรนักศึกษา 6 คณะ รวมกันหา
แนวทางในการดําเนินการจัดกิจกรรม
3. มติใหเลือนการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองคการนักศึกษาและสโมสรนั กศึกษา
ประจําปการศึกษา 2563 ไปจนกวาสถานการณจะคลี่คลาย
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เอกสารหลักฐาน :
รหัส
รายการเอกสารหลักฐาน
1.5-1.1.1
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2562
1.5-1.1.2
รายงานประชุมสรุปผล การดําเนินงานของกองพัฒนานักศึกษา องคการนักศึกษาและชมรม
ปการศึกษา 2562
1.5-2.1.1
ตารางความสอดคลองของโครงการ กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่
กําหนดโดยสถาบัน ตามอัตลักษณบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ)
1.5 -2.1.2 สรุปผลการดําเนินการจัดกิจกรมโครงการ ปการศึกษา 2562
1.5 -2.2.1 โครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ “สุวรรณภูมิเกมส”ครั้งที่
15 ที่จัดขึ้นเปนการแขงขันกันภายใน 6 คณะ และ 4 ศูนยพื้นที่ (1.5-2.2.1) เมื่อวันที่ 1315 ธันวาคม 2562
1.5-2.2.2
โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 36 “ตะวันออก
เกมส” ระหวางวันที่ 1- 9 กุมภาพันธ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
จังหวัดชลบุรี
1.5-2.3.1
โครงการคา ยอาสาพัฒ นาชนทบ “คา ยสรา งคน คนสร า งคา ย มทรส. ครั้งที่ 5 ประจํ า ป
การศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 7 -9 กุมภาพันธ 2563 ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนปาละ
อู ตําบลหวยสัตวใหญ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
1.5-2.3.2
โครงการปลูกปาถวายพอหลวงปที่ 3 เมื่อวันที่ 25 -26 มกราคม 2563 สถานีพัฒนา
ทรัพยากรปาชายเลนที่ 6 ตําบลบางขุนไทร อําเภอบานแหลมจังหวัดเพชรบุรี
1.5-2.3.3
โครงการปนยิ้ม พลังใจ ปนน้ําใจใหบานพักหมาจร เมื่อวันที่ 25 – 26 มกราคม 2562
ณ ศูนยดูแลสุนัขจรกจัดของกองทัพเรือ โดยหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน ตําบลสัตหีบ อําเภอ
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี
1.5-2.3.4
โครงการอาสาปลูกปาชายเลน เมื่อวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ 2563 ณ ศูนยศึกษาการพัฒนา
อาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลคลองขุด อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
1.5-2.4.
ภาพขาวประกอบการทํากิจกรรมโครงการตางๆ
1.5 – 2.5.1 ภาพประกอบการเขารวมงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562 เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562
ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแหงชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ (1.5 – 2.5.1)
1.5 – 2.5.2 ภาพประกอบการเขารวมกิจกรรมโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรไทยเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ 17 -18 กุมภาพันธ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
1.5 – 3.1.1
โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานกิจกรรมชมรม ตามหลักประกันคุณภาพ
การศึกษา ปการศึกษา 2562
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รหัส
1.5 – 3.1.2
1.5 – 3.1.3
1.5 – 4.1
1.5 – 5.1.1
1.5 – 5.1.2
1.5 – 5.1.3
1.5 – 5.1.4
1.5 – 6.1.1
1.5 – 6.1.2

รายการเอกสารหลักฐาน
มีการใหความรูเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาทาง Web site ของ กองพัฒนา
นักศึกษา http://student.rmutsb.ac.th/index_1.php
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปที่ 1 ระหวางวันที่ 21 - 24 สิงหาคม 2562 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ตารางสรุปผลการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม
สรุปผลการประเมินความสําเร็จของกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาประจําปการศึกษา 2562
ตารางสรุปผลการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม
ตารางสรุปผลการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม
ตารางสรุปผลการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม
รายงานการประชุมสรุปผลการดําเนินงานขององคการนักศึกษา ปการศึกษา 2562
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาปการศึกษา 2563
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย
(/) ตัวบงชี้ที่ 2.1
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

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

คําอธิบายตัวบงชี้ :
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต อ งมี ก ารบริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย และงานสร า งสรรค ที่ มีคุ ณ ภาพโดยมี แ นวทาง
การดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว
ทั้งการสนับสนุนดา นการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันใหกับบุคลากร
สง เสริม พั ฒนาสมรรถนะแกอ าจารยแ ละนัก วิจัย การสนับ สนุนทรัพยากรที่จํา เปนซึ่ง รวมถึง ทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณที่เกี่ยวของตางๆ ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัยอยาง
เหมาะสม มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
เกณฑการประเมิน: 6 ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการดําเนินงาน:
มีการ
ขอ
การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน
ดําเนินการ
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหาร

งานวิจัยและงานสรางสรรค
2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปนี้

- หองปฏิบัติการวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือหนวยวิจยั หรืองานสรางสรรค หรือศูนย
เครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจยั หรืองานสรางสรรค
เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย

~ 80 ~

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. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยและ
งานสรางสรรค
มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยผานระบบบริหารงานวิจัยที่จัดทําขึ้น (U-2.1-1.1)
สามารถประมวลผลและใหสารสนเทศที่เปนประโยชนเพื่อใชในการวางแผนการพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัยซึ่ง
สามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้
1.1 รายงานงบประมาณและจํานวนโครงการวิจัยจําแนกตามคณะและปงบประมาณ
1.2 รายงานสารสนเทศงบประมาณการวิจัย
1.3 รายงานสารสนเทศจํานวนโครงการวิจัย
1.4 รายงานสารสนเทศจํานวนนักวิจัย
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2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปนี้
มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปนี้
2.1 มหาวิทยาลัยจัดใหมีหองปฏิบัติการวิจัยเพื่ออํานวยความสะดวกและเปนแหลงคนควาขอมูลของคณะ
ดังนี้
- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีหองปฏิบัติการและหองทํางานวิ จัยของทุก สาขา เชน ห องปฏิบัติการ
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม หองปฏิบัติการสาขาวิชาเทคนิคศึกษา หองปฏิบัติการสาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร หองปฏิบั ติก ารสาขาวิชาวิศ วกรรมเครื่องกล ห องปฏิบั ติก ารสาขาวิช าวิ ศวกรรมอุต สา
หการ หองปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหองปฏิบัติการงานวิจัยเพื่อเปนการสืบคนขอมูลงานวิจัย
ซึ่งเปนผลงานวิจัยไดดําเนินการแลวเสร็จในปที่ผานมา
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีหองปฏิบัติการที่มีมาตรฐานรองรับการทํางานวิจัยและการเรียนการ
สอน มีการจั ดตั้งศูนยเครื่องมือวิจัยทางดานเทอรโมอิเล็กทริกและนาโนเทคโนโลยี จัดพื้นที่ใหบ ริการ รวบรวม
วารสารของอาจารย ที่ไดรับ การตีพิมพในระดับ ชาตินานาชาติในรูปแบบ hard copy ใหแกนักวิจัยและผูสนใจ
ใหความรูเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการผานทางเว็บไซต
- คณะวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละสถาป ต ยกรรมศาสตร มี ห อ งปฏิ บั ติ ก ารดั ง นี้ Laboratory of Power
Converters and Drives Technology (LPDT) , Laboratory of Photovoltaic Energy System , RF Device
and System Research Center (RFRC) และ Tool AND DIE TECHNOLGY CENTER (TDTC)
2.2 มี ห อ งสมุ ด ทุ ก ศู น ย พื้ น ที่ ซึ่ ง มี รู ป เล ม งานวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ และมี ฐ านข อ มู ล รายงานวิ จั ย ฉบั บ
สมบูรณ http://research.rmutsb.ac.th/list2/ เพื่อประกอบการคนควาของนักวิจัย
2.3 มีฐานขอมู ลดานการวิจัย เพื่อเปน แหลงสืบคนขอมูลที่เชื่อ มโยงไปยั งแหลงทุน วิจัยทั้งภายในและ
ภายนอก ไดแก
- สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) http://www.nrct.go.th/
- สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) http://www.tsri.or.th
- สํ า นั ก ง า น ส ภ า น โ ย บ า ย ก า รอุ ด ม ศึ ก ษ า วิ ท ย า ศ า ส ต ร วิ จั ย แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม แ ห ง ช า ติ
(สอวช.) https://www.nxpo.or.th/
> หนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) https://www.nxpo.or.th/A/
> หนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนากําลังคน และทุนดานการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสรางนวัตกรรม (บพค.) https://www.nxpo.or.th/B/
> หน ว ยบริ ห ารและจั ด การทุ น ด า นการเพิ่ ม ความสามารถในการแข ง ขั น ของประเทศ
(บพข.) https://www.nxpo.or.th/C/
- สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองคการมหาชน (สวก.) http://www.arda.or.th/
- สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ(สวทช.)https://www.nstda.or.th/th/index.php
- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) https://www.mhesi.go.th
~ 82 ~

2.4 จัดสิ่งอํานวยความสะดวกระบบอินเตอรเน็ตและระบบสารสนเทศเพื่อใหบริการกับนักวิจัย อาจารยที่
ต องการค นคว าหาข อมู ลได อย างทั่ วถึ งทุ กคน เช น ฐานข อมู ล Science Direct ฐานข อมู ล SpringerLink - Journal
และในสว นของสถาบั นวิ จัย และพั ฒ นามีการจั ด ทํ า ห องสืบ คน ขอ มูล งานวิ จัย โดยจัด เครื่ อ งคอมพิว เตอร เพื่ อ
ใหบริการกับนักวิจัยและอาจารยในมหาวิทยาลัยไดใชในการสืบคนขอมูลงานวิจัยพิมพงาน ฯลฯ และมีฐานขอมูล
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ http://research.rmutsb.ac.th/list2/ ไวสืบคน
2.5 มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนี้
- งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 รวมกับ 8 มทร. ระหวางวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562
(U-2.1-2.1)
- งานประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ครั้ ง ที่ 4 The 4th National
Conference on Science and Technology (NCOST 2020) ร ะ ห ว า ง วั น ที่ 17-18 ม ก ร า ค ม 2563
(U-2.1-2.2) เพื่อใหนักวิจัยของมหาวิทยาลัยไดเขารวมนําเสนอผลงานวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
เปนประจําทุกป
3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัยจาก 3 แหลงทุน เพื่อสนับสนุนการดําเนินการ
วิจัย ในปงบประมาณ 2562 ดังนี้
3.1 แหลงทุนสนับสนุนการวิจัย จัดสรรงบประมาณผานกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ภายใตยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมประจําป 2563 (U-2.1-3.1)
3.2 แหลงทุนงบประมาณภายนอก เชน วช., สกอ., สกว., วท. (U-2.1-3.2)
3.3 แหลงทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินกองทุนสงเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย (U-2.1-3.3)
และมีการประชาสัม พั นธใหขอ มูล รายละเอีย ดของแหลง ทุนวิจัย ตา งๆ ทั้ง แหลงทุน ภายในประเทศและนอก
ประเทศบนเว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรื องานสรางสรรค ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานในการสงเสริมสนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค การจายเงินรางวัลและสนับสนุนการตีพิมพ บทความวิ จัย (U-2.1-4.1)
โดยมีกองทุนสงเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณนักวิจัยไปนําเสนอผลงานระดับนานาชาติ ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการ
ในระดั บ นานาชาติ จ ากเงิ น กองทุ น ส ง เสริ ม งานวิ จั ย พ.ศ.2559 (U-2.1-4.2) และฉบั บ ที่ 3 พ.ศ. 2562
(U-2.1-4.3)และสนับสนุนเงินรางวัลใหแกนักวิจัยที่ไปเผยแพรผลงานวิจัย ซึ่งดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ เรื่ อ ง หลัก เกณฑก ารจ า ยเงิ น รางวัล และสนั บ สนุน การตีพิม พ บ ทความวิ จั ย
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พ.ศ.2560 (U-2.1-4.4) ในป ก ารศึ ก ษา 2562 มี ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณเพื่ อ เสนอผลงานทางวิ ช าการใน
ระดับนานาชาติ จํานวน 14 ผลงาน งบประมาณทั้งสิ้น 830,278 บาท (U-2.1.4.5) รายละเอียดดังนี้
หนวยงาน
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
6. คณะศิลปศาสตร
รวม

จํานวนผลงาน
6
2
2
4
14

เงินสนับสนุน
370,300
39,978
140,000
280,000
830,278

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารย
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน
มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการพัฒนา
ศั ก ยภาพด า นการวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค แ ก อ าจารย ป ระจํ า และนั ก วิ จั ย โดยจั ด โครงการการพั ฒ นา
กระบวนการวิจัยและสรางนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงใหสัมฤทธิ์ผล ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 (U-2.1-5.1) และ
ส ง นั ก วิ จั ย เข า ร ว มการประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ แ ละนวั ต กรรมระดั บ นานาชาติ ในงาน Seoul International
Invention Fair 2019 (SIIF 2019) ระหวางวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต
และไดรั บ รางวั ล Silver Prize จาก Korea Invention Promotion Association และรางวั ล Special Award
for Innovation จาก King Abdulaziz University (U-2.1-5.2) ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธแสงดความ
ยิ น ดี ผ า นช อ งทางตา งๆ (U-2.1-5.3) อี กทั้ งได จั ด ทํา ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลสุ ว รรณภูมิ
เรื่อง หลักเกณฑการจายเงินรางวัลและสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย พ.ศ.2560 (U-2.1-4.4) ใหรางวัลแก
อาจารยแ ละนั กวิ จัยที่ มีผลงานวิจัย เปนไปตามประกาศนี้ ในปการศึกษา 2562 มี การสนับสนุ นเงิ นรางวัลและ
สนั บ สนุ นการตี พิ ม พ บ ท ความวิ จั ย จํ า นวน 69 บทความ งบประมาณทั้ ง สิ้ น 514,784.40 บาท
(U-2.1-5.4) รายละเอียดดังนี้
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หนวยงาน

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

6

2,500

25,000

วารสารระดับนานาชาติ
คาตีพิมพ เงินรางวัล
-

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

15

27,000

40,000

158,000

82,500

307,500

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

13

6,500

45,000

-

32,500

84,000

คณะวิศวกรรมศาสตร
และถาปตยกรรมศาสตร

21

16,000

75,000

76,443.75

100,000

267,443.75

คณะศิลปศาสตร

14

34,200

45,000

72,150

17,500

168,850

74

95,700

245,000

306,593.75

232,500

879,793.75

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

รวม

จํานวน
บทความ
5

วารสารระดับชาติ
คาตีพิมพ เงินรางวัล
9,500
15,000

รวมเปนเงิน
24,500
27,500

6. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มหาวิท ยาลัยมีการสนับสนุนและการประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับการขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิ บัตร
โดยสถาบัน วิจัยและพัฒนา ไดจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานงานทรัพยสินทางปญญา (U-2.1-6.1) ไวสําหรับให
นัก วิ จั ยที่ จะยื่นจดสามารถศึก ษาขั้ นตอนการยื่ นจดรว มถึง รายละเอีย ดแบบฟอรม ที่ต อ งใช สํ า หรั บ การยื่ น จด
ผานทางเว็ บไซตข องสถาบันวิจัยและพัฒนา (U-2.1-6.2) ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาเป น ผูดํา เนินการภายหลั ง
นักวิจัยไดกรอกรายละเอียดเรียบรอยแลว โดยประสานงานกับหนวยจัดการทรัพยสินทางปญญา/พาณิชยจังหวัด
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
การศึ ก ษา 2562 มหาวิ ท ยาลั ย โดยสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ได ดํ า เนิ น การประสานงานการจดอนุ สิ ท ธิ บั ต ร
จํานวน 15 ผลงาน ดังนี้
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ลําดับ

ชื่อผลงาน

ประเภท

เจาของผลงาน

1 ระบบและวิธีการสําหรับ อนุสิทธิบัตร ดร.อุทาน
กระเปาเงิน
บูรณศักดิ์ศรี
อิเล็กทรอนิกส
แบบกระจายศูนย
บนโปรโทคอลบล็อกเชน
ชนิดธุรกรรมเอาตพุต
ที่ไมไดใช
2 สูตรและกรรมวิธีการ อนุสิทธิบัตร ดร.พิชญ
ผลิตแหนมเห็ดนางรม
ตั้งสมบัตวิ ิจิตร
ภูฐาน

ผลการ
ดําเนินงาน
คณะวิทยาศาสตร อยูระหวาง
และเทคโนโลยี การพิจารณา
สังกัด

คณะวิทยาศาสตร อยูระหวาง
และเทคโนโลยี การพิจารณา

3 ระบบตรวจสอบเอกสาร อนุสิทธิบัตร ดร.อุทาน
คณะวิทยาศาสตร อยูระหวาง
บันทึกผลการเรียนแบบ
บูรณศักดิ์ศรี
และเทคโนโลยี การพิจารณา
กระจายศูนยโดยใช
ระบบบล็อกเชน
4 ระบบลงลายมือชื่อ
อนุสิทธิบัตร ดร.อุทาน
คณะวิทยาศาสตร อยูระหวาง
อิเล็กทรอนิกสในการ
บูรณศักดิ์ศรี
และเทคโนโลยี การพิจารณา
เวียนเอกสารโดยใช
ระบบบล็อกเชน
5 เครื่องอัดแผนขาวตัง
สิทธิบัตร รศ.อํานวยพศ
คณะ
อยูระหวาง
และขาวแตน
การ
ทองคํา
เทคโนโลยีการเกษตร การพิจารณา
ออกแบบ
และอุตสาหกรรม
เกษตร
6 อุปกรณเปดฝาขวด
สิทธิบัตร รศ.อํานวยพศ
คณะ
อยูระหวาง
การ
ทองคํา
เทคโนโลยีการเกษตร การพิจารณา
ออกแบบ
และอุตสาหกรรม
เกษตร
7 ตูอบแผนขาวตังและ
สิทธิบัตร รศ.อํานวยพศ
คณะ
อยูระหวาง
แผนขาวแตน
การ
ทองคํา
เทคโนโลยีการเกษตร การพิจารณา
ออกแบบ
และอุตสาหกรรม
เกษตร
8 อุปกรณแจงเตือนและ อนุสิทธิบัตร อาจารยจีรศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร อยูระหวาง
จดจําใบหนาดวย
พุมเจริญ
และเทคโนโลยี การพิจารณา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
สมองกล
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หมายเหตุ

หลักฐาน

วันที่ยื่นขอ
27 มิ.ย. 2562
เลขที่คาํ ขอ
1903001723

(U-2.1-6.3)

วันที่ยื่นขอ
6 ก.ย. 2562
เลขที่คาํ ขอ
1903002361
วันที่ยื่นขอ
5 พ.ย. 2562
เลขที่คาํ ขอ
1903002904
วัยที่ยืนขอ
5 พ.ย. 2562
เลขที่คาํ ขอ
1903002905
วันที่ยื่นขอ
11 ก.พ. 2563
เลขที่คาํ ขอ
2002000822
วันที่ยื่นขอ
11 ก.พ. 2563
เลขที่คาํ ขอ
2002000821
วันที่ยื่นขอ
11 ก.พ. 2563
เลขที่คาํ ขอ
2002000820
วันที่ยื่นขอ
4 ก.พ. 2563
เลขที่คาํ ขอ
2003000359

(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-2.1-6.10)

ผลการ
ดําเนินงาน
9 ผลิตภัณฑแผนฟลมอม อนุสิทธิบัตร ดร.วชิรญา
คณะ
อยูระหวาง
จากขาวไรซเบอรรี่
เหลียวตระกูล เทคโนโลยีการเกษตร การพิจารณา
ผสมสมุนไพร
และอุตสาหกรรม
เกษตร
10 ชุดตนแบบระบบผสม
สิทธิบัตร
อ.ชิดชนก
คณะครุศาสตร อยูระหวาง
น้ําโอโซนเพื่อยับยั้ง
มากจันทร
อุตสาหกรรม การพิจารณา
เชื้อรา Alternaria
ในผักคะนา

ลําดับ

ชื่อผลงาน

ประเภท

เจาของผลงาน

สังกัด

หมายเหตุ

หลักฐาน

วันที่ยื่นขอ
19 ก.พ. 2563
เลขที่คาํ ขอ
2003000396
วันที่ยื่นขอ
24 ก.พ. 2563
เลขที่คาํ ขอ
2001001495

(U-2.1-6.11)

11 เครื่องผลิตแผนขาวตัง
และแผนขาวแตน

(U-2.1-6.13)

12

(U-2.1-6.14)

13

14

15

อนุสิทธิบัตร รศ.อํานวยพศ
คณะ
อยูระหวาง
วันที่ยื่นขอ
ทองคํา
เทคโนโลยีการเกษตร การพิจารณา 19 ก.พ. 2563
และอุตสาหกรรม
เลขที่คาํ ขอ
เกษตร
2003000395
ผลิตภัณฑถั่งเชาสีทอง อนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.พนิดา คณะวิทยาศาสตร อยูระหวาง
วันที่ยื่นขอ
น้ําผึ้งมะนาวสําหรับ
หลอวงศตระกูล และเทคโนโลยี การพิจารณา 7 พ.ค. 2563
ชงดื่ม
ดร.สุธิษา เละเซ็น
เลขที่คาํ ขอ
อ.ศิวัฒน
2003001068
พลอินทร
เครื่องจําลองแสงอาทิตย สิทธิบัตร
รศ.นภัทร
คณะ
อยูระหวาง
วันที่ยื่นขอ
เทียมขนาดใหญจาก
วัจนเทพินทร วิศวกรรมศาสตร ดําเนินการ 23 เมษายน 2563
โมดูลไดโอดเปลงแสง
และสถาปตยกรรม
เลขที่คาํ ขอ
ปรับความรับรังสีโดย
ศาสตร
2001003221
การเลื่อนระยะพื้น
ทดสอบ
เครื่องตรวจวัดความ
สิทธิบัตร
อ.เอกชัย
คณะครุศาสตร อยูระหวาง
สงสกสว.
หวานเมลอนดวยเทคนิค
รัตนบรรลือ
อุตสาหกรรม
ดําเนินการ
เรียบรอยแลว
อินฟราเรดยานใกล
และคณะ
อิฐบล็อคดินซีเมนตจาก อนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.ณรงคชัย
คณะ
อยูระหวาง
วันที่ยื่นขอ
สวนผสมของเสนใยหญา
วิวัฒนาชาง
วิศวกรรมศาสตร การพิจารณา 30 มิ.ย. 2563
แฝก
และสถาปตยกรรม
เลขที่คาํ ขอ
ศาสตร
2003001617

(U-2.1-6.12)
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(U-2.1-6.15)

(U-2.1-6.16)

(U-2.1-6.17)

เอกสารหลักฐาน :
รหัส
รายการเอกสารหลักฐาน
U-2.1-1.1 เว็บไซตระบบฐานขอมูลบริหารงานวิจัย(http://research.rmutsb.ac.th/)
U-2.1-2.1 รายงานการเขารวมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10
U-2.1-2.2 เว็บไซตงานประชุมวิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
U-2.1-3.1 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง แผนงานที่ไดรับจัดสรร
งบประมาณกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจําป 2563
U-2.1-3.2 หนังสือแจงอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2562
U-2.1-3.3 สําเนาหนังสือขออนุมัติงบประมาณอุดหนุนจากเงินจากงบกองทุนสงเสริมงานวิจัย ประจําป
งบประมาณ 2563 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562
U-2.1-4.1 คูมือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน การไปนําเสนอผลงานวิชาการ
และการเสนอขอรับเงินรางวัล (SOP 200-2-01)
U-2.1-4.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุน
บุคลากรเพื่อไปนําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ พ.ศ. 2559
U-2.1-4.3 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนบุคลา
กรเพื่อไปนําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
U-2.1-4.4 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการจายเงินรางวัล
และสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย พ.ศ.2560
U-2.1-4.5 สรุปการไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปการศึกษา2562
U-2.1-5.1 รายงานผลการดําเนินโครงการการพัฒนากระบวนการวิจัยและสรางนวัตกรรมที่มี
ผลกระทบสูงใหสัมฤทธิ์ผล
U-2.1-5.2 รายงานผลการเขารวมประกวดในเวทีนานาชาติ
U-2.1-5.3 การประชาสัมพันธแสงดความยินดี กับ อาจารยชนะรบ วิชาลัย
U-2.1-5.4 สรุปการสนับสนุนเงินรางวัลและคาธรรมเนียมการตีพิมพบทความ ปการศึกษา 2562
U-2.1-6.1 คูมือการปฏิบัติงานตามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานงานทรัพยสินทางปญญา
(SOP 200-03)
U-2.1-6.2 เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา(ทรัพยสินทางปญญา)
U-2.1-6.3 สําเนาคําขอรับอนุสิทธิบัตร เรื่อง ระบบและวิธีการสําหรับกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส
แบบกระจายศูนยบนโปรโทคอลบล็อกเชนชนิดธุรกรรมเอาตพุตที่ไมไดใช
U-2.1-6.4 สําเนาคําขอรับอนุสิทธิบัตร เรื่อง กรรมวิธีการผลิตแหนมเห็ดนางรมภูฐานเพื่อสุขภาพและ
ปลอดเชื้อกอโรคทางเดินอาหาร
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รหัส
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-2.1-6.10
U-2.1-6.11
U-2.1-6.12
U-2.1-6.13
U-2.1-6.14
U-2.1-6.15
U-2.1-6.16
U-2.1-6.17

รายการเอกสารหลักฐาน
สําเนาคําขอรับอนุสิทธิบัตร ระบบตรวจสอบเอกสารบันทึกผลการเรียนแบบกระจายศูนย
โดยใชระบบบล็อกเชน
สําเนาคําขอรับอนุสิทธิบัตร ระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสในการเวียนเอกสารโดยใช
ระบบบล็อกเชน
สําเนาคําขอรับ สิทธิบัตรการออกแบบ เครื่องอัดแผนขาวตังและขาวแตน
สําเนาคําขอรับ สิทธิบัตรการออกแบบ อุปกรณเปดฝาขวด
สําเนาคําขอรับ สิทธิบัตรการออกแบบ ตูอบแผนขาวตังและแผนขาวแตน
สําเนาคําขอรับ อนุสิทธิบัตร อุปกรณแจงเตือนและจดจําใบหนาดวยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรสมองกล
สําเนาคําขอรับ อนุสิทธิบัตร ผลิตภัณฑแผนฟลมอมจากขาวไรซเบอรรี่ผสมสมุนไพร
สําเนาคําขอรับ สิทธิบัตร ชุดตนแบบระบบผสมน้ําโอโซนเพื่อยับยั้งเชื้อรา Alternaria
ในผักคะนา
สําเนาคําขอรับ อนุสิทธิบัตร เครื่องผลิตแผนขาวตังและแผนขาวแตน
สําเนาคําขอรับ อนุสิทธิบัตร ผลิตภัณฑถั่งเชาสีทองน้ําผึ้งมะนาวสําหรับชงดื่ม
สําเนาคําขอรับ สิทธิบัตร เครื่องจําลองแสงอาทิตยเทียมขนาดใหญจากโมดูล
ไดโอดเปลงแสงปรับความรับรังสีโดยการเลื่อนระยะพื้นทดสอบ
สําเนาคําขอรับสิทธิบัตร เครื่องตรวจวัดความหวานเมลอนดวยเทคนิคอินฟราเรดยานใกล
สําเนาคําขอรับ อนุสิทธิบัตร อิฐบล็อคดินซีเมนตจากสวนผสมของเสนใยหญาแฝก
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(/) ตัวบงชี้ที่ 2.2
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

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

คําอธิบายตัวบงชี้
ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให เ กิ ด การผลิ ต งานวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
คื อเงิน สนั บ สนุน งานวิ จัย หรื อ งานสรา งสรรค ดัง นั้น สถาบั นอุ ดมศึก ษาจึง ต อ งจั ดสรรเงิ น จากภายในสถาบั น
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
2.89
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
5.00
3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.87
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4.95
5. คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
5.00
6. คณะศิลปศาสตร
2.65
ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะ (1)
25.36
จํานวนคณะและหนวยงานงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน (2)
6
คะแนนที่ได (1) ÷ (2)
4.23
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ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: 4.23 คะแนน
: 5.00 คะแนน
: 5.00 คะแนน

ผลการดําเนินงาน : X ไมบรรลุเปาหมาย

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
ในปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยฯ ไดจําแนกเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน และ
ภายนอกสถาบัน ตามสาขาวิชาเปน 2 กลุม ดังนี้คอื
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก ภายในและ
ภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ฯ จํ า นวน 34,140,829 บาท โดยมี จํ า นวนอาจารย ป ระจํ า และนั ก วิ จั ย ประจํ า
(ไมรวมอาจารยลาศึกษาตอ) จํานวนทั้งสิ้น 410.5 คน เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอ อาจารยประจํา
และนักวิจัย เทากับ 83,168.89 บาทตอคน
2. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก ภายใน
และภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ฯ จํ า นวน 7,950,000 บาท โดยมี จํ า นวนอาจารย ป ระจํ า และนั ก วิ จั ย ประจํ า
(ไมรวมอาจารยลาศึกษาตอ) จํานวนทั้งสิ้น 233 คน เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตออาจารย ประจํา
และนักวิจัย เทากับ 34,120.17 บาทตอคน
เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U-2.2-1 ผลการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
U-2.2-2 สําเนาหนังสือขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนสงเสริมงานวิจัย ประจําปงบประมาณ 2563
U-2.2-3 ทะเบียนรายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรบั ทุนอุดหนุนการวิจัย งบภายนอก ประจําป 2563
U-2.2-4 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
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ตารางที่ 2.2-2 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรค
รายการ
ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ
2561
2562
2563
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
19,586,340.00 7,034,957.00 22,434,167.00
จากภายในสถาบัน (บาท)
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
5,855,920.00 21,412,507.57 19,656,662.00
จากภายนอกสถาบัน (บาท)
รวมเงินสนับสนุนทั้งหมด
25,442,260.00 28,447,464.57 42,090,829.00
รวมจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยปฏิบัติงานจริง
654.5
653.5
643.5
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
38,932.30
43,530.93
65,409.21
ตออาจารยประจําและนักวิจัย
ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ตารางที่ 2.2-3 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ปงบประมาณ 2563 จําแนกตามคณะวิชา
จํานวนเงินสนับสนุนภายใน
จํานวนอาจารยและ
นักวิจัยที่ปฏิบัติ
งบกองทุน
คณะวิชา/หนวยงาน
งบประมาณ
งานจริง
เงินรายได
สงเสริม
แผนดิน
(ปการศึกษา 2561)
งานวิจัย
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปตอคน
- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
70
654,500.00
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
61
362,000.00
อุตสาหกรรมการเกษตร
- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
53
2,589,500.00
426,000.00
สารสนเทศ
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
110.5
4,680,440.00
1,334,200.00
- คณะวิศวกรรมศาสตรและ
116
4,228,300.00
491,227.00
สถาปตยกรรมศาสตร
รวม
410.5
11,498,240.00
3,267,927.00
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร : คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตอคน
- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
10
290,000.00
114,000.00
- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
128
5,331,400.00
835,800.00
สารสนเทศ
- คณะศิลปศาสตร
95
1,096,800.00
รวม
233
5,621,400.00
2,046,600.00
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา
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เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคภายในและภายนอก คะแนนตาม
สถาบันตอจํานวนอาจารย
เกณฑ สกอ.
ประจํา ปงบประมาณ 2562

จํานวนเงิน
สนับสนุน
ภายนอกสถาบัน

รวม

13,976,386.00

654,500.00
14,338,386.00

9,350.00
235,055.51

0.77
5

-

3,015,500.00

56,896.23

4.74

550,000.00
4,848,276.00

6,564,640.00
9,567,803.00

59,408.51
82,481.06

4.95
5

19,374,662.00

34,140,829.00

83,168.89

-

120,000.00
-

524,000.00
6,167,200.00

52,400.00
48,181.25

5
5

162,000.00
282,000.00

1,258,800.00
7,950,000.00

13,250.53
34,120.17

2.65
-

(/) 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 ใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนทั้งเชิงวิช าการและการแขงขั น ของประเทศ ผลงาน
วิช าการอยูในรูป ของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ Scopus หรือตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิ บัตร หรือเปน
ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว ผลงานที่ทํารวมกับอุตสาหกรรมที่ผาน
การประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณา
ตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว โดยมีวิธีการคิดดังนี้
เกณฑการประเมิน
คะแนนที่ไดในระดับสถาบันเปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานวิชาการของอาจารยประจํา
และนักวิจัยของทุกคณะวิชาและหนวยงานวิจัยในสถาบัน
สูตรการคํานวณ
คะแนนที่ได =

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

ผลรวมของผลการประเมินผลงานวิชาการของทุกคณะและหนวยงานวิจัย
จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน

: 3.99 คะแนน
: 3.00 คะแนน
: 4.00 คะแนน

ผลการดําเนินงาน : / บรรลุเปาหมาย
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
ตารางที่ 2.3-1 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในป พ.ศ.2562
จํานวน รวมถวง
คณะ
คะแนนผลการประเมิน
ผลงาน น้ําหนัก
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (สายวิทย)
46
23.38
3.9
4.45
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (สายสังคม)
11
40
5
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
24
22.29
3.71
3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สายวิทย)
32
18.87
3.14
4.07
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สายสังคม)
108
28.06
5
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
68
27.40
4.13
5. คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
116
42.80
5.00
6. คณะศิลปศาสตร
31
14.43
3.61
ผลรวมคาคะแนน (1)
24.97
จํานวนคณะและหนวยงานงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน (2)
6
คะแนนที่ได (1) ÷ (2)
4.16
เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U-2.3-1 จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในป พ.ศ.2562
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
U-2.3-2 จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในป พ.ศ.2562
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
U-2.3-3 จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในป พ.ศ.2562
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
U-2.3-4 จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในป พ.ศ.2562
คณะวิศวกรรมศาสตรและ สถาปตยกรรมศาสตร
U-2.3-5 จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในป พ.ศ.2562
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
U-2.3-6 จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในป พ.ศ.2562
คณะศิลปศาสตร
U-2.3-7 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

- 95 -

ตารางที่ 2.3-2 จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําในป พ.ศ.2562 จําแนกคณะ
1.คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
1.1 กลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 30 = 5 คะแนน
ชื่อผลงานวิจัยหรือ
ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
ที่
งานสรางสรรค
(คํานําหนาชื่อ/
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
ที่ตีพิมพ เผยแพร
ชื่อ/สกุล)
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

ปที่/ฉบับที่
/วัน/เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

1

19 - 20
มีนาคม 2562

0.2

26 เมษายน 62

0.2

24 - 26
กรกฎาคม
2562

0.2

2

3

การสรางและหา
ประสิทธิภาพชุดฝก
ระบบนิวแมติกส
ไฟฟา

อ.ณัฏฐ สิริวรรธนานนท งานประชุมวิชาการครุศาสตร
อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่
11 ณ หอประชุมเบญจรัตน
อาคารนวมินทรราชินี และ
อาคาร 52 คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ
ชุดสาธิตการทํางาน อ.เอกชัย รัตนบรรลือ
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ของเครื่องปรับอากาศ และ
"การจัดการในยุคเทคโนโลยี
รถยนต
นายสุรเชษฐ ขาวโต
เปลี่ยนโลก" (Management in
Disruptive Technologies
Era) ณ อาคารสิรินธร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร
พื้นที่ศาลายา จังหวัดนครปฐม
เทคนิคการปรับปรุง อ.ลือเดช เพชรดวง
การประชุมวิชาการระดับชาติ
คุณภาพกาซชีวภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
เพื่อใชเปนเชื้อเพลิง
ราชมงคล ครั้งที่ 11 การ
สําหรับเครื่องยนต
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
สันดาป Technique
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราช
of Improvement
มงคลครั้งที่ 10 วิธีราชมงคล
biogas Ouality for
ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อ
combustion
สรางสรรคเศรษฐกิจและสังคม
Engine Fuel
ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม

- 96 -

คาถวน
น้ําหนัก

หมายเหตุ

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
ที่
งานสรางสรรค
(คํานําหนาชื่อ/
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
ที่ตีพิมพ เผยแพร
ชื่อ/สกุล)
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

ปที่/ฉบับที่
/วัน/เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

4

การเพิ่มประสิทธิภาพ อ.เอกชัย รัตนบรรลือ
ตูอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยดวยระบบ
กักพลังงานความรอน
อยางงาย

24 - 26
กรกฎาคม
2562

0.2

5

การศึกษา
ประสิทธิภาพของเตา
พลังงานแสงอาทิตย
แบบพาราโบลิก

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 10
วิธีราชมงคลขับเคลื่อน
นวัตกรรมเพื่อสรางสรรค
เศรษฐกิจและสังคม
ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
การประชุมวิชาการเครื่องขาย
วิศวกรรมเครื่องกลแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 33
ณ จังหวัดอุดรธานี

2-5 กรฏฎาคม
2562

0.2

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 10
วิธีราชมงคลขับเคลื่อน
นวัตกรรมเพื่อสรางสรรค
เศรษฐกิจและสังคม
ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม

24 - 26
กรกฎาคม
2562

0.2

6

รพีพงศ เปยมสุวรรณ ,
ภราดร หนูทอง ,
อนุชา กล่ํานอย ,
ฉลอง สวัสดี ,
ปฎิวัติ วรามิตร ,
บัณฑิต กฤตาคม
และ
ภาณุวัฒน จันทรมาก
การเปรียบเทียบกําลัง รพีพงศ เปยมสุวรรณ ,
ของตัวสะทอนแสงที่ ภราดร หนูทอง ,
ติดตั้งบนเตาพลังงาน อนุชา กล่ํานอย ,
แสงอาทิตยแบบพารา ปฎิวัติ วรามิตร ,
โบลิก
บัณฑิต กฤตาคม
และ
ภาณุวัฒน จันทรมาก
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คาถวน
น้ําหนัก

หมายเหตุ

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
ที่
งานสรางสรรค
(คํานําหนาชื่อ/
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
ที่ตีพิมพ เผยแพร
ชื่อ/สกุล)
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

ปที่/ฉบับที่
/วัน/เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

7

การสรางแบบจําลอง
เรื่องการทแบบหลอ
โลหะและไสแบบ

นิกร สุกชาติ ,
ปฏิวัติ วิชาวงษ

12 - 13
กันยายน 2562

0.2

8

การศึกษาคาความ
เขมโอโซนที่มีผลตอ
คา pH ในน้ําของบอ
ปลาดุก

กรกมล จันทรประธาตุ ,
ประภัสสร ปุยเงิน ,
พชร ชางคิด
และ
อ.สุธี ลี้จงเพิ่มพูน

26 เมษายน 62

0.2

9

การศึกษาผลของ
อ.สุธี ลี้จงเพิ่มพูน
ความเขมขนกาซ
โอโซนตอการงอกจาก
เมล็ดและความ
ยาวลําตนเมลอน

26 เมษายน 62

0.2

24 - 26
กรกฎาคม
2562

0.2

10 การเพิ่มการ
เจริญเติบโตของ
กระเจี๊ยบดวยเทคนิค
สนามไฟฟา

อ.สุธี ลี้จงเพิ่มพูน

การประชุมวิชาการนําเสนอ
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
ระดับชาติ “งานวิจัย และงาน
สรางสรรครับใชสังคม”
ประจําป 2562 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี จังหวัด
สมุทรปราการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ
"การจัดการในยุคเทคโนโลยี
เปลี่ยนโลก" (Management in
Disruptive Technologies
Era) ณ อาคารสิรินธร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร พื้นที่
ศาลายา จังหวัดนครปฐม
การประชุมวิชาการระดับชาติ
"การจัดการในยุคเทคโนโลยี
เปลี่ยนโลก" (Management in
Disruptive Technologies
Era) ณ อาคารสิรินธร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร พื้นที่
ศาลายา จังหวัดนครปฐม
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ครั้งที่ 11 การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลครั้งที่ 10 วิธีราชมงคล
ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสรางสรรค
เศรษฐกิจและสังคม ณ ศูนยประชุม
และแสดงสินคานานาชาติเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
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คาถวน
น้ําหนัก

หมายเหตุ

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
ที่
งานสรางสรรค
(คํานําหนาชื่อ/
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
ที่ตีพิมพ เผยแพร
ชื่อ/สกุล)
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

ปที่/ฉบับที่
/วัน/เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

11 การลดความชื้นของ
เปลือกแหวโดยใช
เทคนิคสนามไฟฟา

24 - 26
กรกฎาคม
2562

0.2

24 - 26
กรกฎาคม
2562

0.2

24 - 26
กรกฎาคม
2562

0.2

อ.ชิดชนก มากจันทร

12 การหาประสิทธิภาพที่ อ.วิรัช กองสิน
เหมาะสมในการรับ
แสงของแผงโซลา
เซลล

13 การสรางและหา
ประสิทธิภาพชุด
ทดลองวงจรกรอง
ความถี่ในรายวิชา
ปฎิบัติการ
ระบบสื่อสาร

อ.สรัลญารัศมิ์ ทองไสว

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 11 การ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลครั้งที่ 10 วิธีราช
มงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อ
สรางสรรคเศรษฐกิจและสังคม
ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเชียงใหมจังหวัด
เชียงใหม
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 11 การ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลครั้งที่ 10 วิธีราช
มงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อ
สรางสรรคเศรษฐกิจและสังคม
ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเชียงใหมจังหวัด
เชียงใหม
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 11 การ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลครั้งที่ 10 วิธีราช
มงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อ
สรางสรรคเศรษฐกิจและสังคม
ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม
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คาถวน
น้ําหนัก

หมายเหตุ

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
ที่
งานสรางสรรค
(คํานําหนาชื่อ/
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
ที่ตีพิมพ เผยแพร
ชื่อ/สกุล)
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

ปที่/ฉบับที่
/วัน/เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

14 การพัฒนาและศึกษา
ประสิทธิภาพชุด
ทดลองการออกแบบ
วงจรขยายรวม

อ.ประชุม อุทาพรม

24 - 26
กรกฎาคม
2562

0.2

15 การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
นักศึกษาดวยเทคนิค
การสอนแบบ MIAP
กรณีศึกษารายวิชา
วิศวกรรมไมโครเวฟ

อ.วิทฤกธิ์ โคตรมณี

24 - 26
กรกฎาคม
2562

0.2

16 การสรางและ
ออกแบบหุนยนต ลูก
ชวงมังกรบิน ABU
2018

อ.สุประวิทย เมืองเจริญ

24 - 26
กรกฎาคม
2562

0.2

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 11 การ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลครั้งที่ 10 วิธี
ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม
เพื่อสรางสรรคเศรษฐกิจและ
สังคม ณ ศูนยประชุมและแสดง
สินคานานาชาติเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 11 การ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลครั้งที่ 10 วิธีราช
มงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อ
สรางสรรคเศรษฐกิจและสังคม
ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 11 การ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลครั้งที่ 10 วิธี
ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม
เพื่อสรางสรรคเศรษฐกิจและ
สังคม ณ ศูนยประชุมและแสดง
สินคานานาชาติเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
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คาถวน
น้ําหนัก

หมายเหตุ

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
ที่
งานสรางสรรค
(คํานําหนาชื่อ/
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
ที่ตีพิมพ เผยแพร
ชื่อ/สกุล)
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

ปที่/ฉบับที่
/วัน/เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

17 ชุดควบคุมการเพาะ
เห็ดดวยบอรด
Arduino Uno R3

24 - 26
กรกฎาคม
2562

0.2

24 - 26
กรกฎาคม
2562

0.2

22 - 24 มีนาคม
2562

0.2

22 - 24 มีนาคม
2562

0.2

อ.สุประวิทย เมืองเจริญ
,อ.จิรพันธ อรรถพร

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 11 การ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลครั้งที่ 10 วิธี
ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม
เพื่อสรางสรรคเศรษฐกิจและ
สังคม ณ ศูนยประชุมและแสดง
สินคานานาชาติเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
18 การออกแบบและ
อ.สุประวิทย เมืองเจริญ การประชุมวิชาการระดับชาติ
พัฒนาระบบควบคุม , อ.ดํารง เซงมณี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
แบบไรสายของการ
ราชมงคล ครั้งที่ 11 การ
เคลื่อนที่หุนยนตตอสู
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลครั้งที่ 10 วิธี
ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม
เพื่อสรางสรรคเศรษฐกิจและ
สังคม ณ ศูนยประชุมและแสดง
สินคานานาชาติเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
19 การสรางบทเรียน
นายอภิชาติ จันดาชาติ , การประชุมวิชาการระดับ
คอมพิวเตอรชวยสอน อ.บุญธิดา ชุนงาม
ปริญญาตรีดานคอมพิวเตอร
ระบบมัลติมิเดีย วิชา
ภูมิภาคอาเซียน ครั้ง 7 ณ
ระบบปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
เบื้องตน
จังหวัดเชียงราย
20 แอปพลิเคชันแผนที่ นายสธรรดร ยงยืน , อ. การประชุมวิชาการระดับ
คนหาโรงพยาบาบ
บุญธิดา ชุนงาม
ปริญญาตรีดานคอมพิวเตอร
และความรูเรื่องปฐม
ภูมิภาคอาเซียน ครั้ง 7
พยาบาลเบื้องตนบน
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ระบบปฎิบัติการแอน
เชียงราย จังหวัดเชียงราย
ดรอยด
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คาถวน
น้ําหนัก

หมายเหตุ

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
ที่
งานสรางสรรค
(คํานําหนาชื่อ/
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
ที่ตีพิมพ เผยแพร
ชื่อ/สกุล)
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

ปที่/ฉบับที่
/วัน/เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

21 การพัฒนาบทเรียน
มัลติมีเดีย เรื่องกฏ
ของโอหม สําหรับ
นักศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3
22 หุนยนตแมงมุม 4 ขา
สําหรับการทรงตัว
เดินบนพื้นที่ตางระดับ

นางสาววรัญญา คําศรี ,
อ.บุญธิดา ชุนงาม

22 - 24 มีนาคม
2562

0.2

22 - 24 มีนาคม
2562

0.2

23 การพัฒนาเว็บไซต
อาหารสมุนไพรไทย
เพื่อสุขภาพ

นายนรินทร แกวเรือง ,
อ.บุญธิดา ชุนงาม

22 - 24 มีนาคม
2562

0.2

24 แอปพลิเคชันแสดง
แผนที่และแนะนํา
รานอาหารในภาค
กลางบน
ระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด
25 การพัฒนาระบบ
เว็บไซตศูนยการ
เรียนรูภูมิปญญา
ชาวบานจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
26 การพัฒนาระบบ
วิเคราะหความเสี่ยง
ในการเกิดโรคมะเร็ง
บนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด

นางสาวอรพรรณ
นิ่มสุพรรณ ,
อ.บุญธิดา ชุนงาม

การประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรีดานคอมพิวเตอร
ภูมิภาคอาเซียน ครั้ง 7
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงราย จังหวัดเชียงราย
การประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรีดานคอมพิวเตอร
ภูมิภาคอาเซียน ครั้ง 7
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงราย จังหวัดเชียงราย
การประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรีดานคอมพิวเตอร
ภูมิภาคอาเซียน ครั้ง 7
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงราย จังหวัดเชียงราย
การประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรีดานคอมพิวเตอร
ภูมิภาคอาเซียน ครั้ง 7
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงราย จังหวัดเชียงราย

22 - 24 มีนาคม
2562

0.2

การประชุมวิชาการระดับชาติ
"การจัดการในยุคเทคโนโลยี
เปลี่ยนโลก" (Management in
Disruptive Technologies
Era)
การประชุมวิชาการระดับชาติ
"การจัดการในยุคเทคโนโลยี
เปลี่ยนโลก" (Management in
Disruptive Technologies
Era)

ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
22 - 24 มีนาคม
2562
26 เมษายน
2562 ณ อาคาร
สิรินธร มทร.
รัตนโกสินทร
พื้นที่ศาลายา
จังหวัดนครปฐม

0.2

นางสาววันวิสาข ทอง
เพ็ง , อ.บุญธิดา ชุนงาม

อ..บุญธิดา ชุนงาม

อ..บุญธิดา ชุนงาม
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0.2

หมายเหตุ

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
ที่
งานสรางสรรค
(คํานําหนาชื่อ/
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
ที่ตีพิมพ เผยแพร
ชื่อ/สกุล)
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

ปที่/ฉบับที่
/วัน/เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

27

ระหวางวันที่ 24
ถึง 26
กรกฎาคม
2562 ณ
ศูนยประชุมและ
แสดงสินคา
นานาชาติ
เชียงใหมจังหวัด
เชียงใหม
27-28
พฤษภาคม
2562

0.2

20- 23
พฤศจิกายน 62

0.4

การเปรียบเทียบ
ดร. บุญธิดา ชุนงาม
ผลสัมฤทธิ์ความคงทน
การเรียนรูเรื่องผังงาน
โดยใชเกมและการ
สอนตามปกติ

28 A SOLAR DRYER
USING WATER
WITH AIR IN A
FORCED
CONVECTION
HEAT TRANSFERT

อ.นิรันดร วัชโรดม

29 Experimental
Comparison
Between CAV
Control and CO2
Ventilation
Control
Approaches with
respect to energy
saving of Air
Conditioner
30 Design and
Construction of
Stirling Engine
from Versatile
Stove

อ.นิรันดร วัชโรดม

ดร.ปยชาติ
ธาตรีนรานนท

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 10
วิธีราชมงคลขับเคลื่อน
นวัตกรรมเพื่อสรางสรรค
เศรษฐกิจและสังคม
การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ The8th
international Conference
on Sustainable Energy and
Gree Architecture (SEGA08) ณ โรงแรมบางกอกชฏา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
10th International Science,
Social Science, Engineering
and Energy Conference
Rajamangala University of
Technology Isan Sakon
Nakhon Campus, Sakon
Nakhon, Thailand

The 8th International
27-28
Conference on Sustainable พฤษภาคม
Energy and Green
2562
Architecture (SEGA - 08)
ณ โรงแรมบางกอกชฎา,
กรุงเทพมหานคร
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0.4

0.4

หมายเหตุ

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
ที่
งานสรางสรรค
(คํานําหนาชื่อ/
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
ที่ตีพิมพ เผยแพร
ชื่อ/สกุล)
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

ปที่/ฉบับที่
/วัน/เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

31 The Problem and
Solution
Guidelines for
Export Business
Operations of
Suitcase
Manufacturing
Industry in
Thailand
32 The Operation
Conditions and
Survival Needs of
Auto Parts
Manufacturing
Industries in
Bangkok and
Nearby Areas
33 A Study of
Feasibility of
Magnetic Oscillate
Gas Tungsten Arc
Welding with
Fluxed Core Filler
Metal for
Walkability
Improvement
34 A Study Ways and
Remedies of
Frozen shrimp
Industries of
Thailand, Thailand
4.0

คาถวน
น้ําหนัก

ผศ.ดร.เทพนารินทร
ประพันธพัฒน

ในงาน International
conference on Science,
Innovation and
Management (ICSIM)
ณ นครซิดนีย
ประเทศออสเตเลีย

5–6
พฤษภาคม
2562

0.4

ผศ.ดร.เทพนารินทร
ประพันธพัฒน

ในงาน International
Conference on Social
Science , Arts , Business
and Education (ICSSABE 19) ณ กรุงแฟรงคเฟรต
ประเทศเยอรมัน

13 – 14
สิงหาคม 2562

0.4

ดร.ธงชัย อรัญชัย ,
อนุศักดิ์ ศิลาชัย ,
สุริยา ประสมทอง

10th International Science, 20- 23
Social Science, Engineering พฤศจิกายน
and Energy Conference
2562
Rajamangala University of
Technology Isan Sakon
Nakhon Campus, Sakon
Nakhon, Thailand

0.4

ผศ.ดร.เทพนารินทร
ประพันธพัฒน

ในงาน International Conference 19 – 20
on Advances in Business
ธันวาคม 2562
Management and Information
Technology (ICABMIT)
ณ เมืองฟลอเรนซ
ประเทศอิตาลี

0.4
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ชื่อผลงานวิจัยหรือ
ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
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งานสรางสรรค
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ที่ตีพิมพ เผยแพร
ชื่อ/สกุล)
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
35

Influence of
aluminum alloy
sheet on the
Formability in
Single Point
Incremental
Forming Process
36 A Study of the
influence of
electromagnetic
fields that affect
the loss of signal
at the fiber optic
connection

อ.สุริยา น้ําแกว

อ.วิชัย นระมาตย

37 A Study of the
อ.วศกร ไตรพัฒน
influence external
in affect the loss
point connector
fusion splice
method

38 ปญหาและอุปสรรค ผศ.ดร.เทพนารินทร
ดานปจจัยพื้นฐานใน ประพันธพัฒน
การประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมผลิต
ชิ้นสวนยานยนต
ขนาดยอม และขนาด
กลางในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล

10th International Science,
Social Science, Engineering
and Energy Conference
Rajamangala University of
Technology Isan Sakon
Nakhon Campus, Sakon
Nakhon, Thailand
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ในงาน 8th International
Conference on Informatics,
Environment, Energy and
Applications (IEEA2019)
ณ Osaka International
Convention Center, Japan,
(ประเทศญี่ปุน)
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ในงาน 8th International
Conference on Informatics,
Environment, Energy and
Applications (IEEA2019) ณ
Osaka International
Convention Center, Japan,
(ประเทศญี่ปุน)
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
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ปที่/ฉบับที่
/วัน/เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวน
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20- 23
พฤศจิกายน
2562

0.4

16-19 มีนาคม
2562

0.4

16-19 มีนาคม
2562

0.4

ปที่ 31 ฉบับที่
110 เดือน
เมษายน มิถุนายน 2562
ISSN 08575452

0.6

หมายเหตุ

TCI กลุม 2

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
ที่
งานสรางสรรค
(คํานําหนาชื่อ/
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
ที่ตีพิมพ เผยแพร
ชื่อ/สกุล)
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

ปที่/ฉบับที่
/วัน/เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

39 อิทธิพลของการเติม
ลวดเชื่อมอลูมิเนียม
ตอสมบัติทางกล และ
สวนผสมทางเคมีของ
แนวเชื่อมพอกผิวแข็ง
เหล็กกลาคารบอนต่ํา
ดวยกระบวนการ
เชื่อมอารคทังสเตน
แกสคลุม
40 การศึกษา
ประสิทธิภาพของ
สนามไฟฟา
กระแสตรงและ
กระแสสลับตอการลด
ความชื้นมะเคเดเมีย
ทั้งกะลา
41 การศึกษาระบบ
ควบคุมปริมาณน้ํา
ใหกับพืชระยะสั้นดวย
โครงขายประสาท
เทียม

อ.สุริยา ประสมทอง ,
อ.สุริยา น้ําแกว

วารสารวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

อ.ชิดชนก มากจันทร

42 Creation and
Technique with
Causal Model”

คาถวน
น้ําหนัก

หมายเหตุ

ปที่ 15 ฉบับที่ 1
มกราคม –
เมษายน 2562
เลขหนา
28 - 39

0.8

TCI กลุมที่ 1

วารสารวิชาการ
มทร.สุวรรณภูมิ

ปที่ 7 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม –
มิถุนายน 2562
เลขหนา 52 –
61 เลข ISSN :
2651-1932

0.8

TCI กลุมที่ 1

อ.วิรัช กองสิน

วารสารวิชาการ
มทร.สุวรรณภูมิ

0.8

TCI กลุมที่ 1

อ.อายุทย เรืองทอง

วารสาร International
Journal of The Computer,
The Internet and
Management (IJCIM)

ปที่ 7 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม –
มิถุนายน 2562
เลขหนา 40 –
51 เลข ISSN :
2651-1932
ฉบับที่ 27 เลมที่
3 เดือนกันยายน
– ธันวาคม
2562 ISSN :
0858-7027
เลขหนา 30-36

0.8

TCI กลุมที่ 1
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ที่
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ปที่/ฉบับที่
/วัน/เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

43 การพัฒนาระบบ
สารสนเทศสําหรับ
สงเสริมผลิตภัณฑขาว
เพื่อสุขภาพของ
วิสาหกิจชุมชนกลุม
ปุยหมักอินทรีย
ชีวภาพบานหนองขุม
จังหวัดสุพรรณบุรี
44 การประเมินศักยภาพ
เชิงพลังงานและเอก
เซอรจีของเครื่อง
อบแหงพลังงานรังสี
อาทิตยชนิดอุโมงคลม
45 The pickling ability
and adhesion
edge scale of hotrolled carbon
steel produced
using different
entry
temperatures
46 EFFECTS OF
TITANIUM AND
NIOBIUM ON
MICROSTRUCTURE
AND MECHANICAL
ADHESION OF
THERMAL OXIDE
SCALES ON HOT –
ROLLED LOW
CARBON STEEL

อ.วันเพ็ญ ผลิศร

วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

วาณิช นิลนนท และสุ
ธิดา พิทกั ษวินัย

วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและ
พัฒนา

ดร.คมสันต งามขํา

วารสารวิชาการ
มทร.สุวรรณภูมิ

Songkran
Suranree J.Sci Technol
vongsilathai
Vol.26 No.1 ; Janury –
,Pakaipak
March 2019
Thapanathitikul ,
komsan Ngamkham ,
and Tanaporn
Rojhirunsakool
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คาถวน
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หมายเหตุ

ปที่ 13 ฉบับที่ 2
เดือนเมษายน
2562 –
มิถุนายน 2562
เลข ISSN 1905
– 9590
เปลี่ยนเปน
2651-107X
ปที่ 30 ฉบับที่ 3
กรกฎาคม –
กันยายน 2562

0.8

TCI กลุมที่ 1

0.8

TCI กลุมที่ 1

ปที่ 7 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม –
มิถุนายน 2562
เลขหนา 20 –
28 เลข ISSN :
265 1-1932

0.8

TCI กลุมที่ 1

มกราคม –
มีนาคม 2562

1

Scopus

รวมคาถวนน้ําหนัก

16.6

1.2 กลุมสาขาวิชา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รอยละ 20 = 5 คะแนน
ชื่อผลงานวิจัยหรือ
ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
ปที่/ฉบับที่
ที่
งานสรางสรรค
(คํานําหนาชื่อ/
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร /วัน/เดือน/ป ที่
ที่ตีพิมพ เผยแพร
ชื่อ/สกุล)
ตีพมิ พเผยแพร
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
1

2

3

คาถวน
น้ําหนัก

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาการ
บริหารสถาบัน
อาชีวศึกษา โดยใชใบ
งาน (Job Sheet)
ของนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต
(ค.อ.บ.) ครุศาสตร
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงมง
คลสุวรรณภูมิ
การพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส Ebook วิชา
วิทยาศาสตร สําหรับ
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนบานรางกะ
ทุม จังหวัดสุพรรณบุรี

อ.ปติชน เปยมบริบูรณ

การประชุมวิชาการระดับชาติ 24 -26
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
กรกฎาคม
ราชมงคล ครั้งที่ 11
2562
การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 10
วิธีราชมงคลขับเคลื่อน
นวัตกรรมเพื่อสรางสรรค
เศรษฐกิจและสังคม ณ ศูนย
ประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม

0.2

อ.วิไลวรรณ วงศจินดา
และ
นางสาวทรงสุดา
ปานสุวรรณ
(นักศึกษา ป.บัณฑิต)

26 เม.ย. 62

0.2

ชุดกิจกรรมเสริม
ประสบการณเพื่อ
สงเสริมทักษะทาง
สังคมทางสังคม
สําหรับเด็กปฐมวัยโรง
เรี่ยนวัดชองลม สํานัก
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
สุพรรณบุรีเขต 1

อ.วิไลวรรณ วงศจินดา
และ
นางสาวสิริมา
มีประเสริฐ

การประชุมวิชาการระดับชาติ
"การจัดการในยุคเทคโนโลยี
เปลี่ยนโลก" (Management
in Disruptive
Technologies Era)
ณ อาคารสิรินธร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร
พื้นที่ศาลายา
จังหวัดนครปฐม
ประชุมวิชาการระดับชาติสวน
ดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 "ศาสตร
พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต
นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต สงเสริม
เศรษฐกิจดวยงานวิจัย" ณ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหา
วชิราลงกรณ ศูนยวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

14 มิ.ย. 62

0.2
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หมายเหตุ

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
ที่
งานสรางสรรค
ที่ตีพิมพ เผยแพร
4 การพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส Ebook รายวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับ
นักเรียนระดับชั้น
ประถมปที่ 5 โรง
เรียนศุภลักษณ
จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/
ชื่อ/สกุล)
อ.วิไลวรรณ วงศจินดา
และ
นางสาวจริยา การภักดี

5

ชุดกิจกรรมศิลปะ
สรางสรรคเพื่อเพื่อ
สงเสริมพฤติกรรมทาง
สังคมของนักเรียน
อนุบาลปที่ 2
โรงเรียนวัด
ทรงกระเทียม สํานัก
เขตพื้นที่การศึกษา
ปฐมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 1

อ.วิไลวรรณ วงศจินดา
และ
นางสาวปาหนัน
เล็กถวิลวงศ

6

การพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส Ebook รายวิชา
ภาษาจีนเบื้องตน
สําหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมปที่ 1
โรงเรียนศุภลักษณ
จังหวัดสุพรรณบุรี

อ.วิไลวรรณ วงศจินดา
และ
นางสาวดวงเดือน
อวนเจริญ

ปที่/ฉบับที่
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร /วัน/เดือน/ป ที่
ตีพมิ พเผยแพร
ประชุมวิชาการระดับชาติสวน 14 มิ.ย. 62
ดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 "ศาสตร
พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต
นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต
สงเสริมเศรษฐกิจดวย
งานวิจัย" ณ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ
ศูนยวิทยาศาสตร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประชุมวิชาการระดับชาติสวน 14 มิ.ย. 62
ดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 "ศาสตร
พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต
นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต
สงเสริมเศรษฐกิจดวย
งานวิจัย" ณ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ
ศูนยวิทยาศาสตร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประชุมวิชาการระดับชาติสวน 14 มิ.ย. 62
ดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 "ศาสตร
พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต
นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต
สงเสริมเศรษฐกิจดวย
งานวิจัย" ณ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ
ศูนยวิทยาศาสตร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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คาถวน
น้ําหนัก
0.2

0.2

0.2

หมายเหตุ

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
ที่
งานสรางสรรค
ที่ตีพิมพ เผยแพร
7 การพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส Ebook รายวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สําหรับ
นักเรียนระดับชั้น
ประถมปที่ 5 โรง
เรียนศุภลักษณ
จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/
ชื่อ/สกุล)
อ.วิไลวรรณ วงศจินดา
และ
นางสาววรัชญา
แสงรุงเรือง

8

อ.วิไลวรรณ วงศจินดา

9

Study of ICT
competency in
the 21st century
for Diplama
Students in
Teaching Peaching
Profession at
Faculty of
Industrial
Education
รูปแบบสถานีวิทยุ
ชุมชนเพื่อการเรียนรู
ตามอัธยาศัยใน
ระดับอุดมศึกษา

ณพรรต พิมพพิพัฒน ,
สัญชัย พัฒนสิทธิ์ ,
สาโรช โศภีรักข
และกฤตยตนัย
ธารารัตนสุวรรณ

10 การพัฒนาบทเรียน
อ.วิไลวรรณ วงศจินดา,
ออนไลนรวมกับ
ผศ.สุวิมล พิบูลย
เทคโนโลยีคิวอารโคด
วิชาการจัดการเรียนรู
สําหรับนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนีย
บัณฑิต สาขาวิชาชีพ

ปที่/ฉบับที่
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร /วัน/เดือน/ป ที่
ตีพมิ พเผยแพร
ประชุมวิชาการระดับชาติสวน 14 มิ.ย. 62
ดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 "ศาสตร
พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต
นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต
สงเสริมเศรษฐกิจดวย
งานวิจัย" ณ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ
ศูนยวิทยาศาสตร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประชุมวิชาการระดับ
22 มิ.ย. 62
นานาชาติในงาน The 6th
International Conference
on Education (ICE 2019)
and Tge 15th National
Conference "Creative
Paradigms towards
Internaionalizing
Education ณ มหาวิทยาลัย
ศิลปกร จังหวัดนครปฐม
วารสารวิชาการครุศาสตร
ปที่ 10 ฉบับที่ 1
อุตสาหกรรม พระจอมเกลา (มกราคม –
พระนครเหนือ
เมษายน 2562)
เลขหนา
46 -54
วารสารครุศาสตร
อุตสาหกรรม สจล.
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ปที่ 18 ฉบับที่ 3
(กันยายน ธันวาคม 2562)
หนา 53 -60
เลข ISSN 1685
- 3954

คาถวน
น้ําหนัก

หมายเหตุ

0.2

0.4

0.6

TCI กลุม 2

0.8

TCI กลุม 1

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
ที่
งานสรางสรรค
(คํานําหนาชื่อ/
ที่ตีพิมพ เผยแพร
ชื่อ/สกุล)
ครู มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
11 การพัฒนาหลักสูตร อ.จันทิมา หิรัญออน
ฝกอบรม เพื่อสงเสริม
ความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตรชาง
อุตสาหกรรมเชิง
สรางสรรค” ใน
วารสารวิชาการ
มทร.สุวรรณภูมิ
(มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร)

ปที่/ฉบับที่
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร /วัน/เดือน/ป ที่
ตีพมิ พเผยแพร

ในวารสารวิชาการ
มทร.สุวรรณภูมิ
(มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร)
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คาถวน
น้ําหนัก

หมายเหตุ

ปที่ 4 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม –
มิถุนายน2562
เลขหนา 105 –
114 เลข ISSN :
2651-1940

0.8

TCI กลุม 1

รวมคาถวงน้ําหนัก

4

2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
กลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 30 = 5 คะแนน
ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ (คํา ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร ปที่/ฉบับที่/วัน/
นําหนาชื่อ/ชื่อ/สกุล)
เดือน/ป ที่
ตีพมิ พเผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
1 พรรณไมน้ําบริเวณ
ตําบลบางปะหัน
อําเภอบางปะหัน
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
และแนวทางการใช
ประโยชน.

2 ความหลากหลายของ
พรรณไมน้ําบริเวณ
ตําบลตลิ่งชัน อําเภอ
บางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

3 การใชประโยชน
ระบบอควาโปนิก
สําหรับการเลี้ยงปลา
ทอง (Carassius
auratus) บริเวณที่พัก
อาศัย

ผศ.ดร.ณัฐกิตทิ์ โตออน การประชุมวิชาการชมรมคณะ
ปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.
ครั้งที่ 9 “ทรัพยากรไทย:
ชาวบานไทยไดประโยชน”
ณ หองประชุมวิชาการอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2
เมษายน 2558, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ศูนยหนองระเวียง จังหวัด
นครราชสีมา. หนา 54-60.
ผศ.ดร.ณัฐกิตทิ์ โตออน การประชุมวิชาการชมรมคณะ
ปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.
ครั้งที่ 9 “ทรัพยากรไทย:
ชาวบานไทยไดประโยชน”
ณ หองประชุมวิชาการอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2
เมษายน 2558, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ศูนยหนองระเวียง จังหวัด
นครราชสีมา. หนา 61-67
ผศ.ดร.ผกามาศ ศรีจริยา การประชุมวิชาการเกษตรพระ
จอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง ครั้งที่ 6 หนา
239-245
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30 พฤศจิกายน
– 2 ธันวาคม
2562.

0.2

30 พฤศจิกายน
– 2 ธันวาคม
2562.

0.2

วันที่ 15
กุมภาพันธ
2562

0.2

หมายเหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ (คํา ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร ปที่/ฉบับที่/วัน/
นําหนาชื่อ/ชื่อ/สกุล)
เดือน/ป ที่
ตีพมิ พเผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
4 การสํารวจทําการ
ผศ.ดร.ฉัตรพงษ สุขเกื้อ
ประมงกุงกามกรามใน
แมน้ํา
จ.พระนครศรีอยุธยา
5 การสรางมูลคาเพิ่ม
ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียว
ของมะกอกน้ําโดยการ ตระกูล
พัฒนาผลิตภัณฑ
อาหารเพื่อสุขภาพ

6 การศึกษาการตาน
ดร.วชิรญา
อนุมูลอิสระของสาร เหลียวตระกูล
สกัดหยาบจากมันเทศ
อําเภอบางปะหัน
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชมงคลสุรินทร ครั้งที่ 10
“วิจัยและนวัตกรรม นําสูการ
พัฒนาอยางยั่งยืน”
หนา 270-276
การประชุมวิชาการชมรมคณะ
ปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.
ครั้งที่ 9 “ทรัพยากรไทย:
ชาวบานไทยไดประโยชน ณ
หองประชุมวิชาการอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2
เมษายน 2558, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ศูนยหนองระเวียง จังหวัด
นครราชสีมา. ” หนา 145152
การประชุมวิชาการชมรมคณะ
ปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.
ครั้งที่ 9 “ทรัพยากรไทย:
ชาวบานไทยไดประโยชน”
ณ หองประชุมวิชาการอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2
เมษายน 2558,. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ศูนยหนองระเวียง จังหวัด
นครราชสีมา. หนา 542-545
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วันที่ 10-20
กันยายน 2562

0.2

30 พฤศจิกายน
– 2 ธันวาคม
2562.

0.2

30 พฤศจิกายน
– 2 ธันวาคม
2562

0.2

หมายเหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ (คํา ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร ปที่/ฉบับที่/วัน/
นําหนาชื่อ/ชื่อ/สกุล)
เดือน/ป ที่
ตีพมิ พเผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
7 Production of
protein
hydrolysates from
Waste of Big-oui
Using Papain and
Bromelain
8 พัฒนาผลิตภัณฑขนม
ปงมันเทศ อําเภอบาง
ปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

อ.สุณสิ า สุวรรณพันธ

การประชุมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ครั้งที่ 57 หนา 75-83

วันที่ 29 ม.ค.-1
ก.พ. 2562

0.4

อ.วรรภา วงศแสงธรรม

30 พฤศจิกายน
– 2 ธันวาคม
2562.

0.2

9 ผลของอุณหภูมิและ
ระยะเวลาที่มีตอ
คุณภาพและปริมาณ
แอนโธไซยานินในมัน
เทศกวน

อ.พาขวัญ ทองรักษ

การประชุมวิชาการชมรมคณะ
ปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.
ครั้งที่ 9 “ทรัพยากรไทย:
ชาวบานไทยไดประโยชน”,
ณ หองประชุมวิชาการอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2
เมษายน 2558, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ศูนยหนองระเวียง จังหวัด
นครราชสีมา. หนา 137-144
การประชุมวิชาการชมรมคณะ
ปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.
ครั้งที่ 9 “ทรัพยากรไทย:
ชาวบานไทยไดประโยชน”
ณ หองประชุมวิชาการอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2
เมษายน 2558, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ศูนยหนองระเวียง จังหวัด
นครราชสีมา. หนา 535-541

30 พฤศจิกายน
– 2 ธันวาคม
2562.

0.2
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หมายเหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ (คํา ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร ปที่/ฉบับที่/วัน/
นําหนาชื่อ/ชื่อ/สกุล)
เดือน/ป ที่
ตีพมิ พเผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

หมายเหตุ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
10 ความชุกของยา
ปฏิชีวนะตกคางในเนื้อ
สุกร อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
11 การศึกษา
ประสิทธิภาพของ
สนามไฟฟากระแสตรง
และกระแสสลับตอ
การลดความชื้นมะคา
เดเมียทั้งกะลา
12 ผลของการตัดยอดมัน
เทศในระยะการ
เจริญเติบโตที่แตกตาง
กันตอการใหผลผลิต
13 ผลกระทบของ
กิจกรรมมนุษยตอสัตว
ทะเลหนาดินขนาด
ใหญชายหาดบางแสน
และหาดวอนนภา
จังหวัดชลบุรี
14 พัฒนาการของเซลล
สืบพันธุเพศผูและการ
ประเมินสุขภาวะของ
อัณฑะของหอยขี้นก
Cerithidea
cingulata (Gmelin,
1791) ที่อาศัยอยู
บริเวณปากแมน้ํา
ปราณบุรขี องประเทศ
ไทย

ผศ.มานะ สุภาดี

ประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏเลยวิชาการครั้งที่ 5
ประจําป2562วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่นอยางยั่งยืน
หนา 1524 -1527
วารสารวิชาการ
มทร.สุวรรณภูมิ หนา 52-62

วันที่ 22 มีนาคม
2562

0.2

ปที่ 7 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคมมิถุนายน 2562

0.8

TCI กลุมที่ 1

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หนา 432-440

ปที่ 11 ฉบับที่ 3
เดือน กันยายนธันวาคม 2562

0.8

TCI กลุมที่ 1

ผศ.ดร.ณัฐกิตทิ์ โตออน วารสารมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
สาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี หนา 86-99

ปที่ 11 ฉบับที่
21 มกราคม –
มิถุนายน 2562

0.8

TCI กลุมที่ 1

ผศ.ดร.ณัฐกิตทิ์ โตออน วารสารวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มรย.
หนา 84-93.

ปที่4 (ฉบับที่ 2)

0.8

TCI กลุมที่ 1

ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง

รศ.ดร.สุชาดา
บุญเลิศนิรันดร
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ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ (คํา ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร ปที่/ฉบับที่/วัน/
นําหนาชื่อ/ชื่อ/สกุล)
เดือน/ป ที่
ตีพมิ พเผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

หมายเหตุ

ปที่ 7 ฉบับที่ 2
เดือน
กรกฎาคมธันวาคม 2562
ปที่ 7 ฉบับที่ 2
เดือน
กรกฎาคมธันวาคม 2562

0.8

TCI กลุมที่ 1

0.8

TCI กลุมที่ 1

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
15 อิทธิพลของอัตรา
ความหนาแนนตางกัน
ตอการอนุบาลลูกปลา
ทองหัวสิงหญี่ปุน
16 Feeding rate of red
tilapia
(Oreochromis
niloticus
mossambicus) and
correlation
between feed
intake and water
quality.
17 การศึกษาสมบัติทาง
กายภาพและความ
รอนของฟลมบริโภค
ไดจากสตารชมัน
สําปะหลังดัดแปรเสริม
โปรตีนซีน
18 Antioxidative
Properties of White
and Red Flowered
Agathi (sesbania
grandiflora) Tea
and Tea Extracts
19 พฤติกรรมการผลิตผัก
และทัศนคติในการ
ผลิตผักปลอดภัยของ
เกษตรกรในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ผศ.ดร.สุภาวดี โกยดุลย วารสารวิชาการ
มทร.สุวรรณภูมิ
หนา156-165
รศ.ดร.เจษฏา อิสเหาะ

วารสาร.มทรส.
7(2): 166-180.

อาจารยฌนกร
หยกสหชาติ

วารสารเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยสยาม
หนา58-68

ปที่ 14 ฉบับที่ 1
มกราคมมิถุนายน 2562

0.8

TCI กลุมที่ 1

ผศ.ดร.วิจิตรา
เหลียวตระกูล

วารสาร Walailak Journal
of Science and
Technology : 831-839

ปที่ 16 ฉบับที่
11 ป 2019

0.8

TCI กลุมที่ 1

ผศ.ดร.วิจิตรา
เหลียวตระกูล

วารสารแกนเกษตร ปที่ 47
หนา 1045-1056

ฉบับที่ 5
กันยายนตุลาคม 2562

0.8

TCI กลุมที่ 1
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ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ (คํา ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร ปที่/ฉบับที่/วัน/
นําหนาชื่อ/ชื่อ/สกุล)
เดือน/ป ที่
ตีพมิ พเผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

หมายเหตุ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
20 เสถียรภาพของสาร
ดร.สุภาพร พาเจริญ
สกัดแอนโทไซยา
นินจากรําขาวไรเบอรี่
ที่ผานการหอหุมดวย
โปรตีนรําขาวเขมขน
ภายใตสภาวะคาความ
เปนกรด-ดางและ
ความรอนที่แตกตาง
กัน
21 ปจจัยที่มีผลตอ
ดร.ธีรพงษ ใจหาญสุขกิจ
ลักษณะการ
เจริญเติบโตของลูก
สุกรกอนหยานม

วารสารวิชาการ
มทร.สุวรรณภูมิ หนา 205215

ปที่ 7 ฉบับที่ 2
เดือน
กรกฎาคมธันวาคม 2562

0.8

TCI กลุมที่ 1

วารสารแกนเกษตร
หนา 867-874

0.8

TCI กลุมที่ 1

22 ความสัมพันธของสี
ดร.ธีรพงษ ใจหาญสุขกิจ
เปลือกไขตอ
คุณลักษณะของไขแม
ไกไขที่เลี้ยงในโรงเรือน
ระบบเปด
23 Production of
อ.เฉลิมขวัญ อริยะวงศ
Medium Chain
Fatty Acid Ethyl
Ester Combustion,
and Its Gas
emission using a
Small-Scale Gas
Turbine Jet Engine.

วารสารแกนเกษตร
หนา 919-926

ปที่ 47 ฉบับ
พิเศษ 2 ป
2562 วันที่ 1215 มิถุนายน
2562
ปที่ 47 ฉบับ
พิเศษ 2 ป
2562 วันที่ 1215 มิถุนายน
2562
Volume 16,
Number 14,
14 November
2019

0.8

TCI กลุมที่ 1

International Journal of
Green Energy. , pp. 13041316 (13)
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1

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ (คํา ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร ปที่/ฉบับที่/วัน/
นําหนาชื่อ/ชื่อ/สกุล)
เดือน/ป ที่
ตีพมิ พเผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

หมายเหตุ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
24 Oxygen
Consumption
Rates of Hybrid
Red Tilapia at
Different Sizes
during Challenge
to Water Velocity.

รศ.ดร.เจษฏา อิสเหาะ

JOURNAL OF FISHERIES
AND ENVIRONMENT, 43
(2): 57-65.

1

รวมคาถวงน้ําหนัก
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13.8

scopus

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

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
ปที่/ฉบับที่/วัน/
ชื่อผูนําเสนอ/คณะ (คํา
งานสรางสรรค ที่
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
เดือน/ป ที่
นําหนาชื่อ/ชื่อ/สกุล)
ตีพิมพ เผยแพร
ตีพิมพเผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
1

2

การหาคาเหมาะสม นางสาวอนุทิตา
ที่สุดของตัวควบคุม เล็กเพชร
ไอพีดีสําหรับพลานต
อินทิเกรตลาหลัง
อันดับหนึ่งที่มีเวลา
ไรผลสนองโดยใช
การคนหาแบบนก
กาเหวา
การพัฒนาชุด
นายลิขิต แจมอุทัย
ควบคุมรถตัดหญา
ดวยเทคโนโลยีไอโอ
ที

การประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมไฟฟา ครั้งที่ 42
ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอรท
เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา

30 ตุลาคม - 1
พฤศจิกายน
2562

0.2

ประชุมวิชาการระดับชาติ
“การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” ครั้งที่ 5
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม
ประชุมวิชาการระดับชาติ
“การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” ครั้งที่ 5
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม
ประชุมวิชาการระดับชาติ
“การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” ครั้งที่ 5
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม

4 - 5 มีนาคม
2562

0.2

4 - 5 มีนาคม
2562

0.2

4 - 5 มีนาคม
2562

0.2

ผศ.ดร. สาลินันท บุญมี ประชุมวิชาการระดับชาติ
“การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” ครั้งที่ 5
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม

4 - 5 มีนาคม
2562

0.2

3

ระบบติดตามการใช นางสาวนันทิยา
ประโยชนที่ดิน
ตันติดลธเนศ
"Presrnt Land use
Monitoring"

4

ระบบตรวจสอบ
ยอนกลับการปลูก
พืชอาหารปลอดภัย
ในชุมชนทับน้ํา
อําเภอบางปะหัน
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
การวิเคาะห
องคประกอบเชิง
ยืนยันการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

5

ดร.แสงทอง บุญยิ่ง
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หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
ปที่/ฉบับที่/วัน/
ชื่อผูนําเสนอ/คณะ (คํา
งานสรางสรรค ที่
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
เดือน/ป ที่
นําหนาชื่อ/ชื่อ/สกุล)
ตีพิมพ เผยแพร
ตีพิมพเผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
สื่อสารทางการ
ทองเที่ยวที่เดินทาง
มาเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
6

7

8

9

การพัฒนาระบบ
ควบคุม
สภาพแวดลอม
โรงเรือนปลูกเห็ด
นางฟาดวยเทคโนโ
,ยีไอโอที
การประยุกตใช
ขอมูลเทคโนโลยีอาร
เอฟไอดีอนุมาน
กิจกรรมเพื่อการบูร
ณาการขอมูลสําหรับ
สนับสนุนการจัดการ
ทรัพยากรหองสมุด
การพัฒนาระบบ
ตรวจจับและแจง
เตือนความ
เคลื่อนไหว บริเวณที่
พักอาศัยดวย
เทคโนโลยีไอโอที
การจัดกิจกรรม
สงเสริมทักษะการรู
สารสนเทศผาน
ระบบการจัดการชั้น
เรียนออนไลน
รายวิชาโครงงาน
ระดับปริญญาตรี 1
ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

นายรัศเมศวร ตันวีนุกูล ประชุมวิชาการระดับชาติ
“การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” ครั้งที่ 5
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม

4 - 5 มีนาคม
2562

0.2

ดร.สุวิทย
สมสุภาพรุงยศ

ประชุมวิชาการระดับชาติ
“การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” ครั้งที่ 5
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม

4 - 5 มีนาคม
2562

0.2

นางสาวณัฐกานติ์
โตนวล

ประชุมวิชาการระดับชาติ
“การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” ครั้งที่ 5
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม

4 - 5 มีนาคม
2562

0.2

ดร.นุชรัตน นุชประยูร

การประชุมวิชาการระดับชาติ 12-13 ธันวาคม
"ราชภัฎกรุงเกา" ประจําป
2562
พ.ศ. 2562 (ARUCON2019)
"ทองถิ่นกาวไกล ดวยวิจัยและ
นวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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0.2

หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
ปที่/ฉบับที่/วัน/
ชื่อผูนําเสนอ/คณะ (คํา
งานสรางสรรค ที่
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
เดือน/ป ที่
นําหนาชื่อ/ชื่อ/สกุล)
ตีพิมพ เผยแพร
ตีพิมพเผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
10

11

12

เว็บไซตการเชาชุด
ไทยรานนพเกลา

อ.จงกลนี ลิ้มประภัสสร การประชุมวิชาการระดับชาติ
"ราชภัฎกรุงเกา" ประจําป
พ.ศ. 2562 (ARUCON2019)
"ทองถิ่นกาวไกล ดวยวิจัยและ
นวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การพัฒนาวิธีการ
ดร.สัตถาภูมิ ไทยพานิช การประชุมวิชาการระดับชาติ
ประเมินคาดัชนี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
คลอโรฟลลในใบขาว
ราชมงคล ครั้งที่ 11
ดวยคลื่นแหเหล็ก
การประชุมวิชาการระดับ
ไฟฟา
นานาชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10
"วิถีราชมงคลขับเคลื่อนวัต
กรรมเพื่อสรางสรรคเศรษฐกิจ
และสังคม" ณ ศูนยประชุม
และแสดงสินคานานาชาติ
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
นวัตกรรมเกมมินิ
ดร.วัชรี เพ็ชรวงษ
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ฟเคชั่นสําหรับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
นิทรรศการแสดง
ราชมงคล ครั้งที่ 11
ผลงานนักศึกษา
การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10
"วิถีราชมงคลขับเคลื่อนวัต
กรรมเพื่อสรางสรรคเศรษฐกิจ
และสังคม" ณ ศูนยประชุม
และแสดงสินคานานาชาติ
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
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12-13 ธันวาคม
2562

0.2

วันที่ 24-26
กรกฎาคม 2562

0.2

วันที่ 24-26
กรกฎาคม 2562

0.2

หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
ปที่/ฉบับที่/วัน/
ชื่อผูนําเสนอ/คณะ (คํา
งานสรางสรรค ที่
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
เดือน/ป ที่
นําหนาชื่อ/ชื่อ/สกุล)
ตีพิมพ เผยแพร
ตีพิมพเผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
13

14

15

การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
งบประมาณผาน
เครือขาย
อินเตอรเน็ต คณะ
บริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(ศูนยนนทบุรี)
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อ
จัดการแบบประเมิน
ผานเครือขาย
อินเตอรเน็ตของ
คณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ศูนย
นนทบุรี)
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
ระบบสารสนเทศ
เพื่อสงเสริม
ผลิตภัณฑชุมชน
กรณีศึกษา : ชุนชน
บานสราง อําเภอ
บางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ดร.นุชรัตน นุชประยูร

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ไอซีทีศิลปากร ครั้งที่ 2
ประจําป 2562 :ความคิด
สรางสรรคเชิงวัตกรรมเพื่อ
พัฒนางานวิจัยทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสาร
และการจัดการ ณ
หอศิลปวัฒนธรรมแหง
กรุงเทพมหานคร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

วันที่ 6
กรกฎาคม 2562

0.2

ผศ.มงคล ณ ลําพูน

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ไอซีทีศิลปากร ครั้งที่ 2
ประจําป 2562 :ความคิด
สรางสรรคเชิงวัตกรรมเพื่อ
พัฒนางานวิจัยทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสาร และ
การจัดการ ณ
หอศิลปวัฒนธรรมแหง
กรุงเทพมหานคร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

วันที่ 6
กรกฎาคม 2562

0.2

ผศ.ปวันนพัสตร
ศรีทรงเมือง

การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ

วันที่ 18-19
มกราคม 2562

0.2
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หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
ปที่/ฉบับที่/วัน/
ชื่อผูนําเสนอ/คณะ (คํา
งานสรางสรรค ที่
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
เดือน/ป ที่
นําหนาชื่อ/ชื่อ/สกุล)
ตีพิมพ เผยแพร
ตีพิมพเผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
16

17

18

19

20

21

เว็บแอพพลิเคชั่น
การเขาใชหองโดยใช
สิทธิ์เพื่อความ
ปลอดภัยดวย
เทคโนโลยี RFID
เว็บแอพพลิเคชั่น
การเติมเงินเพื่อชา
ระคาอาหารในศูนย
อาหารดวย
เทคโนโลยี RFID
ระบบเว็บไซต
Godang POS

นางกัลยานี นุยฉิม

การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
นางกัลยานี นุยฉิม
การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
นางจงกลนี
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ลิ้มประภัสสร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
เว็บแอปพลิเคชั่น
นางจงกลนี
การประชุมวิชาการระดับชาติ
การสื่อสารในองคกร ลิ้มประภัสสร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แบบดิจิตอล
ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
เว็บไซตการแจงซอม นายไพฑรูย จันทรเรือง การประชุมวิชาการระดับชาติ
คอมพิวเตอร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
เว็บแอพพลิเคชั่น
ดร.จิตรลดา เพลิดพริ้ง การประชุมวิชาการระดับชาติ
เพื่อการระบุตัว
ไอซีทีศิลปากร ครั้งที่ 2
บุคคลโดยใชการ
ประจําป 2562 :ความคิด
จดจําใบหนาในการ
สรางสรรคเชิงวัตกรรมเพื่อ
เขาปฏิบัติงาน
พัฒนางานวิจัยทางเทคโนโลยี
สําหรับพนักงาน
สารสนเทศ การสื่อสาร และ
การจัดการ ณ
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วันที่ 18-19
มกราคม 2562

0.2

วันที่ 18-19
มกราคม 2562

0.2

วันที่ 18-19
มกราคม 2562

0.2

วันที่ 18-19
มกราคม 2562

0.2

วันที่ 18-19
มกราคม 2562

0.2

วันที่ 6
กรกฎาคม 2562

0.2

หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
ปที่/ฉบับที่/วัน/
ชื่อผูนําเสนอ/คณะ (คํา
งานสรางสรรค ที่
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
เดือน/ป ที่
นําหนาชื่อ/ชื่อ/สกุล)
ตีพิมพ เผยแพร
ตีพิมพเผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
สถาบันนวัตกรรมที
โอที
22

23

24

หอศิลปวัฒนธรรมแหง
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
การพัฒนาระบบ
นายไพฑูรย จันทรเรือง การประชุมวิชาการระดับชาติ
จัดการขอมูลของ
ไอซีทีศิลปากร ครั้งที่ 2
สาขาวิชาระบบ
ประจําป 2562 :ความคิด
สารสนเทศและคอม
สรางสรรคเชิงวัตกรรมเพื่อ
ธุรกิจดวยระบบ
พัฒนางานวิจัยทางเทคโนโลยี
ประมวลผลกลุมเมฆ
สารสนเทศ การสื่อสาร และ
การจัดการ ณ
หอศิลปวัฒนธรรมแหง
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เว็บไซตงานวัสดุ
นางสาวอังสนา ผอนสุข การประชุมวิชาการระดับชาติ
สาขาวิชาระบบ
ไอซีทีศิลปากร ครั้งที่ 2
สารสนเทศและ
ประจําป 2562 :ความคิด
คอมพิวเตอรธุรกิจ
สรางสรรคเชิงวัตกรรมเพื่อ
ศูนยนนทบุรี
พัฒนางานวิจัยทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสาร และ
การจัดการ ณ
หอศิลปวัฒนธรรมแหง
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
แอปพลิเคชันตรวจ ดร.วัชรี เพ็ชรวงษ
การประชุมวิชาการระดับชาติ
การเขาชั้นเรียนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
นักศึกษาผานระบบ
ราชมงคล ครั้งที่ 11
ออนไลน
"วิถีราชมงคลขับเคลื่อน
นวัตกรรมเพื่อสรางสรรค
เศรษฐกิจและสังคม"
ณ ศูนยประชุมและแสดง
สินคานานาชาติเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
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วันที่ 6
กรกฎาคม 2562

0.2

วันที่ 6
กรกฎาคม 2562

0.2

วันที่ 24-26
กรกฎาคม 2562

0.2

หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
ปที่/ฉบับที่/วัน/
ชื่อผูนําเสนอ/คณะ (คํา
งานสรางสรรค ที่
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
เดือน/ป ที่
นําหนาชื่อ/ชื่อ/สกุล)
ตีพิมพ เผยแพร
ตีพิมพเผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
25

26

27

28

29
30

ปจจัยที่สงผลตอ
ความสําเร็จของ
ผลิตภัณฑชุมชน ใน
เขตภาคกลาง

ดร.แสงทอง บุญยิ่ง

การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6
ประจําป พ.ศ. 2562 “สังคม
ผูสูงวัย โอกาสและความทา
ทายของดุดมศึกษา
การพัฒนาระบบคํา ผศ.กัลยานี นุยฉิม
การประชุมวิชาการระดับชาติ
รองออนไลนสําหรับ
ไอซีทีศิลปากร ครั้งที่ 2
นักศึกษา คณะ
ประจําป 2562 :ความคิด
บริหารธุรกิจและ
สรางสรรคเชิงวัตกรรมเพื่อ
เทคโนโลยี
พัฒนางานวิจัยทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สารสนเทศ การสื่อสาร และ
มหาวิทยาลัย
การจัดการ ณ
เทคโนโลยีราชมงคล
หอศิลปวัฒนธรรมแหง
สุวรรณภูมิ ศูนย
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
New Discrete
นายเอกวิศว สงเคราะห การประชุมวิชาการ The 3rd
Metaheuristic
International Conference
Approach for
on Telecommunications
Large Scale
and Communication
Problems
Engineering (ICTCE 2019)
จัดโดย Tokyo University of
Science
A Classification
ดร.สัตถาภูมิ ไทยพานิช การประชุมวิชาการนานาชาติ
for Patients with
ดานวิทยาการคอมพิวเตอร
Heart Disease
และวิศวกรรมซอฟตแวร
Based on
ครั้งที่ 16 ณ โรงแรมอมารี
Hoeffding Tree
พัทยา จังหวัดชลบุรี
ดํารงตําแหนงทาง
ผศ.อาณัติ รัตนถิรกุล
คําสั่งที่ 695/2562
วิชาการ

30 มีนาคม พ.ศ.
2562

0.2

วันที่ 6
กรกฎาคม 2562

0.2

9-12
พฤศจิกายน
2562

0.4

วันที่ 10-12
กรกฎาคม 2562

0.4

ลงวันที่ 30
เมษายน. 2562

1

ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ

ลงวันที่ 15
พฤศจิกายน.
2562

1

ผศ.กัลยานี นุยฉิม

คําสั่งที่ 1665/2562
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หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
ปที่/ฉบับที่/วัน/
ชื่อผูนําเสนอ/คณะ (คํา
งานสรางสรรค ที่
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
เดือน/ป ที่
นําหนาชื่อ/ชื่อ/สกุล)
ตีพิมพ เผยแพร
ตีพิมพเผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

หมาย
เหตุ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
31

ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ

ผศ.ชุติมา กลั่นไพฑูรย

คําสั่งที่ 696/2562

ลงวันที่ 30
เมษายน. 2562

1

32

ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ

ผศ.รัศเมศวร ตันวีนุกูล

คําสั่งที่ 557/2562

ลงวันที่ 26
มีนาคม. 2562

1

รวมคาถวงน้ําหนัก

10

3.2 กลุมสาขาวิชา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รอยละ 20 = 5 คะแนน
ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
1

การสงสัญญาณของ
ผศ.กรุณา ปญญายิ่ง
คุณภาพการกํากับดูแล
กิจการตอราคา
หลักทรัพย

2

ปจจัยที่สงผลตอมูลคา
ตามราคาตลาดของ
บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย แหง
ประเทศไทย SET 50

ดร.กัลยา ตันมณี

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "ราชภัฎกรุงเกา"
ประจําป พ.ศ. 2562
(ARUCON2019) "ทองถิ่น
กาวไกล ดวยวิจัยและ
นวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ RANC 2019
เครือขายวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาทั่ว
ประเทศ ครั้งที่ 13
"ขับเคลื่อนพลังเครือขายการ
วิจัย และนวัตกรรมอยาง
สรางสรรค เพื่อพัฒนา
ประเทศไทย 4.0 ใหยั่งยืน"
ณ ศูนยประชุมนานาชาติ
เชียงใหมแกรนดวิว
จ.เชียงใหม
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ธันวาคม 2562

0.2

20-22
พฤศจิกายน
2562

0.2

หมายเหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
3

การวัดคุณภาพกําไร
และการวัดความ
สอดคลองกันของ
เทคนิคที่ใชวัดคุณภาพ
กําไรกอนและหลังการ
เกิดรัฐประหารของ
บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย แหง
ประเทศไทย ดัชนี
SET 50

นายธนธร
จงศิรฐิ ิติศักดิ์

4

ความสัมพันธระหวาง
ความสามารถในการ
ทํากําไรกับมูลคา
กิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหง
ประเทศไทย SET100

นางสาวนัฐกานต
ทิพยโสตถิ

5

การพยากรณความ
ลมเหลวทางการเงิน
กอนและหลังเกิดการ
รัฐประหาร ของบริษัท
จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประ
ไทยกลุมดัชนี SET50

นางสาวบัญจรัตน
นิรโศก

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ RANC 2019
เครือขายวิจัย
สถาบันอุดมศึกษา
ทั่วประเทศ ครั้งที่ 13
"ขับเคลื่อนพลังเครือขาย
การวิจัย และนวัตกรรม
อยางสรางสรรค เพื่อพัฒนา
ประเทศไทย 4.0 ใหยั่งยืน"
ณ ศูนยประชุมนานาชาติ
เชียงใหมแกรนดวิว
จ.เชียงใหม
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ RANC 2019
เครือขายวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาทั่ว
ประเทศ ครั้งที่ 13
"ขับเคลื่อนพลังเครือขาย
การวิจัย และนวัตกรรม
อยางสรางสรรค เพื่อพัฒนา
ประเทศไทย 4.0 ใหยั่งยืน"
ณ ศูนยประชุมนานาชาติ
เชียงใหมแกรนดวิว
จ.เชียงใหม
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ RANC 2019
เครือขายวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาทั่ว
ประเทศ ครั้งที่ 13
"ขับเคลื่อนพลังเครือขายการ
วิจัย และนวัตกรรมอยาง
สรางสรรค เพื่อพัฒนา
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20-22
พฤศจิกายน
2562

0.2

20-22
พฤศจิกายน
2562

0.2

21-22
พฤศจิกายน
2562
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หมายเหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)

6

7

8

9

ปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับระดับความพึงพอใจ
ตอคุณลักษณะ
นักศึกษาสหกิจ
สาขาวิชาการบัญชี ใน
มุมของสํานักงานบัญชี
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
การบริหารเงินทุน
หมุนเวียนตอดัชนีชี้วัด
ความเสี่ยงทางการเงิน
หลักฐานเชิงประจักษ
บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
การตอบสนองของ
ราคาหลักทรัพยตอคา
ความนิยมจากการรวม
ธุรกิจ

ผลกระทบของคะแนน
การกํากับดูแลกิจการ
และสํานักงานสอบ
บัญชี Big4 ตอราคา
หลักทรัพยของบริษัท
จดทะเบียนในตลาด

ผศ.กุลประภัสสร
สุขีโรจน

ประเทศไทย 4.0 ใหยั่งยืน"
ณ ศูนยประชุมนานาชาติ
เชียงใหมแกรนดวิว
จ.เชียงใหม
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "ราชภัฎกรุงเกา"
ประจําป พ.ศ. 2562
(ARUCON2019) "ทองถิ่น
กาวไกล ดวยวิจัยและ
นวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

นางสาวเพ็ญพระพักตร การประชุมวิชาการ
มานะปรีชาดีเลิศ
ระดับชาติ "ราชภัฎกรุงเกา"
ประจําป พ.ศ. 2562
(ARUCON2019) "ทองถิ่น
กาวไกล ดวยวิจัยและ
นวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
นางสาวเพ็ญพระพักตร การประชุมวิชาการ
มานะปรีชาดีเลิศ
ระดับชาติ "ราชภัฎกรุงเกา"
ประจําป พ.ศ. 2562
(ARUCON2019) "ทองถิ่น
กาวไกล ดวยวิจัยและ
นวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
นางสาวมาลี
การประชุมวิชาการ
พรหมชะออน
ระดับชาติ "ราชภัฎกรุงเกา"
ประจําป พ.ศ. 2562
(ARUCON2019) "ทองถิ่น
กาวไกล ดวยวิจัยและ
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หมายเหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)

10

หลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
อิทธิพลของระดับ
ความเปดเผยรายงาน
ความยั่งยืนตอราคา
หลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

ผศ.ชลอ หนูอินทร

11

ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดสงผลตอ
พฤติกรรมการบริโภค
เห็ดของประชาชนใน
เขตอําเภเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี

ผศ.ศิรมิ า แกวเกิด

12

อัตราสวนทางการเงิน นางสาวมรรยาท
ที่สงผลกับอัตราสวน ลิ้มโอฬารสุขสกุล
ราคาตอมูลคาทาง
บัญชีตอหุน
กรณีศึกษา:บริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหง
ประเทศไทย หมวด
ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม

13

ความสัมพันธระหวาง
ความระมัดระวังทาง
บัญชีและคุณลักษณะ
ของคณะกรรมการ

ผศ.สุรชัย เอมอักษร

นวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "ราชภัฎกรุงเกา"
ประจําป พ.ศ. 2562
(ARUCON2019) "ทองถิ่น
กาวไกล ดวยวิจัยและ
นวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "ราชภัฎกรุงเกา"
ประจําป พ.ศ. 2562
(ARUCON2019) "ทองถิ่น
กาวไกล ดวยวิจัยและ
นวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ RANC 2019
เครือขายวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาทั่ว
ประเทศ ครั้งที่ 13
"ขับเคลื่อนพลังเครือขายการ
วิจัย และนวัตกรรมอยาง
สรางสรรค เพื่อพัฒนา
ประเทศไทย 4.0 ใหยั่งยืน"
ณ ศูนยประชุมนานาชาติ
เชียงใหมแกรนดวิว จ.
เชียงใหม
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "ราชภัฎกรุงเกา"
ประจําป พ.ศ. 2562
(ARUCON2019) "ทองถิ่น
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หมายเหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
กํากับการดําเนินงาน
ของบริษัท

กาวไกล ดวยวิจัยและ
นวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

14

การใชสิทธิซ้อื หุนตอบ
แทนพนักงานสงผลตอ
ผลประกอบการที่ดีขึ้น

ผศ.สุรชัย เอมอักษร

15

การกํากับดูแลกิจการ
และการเปลี่ยนแปลง
ผูบริหารสูงสุดตอผล
การดําเนินงานของ
บริษัท

นางสาวสุกัญญา
วงษละคร

16

ความสัมพันธระหวาง นางสาวสุกัญญา
การกํากับดูแลกิจการที่ วงษละคร
ดีสง ผลตอการ
ดําเนินงานของบริษัทที่
จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
ปจจัยที่สงผลตอการ
อ.จินตนา โสมโสดา
จายเงินปนผล
กรณีศึกษาบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

17

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "ราชภัฎกรุงเกา"
ประจําป พ.ศ. 2562
(ARUCON2019) "ทองถิ่น
กาวไกล ดวยวิจัยและ
นวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "ราชภัฎกรุงเกา"
ประจําป พ.ศ. 2562
(ARUCON2019) "ทองถิ่น
กาวไกล ดวยวิจัยและ
นวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "ราชภัฎกรุงเกา"
ประจําป พ.ศ. 2562
(ARUCON2019) "ทองถิ่น
กาวไกล ดวยวิจัยและ
นวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "ราชภัฎกรุงเกา"
ประจําป พ.ศ. 2562
(ARUCON2019) "ทองถิ่น
กาวไกล ดวยวิจัยและ
นวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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หมายเหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
18

ความสัมพันธระหวาง ผศ.สุภานันต
อัตราสวนทางการเงิน จันทรตรี
ตอราคาหลักทรัพยของ
บริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

19

ความคิดเห็นของ
นายจักรกฤษณ
ประชาชนในเขตตําบล มะโหฬาร
ยานยาว อําเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มี
ตอการชําระเงินผาน
ระบบ อี-เพยเมนท (ePayment)

20

ประสิทธิภาพการ
ผศ.ดร. เสนีย
จัดการโลจิสติกสเชิงกล พวงยาณี
ยุทธที่มีตอความ
ไดเปรียบ ทางการ
แขงขันของธุรกิจ
อุตสาหกรรมโรงสีขาว
ในประเทศไทย

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "ราชภัฎกรุงเกา"
ประจําป พ.ศ. 2562
(ARUCON2019) "ทองถิ่น
กาวไกล ดวยวิจัยและ
นวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
ครั้งที่ 1 "นวัตกรรมดาน
วิทยาศาสตรและ
สังคมศาสตร เพื่อความ
ยั่งยืน" ณ อาคารเรียนรวม
และปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่
11 การประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 10
"วิถีราชมงคลขับเคลื่อนวัต
กรรมเพื่อสรางสรรค
เศรษฐกิจและสังคม"
ณ ศูนยประชุมและแสดง
สินคานานาชาติเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
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12-13 ธันวาคม
2562

0.2

15 - 16
กรกฎาคม 2562

0.2

วันที่ 24-26
กรกฎาคม 2562

0.2

หมายเหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
21

ผลกระทบของการ
นายภคพล
เปดเผยขอมูลทางการ สุนทรโรจน
บัญชีสิ่งแวดลอมที่มีตอ
ความรับผิดชอบตอ
สังคมดานสิ่งแวดลอม
ของอุตสาหกรรมโรงสี
ขาวในประเทศไทย

22

ความสัมพันธระหวาง
กระแสเงินสดและกําไร
ทางบัญชีกับ
ผลตอบแทนของ
หลักทรัพยของบริษัท
ในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การจายเงินปนผลของ
บริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
การศึกษาความสัมพันธ
ระหวางโครงสรางเงินทุน
และความสามารถในการ
ดําเนินงานของบริษัท
ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

23

24

ดร.วราภรณ
นาคใหม

ผศ.สุภานันต
จันทรตรี

ผศ.สุรชัย เอมอักษร

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่
11 การประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 10
"วิถีราชมงคลขับเคลื่อนวัต
กรรมเพื่อสรางสรรค
เศรษฐกิจและสังคม"
ณ ศูนยประชุมและแสดง
สินคานานาชาติเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

วันที่ 24-26
กรกฎาคม 2562

0.2

18-19 มกราคม
2562

0.2

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

18-19 มกราคม
2562

0.2

18-19 มกราคม
2562

0.2
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หมายเหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
25

26

27

28

29

อัตราสวนของหนี้สินที่
มีตอราคาหลักทรัพย
ของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
ความสัมพันธระหวาง
โครงสรางผูถือหุนตอ
ผลการดําเนินงานของ
บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
ความสัมพันธของการ
กากับดูแลกิจการกับ
ผลการดาเนินงานของ
บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยในกลุม
SET 100
ความพรอมของ
นักศึกษาสาขาวิชาการ
บัญชีในการประกอบ
วิชาชีพบัญชีในยุคไทย
แลนด 4.0
การตกแตงกําไรกับ
ความเสี่ยงในการลงทุน

ผศ.สุรชัย เอมอักษร

18-19 มกราคม
2562

0.2

18-19 มกราคม
2562

0.2

ผศ.สุรชัย เอมอักษร

การประชุมวิชาการ
18-19 มกราคม
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ 2562
เทคโนโลยี ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

0.2

ผศ.สุรชัย เอมอักษร

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

18-19 มกราคม
2562

0.2

18-19 มกราคม
2562

0.2

ผศ.สุรชัย เอมอักษร

ผศ.ดร.สุภาวดี
สุขีชีพ มอสส

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
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หมายเหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
30

31

32

33

ความสัมพันธระหวาง
ความคิดเห็นของผูสอบ
บัญชี ประเภทของสา
นักงานสอบบัญชี
อัตราผลตอบแทนจาก
สวนของผูถือและอัตรา
ผลตอบแทนจาก
สินทรัพยที่มีตอความ
เสี่ยงในการลงทุน
ความสัมพันธระหวาง
ความสามารถในการ
ทํากําไรกับราคาหุน
ของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
การเตรียมความพรอม
ของนักศึกษาสาขาวิชา
การบัญชี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย
พระนครศรีอยุธยา
วาสุกรี ในการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
การเปดเผยขอมูลดาน
สิ่งแวดลอม และผล
การดาเนินงานที่มีผล
ตอราคาหุนในตลาด
หลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

ผศ.ดร.สุภาวดี
สุขีชีพ มอสส

การประชุมวิชาการ
18-19 มกราคม
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ 2562
เทคโนโลยี ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

0.2

ผศ.ดร.สุภาวดี
สุขีชีพ มอสส

การประชุมวิชาการ
18-19 มกราคม
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ 2562
เทคโนโลยี ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

0.2

ผศ.ดร.สุภาวดี
สุขีชีพ มอสส

การประชุมวิชาการ
18-19 มกราคม
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ 2562
เทคโนโลยี ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

0.2

ผศ.ดร.สุภาวดี
สุขีชีพ มอสส

การประชุมวิชาการ
18-19 มกราคม
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ 2562
เทคโนโลยี ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

0.2
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หมายเหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
34

35

36

37

การตกแตงกําไรทาง
บัญชีในกลุม
อุตสาหกรรมของตลาด
หลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
ปจจัยที่ธุรกิจใช
คัดเลือกนักบัญชีเขาทา
งานในสถาน
ประกอบการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกเรียน
สาขาบัญชี คณะ
บริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย
พระนครศรีอยุธยา
วาสุกรี
ความสัมพันธระหวาง
โครงสรางผูถือหุนกับ
ผลตอบแทนตอ
สินทรัพยของบริษัทที่
อยูในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย

ผศ.ภัทรวดี
ภัทรกุลพงษ

ผศ.กุลประภัสสร
สุขีโรจน

ผศ.กรุณา ปญญายิ่ง

นางสาวจิราพร
กรัดเพ็ชร

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

18-19 มกราคม
2562

0.2

18-19 มกราคม
2562

0.2

18-19 มกราคม
2562

0.2

การประชุมวิชาการ
18-19 มกราคม
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ 2562
เทคโนโลยี ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

0.2
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หมายเหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
38

พฤติกรรมการเลือกซื้อ นางสาวศุภากร
สินคาบนสื่อออนไลน เอี่ยมอําพร
เฟสบุกของผูบริโภคใน
จังหวัดสุพรรณบุรี

39

ปจจัยสนับสนุนการ
ทองเที่ยวที่มี
ความสัมพันธตอความ
พึงพอใจของ
นักทองเที่ยวไทยที่มา
ทองเที่ยวโบราณสถาน
ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดบริการมี
ความสัมพันธกับการ
ตัดสินใจซื้อสมารทโฟ
นของผูบริโภคใน
ศูนยการคาอยุธยาซิตี้
พารค
คุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑมี
ความสัมพันธตอการ
ตัดสินใจบริโภคอาหาร

40

41

วันที่ 8 มีนาคม
2562

0.2

วันที่ 18-19
มกราคม 2562

0.2

ผศ.ดร.วสุธิดา
นุริตมนต

การประชุมวิชาการ
18-19 มกราคม
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ 2562
เทคโนโลยี ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

0.2

ผศ.ดร.วสุธิดา
นุริตมนต

การประชุมวิชาการ
18-19 มกราคม
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ 2562
เทคโนโลยี ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

0.2

ผศ.ดร. วสุธิดา
นุริตมนต

การประชุมวิชาการดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ประยุกตและระบบ
สารสนเทศ ครั้งที่ 15/การ
ประชุมวิชาการระดีบ
นานาชาติดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรประยุกตและ
ระบบสารสนเทศ 2019-1/
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติดานบริหารธุรกิจ
NCOBA-2019-1 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
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หมายเหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)

42

43

คลีนของผูบริโภควัยทา
งานในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ปจจัยการบริการที่มี
ความสัมพันธตอความ
พึงพอใจของ
นักทองเที่ยวชาวญี่ปุน
ที่มาใชบริการนั่งชาง
ชมโบราณสถานใน
ตลาดน้ําอโยเดีย
แนวทางการประหยัด
พลังงานไฟฟาของที่ทํา
การไปรษณีย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ราชมงคลสุวรรณภูมิ

ผศ.ดร.วสุธิดา
นุริตมนต

การประชุมวิชาการ
18-19 มกราคม
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ 2562
เทคโนโลยี ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ

0.2

นางสาวศิริรตั น
สัยวุฒิ

การประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครั้งที่ 15 ณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
7th International
Conference on Creative
Technology & 3rd
National Conference on
Creative Technology
(CreTech 2019) ณ โรง
แรมลอฟท มาเนีย บูติค โฮ
เทล, จังหวัดชุมพร
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “วลัยลักษณ
วิจัย” ครั้งที่ 11 ณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "ราชภัฎกรุงเกา"
ประจําป พ.ศ. 2562
(ARUCON2019) "ทองถิ่น
กาวไกล ดวยวิจัยและ

23-24
ธันวาคม 2562

0.2

วันที่ 19 - 21
มิถุนายน 2562

0.2

วันที่ 27 – 28
มีนาคม 2562

0.2

12-13 ธันวาคม
2562

0.2

44

4 ปจจัยที่สงผลกระทบ นางนนทลี
ตอการเลือกบริโภค
บัญทัด การุณยศิริ
ขนมหวานที่สืบทอดมา
จากสมัยกรุงศรอยุธยา

45

การลดตนทุนสินคาคง
คลัง : กรณีศึกษา
บริษัท เออาร จํากัด

นางสาวศิริรตั น
สัยวุฒิ

46

ปจจัยการจัดการที่
สงผลตอการ
บริหารงานแบบสมดุล
ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน ใน

ดร.สุทธิดา
ถนอมวงศ
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หมายเหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)

47

48

เขตภาคตะวันออก
เฉลียงเหนือ
ขอมูลเชิง
ผศ.ดร.นวพร รัตนบุรี
ประวัติศาสตรของ
มรดกอาหารวัฒนธรรม
พื้นถิ่นของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ทัศนคติพนักงานที่มีตอ นางสาวณัฐกฤตา
การฝกอบรมของ
รักใหม
บริษัทเอกชนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

นวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ RANC 2019
เครือขายวิจัย
สถาบันอุดมศึกษา
ทั่วประเทศ ครั้งที่ 13
"ขับเคลื่อนพลังเครือขาย
การวิจัย และนวัตกรรม
อยางสรางสรรค เพื่อพัฒนา
ประเทศไทย 4.0 ใหยั่งยืน"
ณ ศูนยประชุมนานาชาติ
เชียงใหมแกรนดวิว
จ.เชียงใหม
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ RANC 2019
เครือขายวิจัย
สถาบันอุดมศึกษา
ทั่วประเทศ ครั้งที่ 13
"ขับเคลื่อนพลังเครือขาย
การวิจัย และนวัตกรรม
อยางสรางสรรค เพื่อพัฒนา
ประเทศไทย 4.0 ใหยั่งยืน"
ณ ศูนยประชุมนานาชาติ
เชียงใหมแกรนดวิว
จ.เชียงใหม
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20-22
พฤศจิกายน
2562

0.2

20-22
พฤศจิกายน
2562

0.2

หมายเหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
49

การศึกษาปจจัยที่มี
นางสาวนิติมา
อิทธิพลตอพฤติกรรม สุวรรณโกมล
การซื้อของที่ระลึกตรา
มหาวิทยาลัยของ
นักศึกษาและบุคลากร
ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ

50

อิทธิพลของปจจัยการ นางสาววันงาม
ทํางานที่สงผลตอ
มีบุญสลาง
ประสิทธิภาพการ
ทํางานของบุคลากร
กรณีศึกษา : สํานักงาน
จังหวัดกาญจนบุรี

51

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การสงเสริมแรงาน
สัมพันธที่ดีในบริษัท
ไทยบริดจสโตน จํากัด

นางสาววันงาม
มีบุญสลาง

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ RANC 2019
เครือขายวิจัย
สถาบันอุดมศึกษา
ทั่วประเทศ ครั้งที่ 13
"ขับเคลื่อนพลังเครือขาย
การวิจัย และนวัตกรรม
อยางสรางสรรค เพื่อพัฒนา
ประเทศไทย 4.0 ใหยั่งยืน"
ณ ศูนยประชุมนานาชาติ
เชียงใหมแกรนดวิว
จ.เชียงใหม
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติราชภัฎหมูบาน
จอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7
"วิจัยบูรณาการศาสตร
พัฒนาชาติ กาวไกล
สังคมไทยยั่งยืน
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบาน
จอมบึง อําเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติราชภัฎหมูบาน
จอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7
"วิจัยบูรณาการศาสตร
พัฒนาชาติ กาวไกล
สังคมไทยยั่งยืน
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบาน
จอมบึง อําเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี
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20-22
พฤศจิกายน
2562

0.2

1 มี.ค. 62

0.2

1 มี.ค. 62

0.2

หมายเหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
52

การศึกษาความสําเร็จ นางสาวณัฐกฤตา
ของธุรกิจเครื่องสําอาง รักใหม
จากธรรมชาติใน
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

53

ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอการ
ใหบริการของ
ประชาสัมพันธจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
คุณภาพการใหบริการ
ของบริษัท วิริยะ
ประกันภัย จากัด
(มหาชน) สาขา
พระนครศรีอยุธยา
ปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อประกันภัย
รถยนตภาคสมัครใจ
ของผูทาประกันภัยของ
บริษัท วิริยะประกันภัย
จากัด (มหาชน) ในเขต
พระนครศรีอยุธยา
ปจจัยที่มีผลตอการ
รับรูการจัดการความ
ปลอดภัยของผูใชไฟฟา
ที่รับบริการดาน
กระแสไฟฟาจากการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคสาขา
อําเภอปาโมก

54

55

56

นางสาวศิริรตั น
สัยวุฒิ

นางสาวศิริรตั น
สัยวุฒิ

นางสาวศิริรตั น
สัยวุฒิ

นางสาวศิริรตั น
สัยวุฒิ

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติดานบริหารจัดการ
ครั้งที่ 11 ประจําป 2562
ณ อาคารวิจัยและพัฒนา
องคความรูเพื่อการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

29 มิ.ย. 62

0.2

18-19
มกราคม 2562

0.2

18-19 มกราคม
2562

0.2

18-19 มกราคม
2562

0.2

การประชุมวิชาการ
18-19 มกราคม
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ 2562
เทคโนโลยี ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

0.2
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หมายเหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
57

58

59

60

ปจจัยที่สงผลตอ
ความสามารถในการ
ปองกันและปราม
ปรามอาชญากรรมของ
เจาหนาที่ตํารวจใน
สังกัดตารวจภูธร
พระนครศรีอยุธยา
การรับรูและทัศนคติ
ของผูใชไฟฟาตอระบบ
บริการผาน PEA
SMART PLUS ของ
การไฟฟาสวนภูมภิ าค
สาขาอําเภอปาโมก
ความสัมพันธระหวาง
ความสามารถในการ
ทากาไรและ
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รายวิชาสถิติ
การวิเคราะหอภิมาน:
งานวิจัยทางการศึกษา
ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

นางสาวกัญญลักษณ งานประชุมวิชาการ
ทรัพยกระจาง
ระดับชาติ วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3

18-19 ม.ค.
2562 หนา
807-814

0.2

ผศ.ดร.ทักษิณา
เครือหงส

18-19 ม.ค.
2562 หนา
815-828

0.2

งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3
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หมายเหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองาน ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
สรางสรรค ที่ตีพิมพ (คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
เผยแพร
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
3

4

5

6

การศึกษาผลสัมฤทธิ์
และความพึงพอใจการ
เรียนปรับพื้นฐาน
รายวิชาคณิตศาสตร
ของนักศึกษาคณะศิลป
ศาสตร สาขา
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสากล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยนนทบุรี
การพัฒนาแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน รายวิชา
คณิตศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
แอปพลิเคชันตรวจสอบ
การเขาชั้นเรียนของ
นักศึกษาผานระบบ
ออนไลน

นางสาวณัฐกาญจน งานประชุมวิชาการ
บุญสถิตย
ระดับชาติ วิทยาศาสตร
นางสาวกัญญลักษณ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3
ทรัพยกระจาง

18-19 ม.ค.
2562 หนา
829-837

0.2

ผศ.ดร.ทักษิณา
งานประชุมวิชาการ
เครือหงส
ระดับชาติ วิทยาศาสตร
นางสาวกัญญลักษณ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3
ทรัพยกระจาง
นางสาวณัฐกาญจน
บุญสถิตย

18-19 ม.ค.
2562 หนา
838-844

0.2

ผศ.ดร.พิมพพรรณ
อําพันธทอง

24-26 ก.ค.62
หนา 432-444

0.2

การประยุกตใชระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร
ในการกําหนดพื้นที่เสี่ยง
อุทกภัยจังหวัด
สุพรรณบุรี

นางเสริมศิริ
ปราบเสร็จ
นางลลิตพัทธ
สุขเรือน
นายสิทธิกร มังคลา

24-26 ก.ค.62
หนา 295-309

0.2

รายงานสืบเนื่องจาก
จัดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ครั้งที่ 11
(11th RMUTCON)
รายงานสืบเนื่องจาก
จัดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ครั้งที่ 11
(11th RMUTCON)
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หมายเหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองาน ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
สรางสรรค ที่ตีพิมพ (คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
เผยแพร
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

หมายเหตุ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
7

8

9

10

อัตราสวนของกรด
ทั้งหมดตอเบสทั้งหมดที่
เหมาะสมตอการผลิต
แกสชีวภาพจากวีแน
สดวยวิธีการไทเทรต
แบบไฟฟาเคมี
การวิเคราะหวิธีการ
จัดการผูสอนรายวิชา
ดานคอมพิวเตอรดวย
การแบงกลุมรวมกับกฎ
ความสัมพันธของขอมูล
บุคคลสกรสายวิชาการ
ภาพยนตรสั้น เรื่อง
“อาถรรพดนตรีไทย”

ภาพยนตรสั้น เรื่อง
“Super Controller”

นายธนวัฒน พงษ
สุวรรณ
ผศ.ดร.พิมพพรรณ
อําพันธทอง

รายงานสืบเนื่องจาก
จัดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ครั้งที่ 11
(11th RMUTCON)
ดร.พฤฒิพงศ เพ็ง รายงานสืบเนื่องจาก
ศิริ
จัดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ครั้งที่ 11
(11th RMUTCON)
นางชัชฏา ชวรางกูร รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการเพื่อ
เผยแพรผลงาน
สรางสรรคระดับชาติ
เทศการภาพยนตรสั้น
“สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ 3
และนิทรรศการเผยแพร
ผลงานสรางสรรคดาน
Digital
ดร.สรชัย ชวรางกูร รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการเพื่อ
เผยแพรผลงาน
สรางสรรคระดับชาติ
เทศการภาพยนตรสั้น
“สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ 3
และนิทรรศการเผยแพร
ผลงานสรางสรรคดาน
Digital
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24-26 ก.ค.62
หนา 389-398

0.2

24-26 ก.ค.62
หนา 399-407

0.2

3 เม.ย. 2562
หนา 8-9

0.2

ผลงานสรางสรรค

3 เม.ย. 2562
หนา 10-11

0.2

ผลงานสรางสรรค

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองาน ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
สรางสรรค ที่ตีพิมพ (คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
เผยแพร
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

หมายเหตุ

3 เม.ย. 2562
หนา 50-51

0.2

ผลงานสรางสรรค

3 เม.ย. 2562
หนา 56-57

0.2

ผลงานสรางสรรค

3 เม.ย. 2562
หนา 65

0.2

ผลงานสรางสรรค

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
11

ภาพยนตรสั้น เรื่อง
“Horror of
Multimedia #2
อาถรรพโปรเจค”

นางชัชฎา
ชวรางกูร
นายอธิษฐ
คูเจริญถาวร

12

ภาพยนตรสั้น เรื่อง
“Think Before
ลองคิดกอน”

นางชัชฎา
ชวรางกูร
ดร.สรชัย ชวรางกูร

13

ผลงานสรางสรรคดา น นางชัชฎา
ดิจิทัล เรื่อง “รักของฉัน ชวรางกูร
นั้นคือเธอ
ดร.สรชัย ชวรางกูร
(มิวสิควิดีโอ)”

รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการเพื่อ
เผยแพรผลงาน
สรางสรรคระดับชาติ
เทศการภาพยนตรสั้น
“สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ 3
และนิทรรศการเผยแพร
ผลงานสรางสรรคดาน
Digital
รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการเพื่อ
เผยแพรผลงาน
สรางสรรคระดับชาติ
เทศการภาพยนตรสั้น
“สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ 3
และนิทรรศการเผยแพร
ผลงานสรางสรรคดาน
Digital
รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการเพื่อ
เผยแพรผลงาน
สรางสรรคระดับชาติ
เทศการภาพยนตรสั้น
“สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ 3
และนิทรรศการเผยแพร
ผลงานสรางสรรคดาน
Digital
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ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองาน ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
สรางสรรค ที่ตีพิมพ (คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
เผยแพร
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

หมายเหตุ

3 เม.ย. 2562
หนา 66

0.2

ผลงานสรางสรรค

3 เม.ย. 2562
หนา 67

0.2

ผลงานสรางสรรค

3 เม.ย. 2562
หนา 68

0.2

ผลงานสรางสรรค

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
14

ผลงานสรางสรรคดา น
ดิจิทัล เรื่อง “ประวัติ
เจา พระยา วิชาเยนทร
(Speed Painting)”

นายอธิษฐ
คูเจริญถาวร

15

ผลงานสรางสรรคดา น
ดิจิทัล เรื่อง
“ประวัติศาสตร ของ
พระที่นั่งไกรสรสีหราช
(แอนิเมชัน 3D)”

ดร.สรชัย ชวรางกูร

16

ผลงานสรางสรรคดา น
ดิจิทัล เรื่อง
“วัดราชบูรณะในสมัย
กรุงศรีอยุธยา
(แบบจําลอง 3D)”

ดร.สรชัย ชวรางกูร

รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการเพื่อ
เผยแพรผลงาน
สรางสรรคระดับชาติ
เทศการภาพยนตรสั้น
“สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ 3
และนิทรรศการเผยแพร
ผลงานสรางสรรคดาน
Digital
รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการเพื่อ
เผยแพรผลงาน
สรางสรรคระดับชาติ
เทศการภาพยนตรสั้น
“สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ 3
และนิทรรศการเผยแพร
ผลงานสรางสรรคดาน
Digital
รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการเพื่อ
เผยแพรผลงาน
สรางสรรคระดับชาติ
เทศการภาพยนตรสั้น
“สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ 3
และนิทรรศการเผยแพร
ผลงานสรางสรรคดาน
Digital
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ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองาน ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
สรางสรรค ที่ตีพิมพ (คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
เผยแพร
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

หมายเหตุ

3 เม.ย. 2562
หนา 72

0.2

ผลงานสรางสรรค

3 เม.ย. 2562
หนา 77

0.2

ผลงานสรางสรรค

3 เม.ย. 2562
หนา 78

0.2

ผลงานสรางสรรค

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
17

ผลงานสรางสรรคดา น
ดิจิทัล เรื่อง “เครื่องให
อาหารสัตวอัจฉริยะ
(IOT)”

นายประดิษฐ
สงคแสงยศ

18

ผลงานสรางสรรคดา น
ดิจิทัล เรื่อง “การ
ทองเที่ยว บานวิ
ชาเยนทร (AR)”

ดร.สรชัย ชวรางกูร
นายอธิษฐ
คูเจริญถาวร

19

ผลงานสรางสรรค
ดานดิจิทัล
เรื่อง “สัตวหิมพานต
(AR Core)”

นางสาววราภรณ
มั่นทุง
นายอธิษฐ
คูเจริญถาวร

รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการเพื่อ
เผยแพรผลงาน
สรางสรรคระดับชาติ
เทศการภาพยนตรสั้น
“สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ 3
และนิทรรศการเผยแพร
ผลงานสรางสรรคดาน
Digital
รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการเพื่อ
เผยแพรผลงาน
สรางสรรคระดับชาติ
เทศการภาพยนตรสั้น
“สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ 3
และนิทรรศการเผยแพร
ผลงานสรางสรรคดาน
Digital
รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการเพื่อ
เผยแพรผลงาน
สรางสรรคระดับชาติ
เทศการภาพยนตรสั้น
“สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ 3
และนิทรรศการเผยแพร
ผลงานสรางสรรคดาน
Digital
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ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองาน ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
สรางสรรค ที่ตีพิมพ (คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
เผยแพร
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

หมายเหตุ

3 เม.ย. 2562
หนา 80

0.2

ผลงานสรางสรรค

3 เม.ย. 2562
หนา 82

0.2

ผลงานสรางสรรค

3 เม.ย. 2562
หนา 83

0.2

ผลงานสรางสรรค

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
20

ผลงานสรางสรรค
ดานดิจิทัล
เรื่อง “ผจญภัย รถไฟ
เหาะ ทะลุ มิติ
เสมือน จริง (VR)”

นายอธิษฐ
คูเจริญถาวร

21

ผลงานสรางสรรค
ดานดิจิทัล
เรื่อง “ผจญภัย โลก
ไดโนเสาร ในประเทศ
ไทย (VR)”

นายณพงศ
วรรณพิรุณ
นายอธิษฐ
คูเจริญถาวร

22

ผลงานสรางสรรค
นายอธิษฐ
ดานดิจิทัล
คูเจริญถาวร
เรื่อง “จําลอง
สถานการณการบินโดรน
(VR)”

รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการเพื่อ
เผยแพรผลงาน
สรางสรรคระดับชาติ
เทศการภาพยนตรสั้น
“สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ 3
และนิทรรศการเผยแพร
ผลงานสรางสรรคดาน
Digital
รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการเพื่อ
เผยแพรผลงาน
สรางสรรคระดับชาติ
เทศการภาพยนตรสั้น
“สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ 3
และนิทรรศการเผยแพร
ผลงานสรางสรรคดาน
Digital
รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการเพื่อ
เผยแพรผลงาน
สรางสรรคระดับชาติ
เทศการภาพยนตรสั้น
“สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ 3
และนิทรรศการเผยแพร
ผลงานสรางสรรคดาน
Digital
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ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองาน ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
สรางสรรค ที่ตีพิมพ (คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
เผยแพร
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

หมายเหตุ

3 เม.ย. 2562
หนา 84

0.2

ผลงานสรางสรรค

3 เม.ย. 2562
หนา 85

0.2

ผลงานสรางสรรค

3 เม.ย. 2562
หนา 87

0.2

ผลงานสรางสรรค

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
23

ผลงานสรางสรรคดา น
ดิจิทัล เรื่อง “บานเขียว
(VR Game)”

นางสาววราภรณ
มั่นทุง
นายอธิษฐ
คูเจริญถาวร

24

ผลงานสรางสรรคดา น
ดิจิทัล เรื่อง “Pirate
Ladder (Game)”

นายอธิษฐ
คูเจริญถาวร

25

ผลงานสรางสรรคดา น นายอธิษฐ
ดิจิทัล เรื่อง “รถรบแหง คูเจริญถาวร
อนาคต (Game)”
นางสาววราภรณ
มั่นทุง

รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการเพื่อ
เผยแพรผลงาน
สรางสรรคระดับชาติ
เทศการภาพยนตรสั้น
“สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ 3
และนิทรรศการเผยแพร
ผลงานสรางสรรคดาน
Digital
รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการเพื่อ
เผยแพรผลงาน
สรางสรรคระดับชาติ
เทศการภาพยนตรสั้น
“สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ 3
และนิทรรศการเผยแพร
ผลงานสรางสรรคดาน
Digital
รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการเพื่อ
เผยแพรผลงาน
สรางสรรคระดับชาติ
เทศการภาพยนตรสั้น
“สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ 3
และนิทรรศการเผยแพร
ผลงานสรางสรรคดาน
Digital
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ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองาน ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
สรางสรรค ที่ตีพิมพ (คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
เผยแพร
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

หมายเหตุ

3 เม.ย. 2562
หนา 88

0.2

ผลงานสรางสรรค

3 เม.ย. 2562
หนา 89

0.2

ผลงานสรางสรรค

3 เม.ย. 2562
หนา 90

0.2

ผลงานสรางสรรค

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
26

ผลงานสรางสรรคดา น
ดิจิทัล เรื่อง “พรรณไม
ยืนตนที่พบใน มทรส.
(เว็บแอปพลิเคชัน)”

นางสาวมณฑิตา
พูดสงคราม
นางสาวดารานัย
รบเมือง

27

ผลงานสรางสรรคดา น
ดิจิทัล เรื่อง “การ
จําแนกการเกิด
โรคเบาหวาน (เว็บแอป
พลิเคชัน)”

ดร.พฤฒิพงศ
เพ็งศิริ

28

ผลงานสรางสรรคดา น
ดิจิทัล เรื่อง “การ
ทองเที่ยวจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
(แอปพลิเคชัน)”

นายณพงศ
วรรณพิรุณ
นางชัชฎา
ชวรางกูร

รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการเพื่อ
เผยแพรผลงาน
สรางสรรคระดับชาติ
เทศการภาพยนตรสั้น
“สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ 3
และนิทรรศการเผยแพร
ผลงานสรางสรรคดาน
Digital
รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการเพื่อ
เผยแพรผลงาน
สรางสรรคระดับชาติ
เทศการภาพยนตรสั้น
“สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ 3
และนิทรรศการเผยแพร
ผลงานสรางสรรคดาน
Digital
รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการเพื่อ
เผยแพรผลงาน
สรางสรรคระดับชาติ
เทศการภาพยนตรสั้น
“สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ 3
และนิทรรศการเผยแพร
ผลงานสรางสรรคดาน
Digital
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ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองาน ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
สรางสรรค ที่ตีพิมพ (คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
เผยแพร
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

หมายเหตุ

3 เม.ย. 2562
หนา 91

0.2

ผลงานสรางสรรค

3 เม.ย. 2562
หนา 92

0.2

ผลงานสรางสรรค

3 เม.ย. 2562
หนา 93

0.2

ผลงานสรางสรรค

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
29

ผลงานสรางสรรค
ดานดิจิทัล
เรื่อง “รูทันปองกัน
มะเร็งลําไสใหญ
(แอปพลิเคชัน)”

นางสาวมณฑิตา
พูดสงคราม

30

ผลงานสรางสรรคดา น
ดิจิทัล เรื่อง “รานชา
บายดี (แอปพลิเคชัน)”

นางสาวมณฑิตา
พูดสงคราม
นางสาวอภิชญา
ขวัญแกว

31

ผลงานสรางสรรคดา น
ดิจิทัล เรื่อง “สื่อสาร
ภาษามือใน
ชีวิตประจําวัน
(แอปพลิเคชัน)”

นางสาวภัทรภร
อินทนาศักดิ์

รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการเพื่อ
เผยแพรผลงาน
สรางสรรคระดับชาติ
เทศการภาพยนตรสั้น
“สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ 3
และนิทรรศการเผยแพร
ผลงานสรางสรรคดาน
Digital
รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการเพื่อ
เผยแพรผลงาน
สรางสรรคระดับชาติ
เทศการภาพยนตรสั้น
“สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ 3
และนิทรรศการเผยแพร
ผลงานสรางสรรคดาน
Digital
รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการเพื่อ
เผยแพรผลงาน
สรางสรรคระดับชาติ
เทศการภาพยนตรสั้น
“สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ 3
และนิทรรศการเผยแพร
ผลงานสรางสรรคดาน
Digital
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ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองาน ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
สรางสรรค ที่ตีพิมพ (คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
เผยแพร
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

หมายเหตุ

3 เม.ย. 2562
หนา 94

0.2

ผลงานสรางสรรค

3 เม.ย. 2562
หนา 95

0.2

ผลงานสรางสรรค

3 เม.ย. 2562
หนา 96

0.2

ผลงานสรางสรรค

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
32

ผลงานสรางสรรค
ดานดิจิทัล
เรื่อง “การรับประทาน
ผักและผลไมที่สงผล
กระทบตอโรค
(แอปพลิเคชัน)”

นางสาวภัทรภร
อินทนาศักดิ์

33

ผลงานสรางสรรคดา น
ดิจิทัล เรื่อง “แจงเตือน
วันหมดอายุวัตถุดิบ
ภายในตูเย็น
(แอปพลิเคชัน)”

นางสาวอภิชญา
ขวัญแกว

34

ผลงานสรางสรรคดา น
ดิจิทัล เรื่อง “ตนแบบ
การจัดการลานจอดรถ
(แอปพลิเคชัน)”

นายประดิษฐ
สงคแสงยศ

รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการเพื่อ
เผยแพรผลงาน
สรางสรรคระดับชาติ
เทศการภาพยนตรสั้น
“สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ 3
และนิทรรศการเผยแพร
ผลงานสรางสรรคดาน
Digital
รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการเพื่อ
เผยแพรผลงาน
สรางสรรคระดับชาติ
เทศการภาพยนตรสั้น
“สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ 3
และนิทรรศการเผยแพร
ผลงานสรางสรรคดาน
Digital
รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการเพื่อ
เผยแพรผลงาน
สรางสรรคระดับชาติ
เทศการภาพยนตรสั้น
“สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ 3
และนิทรรศการเผยแพร
ผลงานสรางสรรคดาน
Digital
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ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองาน ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
สรางสรรค ที่ตีพิมพ (คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
เผยแพร
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

หมายเหตุ

3 เม.ย. 2562
หนา 97

0.2

ผลงานสรางสรรค

3 เม.ย. 2562
หนา 98

0.2

ผลงานสรางสรรค

8 มีนาคม 2562
หนา 213-219

0.2

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
35

36

37

ผลงานสรางสรรคดา น
ดิจิทัล เรื่อง “ระบบ
เครื่องจายเหรียญ
ตนแบบ ผานระบบ
ธนาคารจําลอง
(แอปพลิเคชัน)”

ดร.พฤฒิพงศ
เพ็งศิริ

รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการเพื่อ
เผยแพรผลงาน
สรางสรรคระดับชาติ
เทศการภาพยนตรสั้น
“สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ 3
และนิทรรศการเผยแพร
ผลงานสรางสรรคดาน
Digital
ผลงานสรางสรรคดา น ดร.สรชัย ชวรางกูร รายงานสืบเนื่องการ
ดิจิทัล เรื่อง “เครื่องแตง นายพงฐฉัตร
ประชุมวิชาการเพื่อ
กายชุดประจําชาติ
เนียมทรง
เผยแพรผลงาน
อาเซียน (โฮโลแกรม)”
สรางสรรคระดับชาติ
เทศการภาพยนตรสั้น
“สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ 3
และนิทรรศการเผยแพร
ผลงานสรางสรรคดาน
Digital
ระบบบริหารรานอาหาร นายอนุชา ซาเฮาะ The 15th National
ในงานน้ําชาการกุศล
นายณัฐพงศ
Conference and
ผานโมบายแอพพลิเคชั่น สนองคุณ
2019-1 International
นางสาวณิชานันท
Conference on
สมัครไทย
Applied Computer
Technology and
Information Systems
and 2019-1 National
Conference on
Business
Administration
(ACTIS 2019)
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ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองาน ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
สรางสรรค ที่ตีพิมพ (คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
เผยแพร
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
38

39

40

41

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
พัฒนาหลักสูตร
คอมพิวเตอร ธุรกิจใน
มหาวิทยาลัยเอกชนตาม
สมรรถนะทางวิชาชีพ
ระบบสั่งงานดวยเสียง
บนเทคโนโลยีสรรพสิ่ง
เพื่อประยุกตควบคุม
มอเตอรในงานดานการ
เกษตรกรรม

นางสาวภัทรภร
อินทนาศักดิ์

รายงานสืบเนื่องจาก
จัดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 7
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี
นางสาวภิญญาพัชญ รายงานสืบเนื่องการ
ทาสาธนัตยตระกูล ประชุมวิชาการเสนอ
นายกรมวุฒิ นงนุช ผลงานวิจัยระดับชาติ
ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
ครั้งที่ 2 NCST 2nd
2019
การพยากรณ
นายสุวุฒิ ตุมทอง
รายงานสืบเนื่องการ
ความสัมพันธของปจจัย นางสาวณิชานันท
ประชุมวิชาการเสนอ
ที่มีผลตอสมรรถนะของ สมัครไทย
ผลงานวิจัยระดับชาติ
นักศึกษาดวยเทคนิค
ดานวิทยาศาสตรและ
ตนไมตัดสินใจ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
กรณีศึกษานักศึกษา
ราชภัฏจันทรเกษม
สาขาการบัญชี ชั้นปที่ 1
ครั้งที่ 2 NCST 2nd
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
2019
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
การศึกษาและพัฒนา
ดร.สรชัย ชวรางกูร The 16th National
ระบบอาจารยแนะแนว นางสุนทรี แกนแกว Conference and 2019-2
อัจฉริยะสําหรับการ
นางสาวทักศิณา
International Conference
เลือกสาขาการเรียนโดย คงสมลาภ
on Applied Computer
ใชเทคนิคการเรียนรูของ และ
Technology and
เครื่อง
นายประดิษฐ
Information Systems and
สงคแสงยศ
2019-2 National
Conference on Business
Administration
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28 เม.ย. 62
หนา 378 - 389

0.2

6 มิถุนายน
2562 หนา 4649

0.2

6 มิถุนายน
2562 หนา 5058

0.2

6 ก.ค. 2562
หนา 126-131

0.2

หมายเหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองาน ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
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ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
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ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

หมายเหตุ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
42

ผลการฝกยืดเหยียด
กลามเนื้อที่มีผลตอความ
ออนตัวและการทรงตัว
ในผูสูงอายุ ชุมชนกบเจา
อําเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

43

Promoting Hyacinth
handicraft on web
application

44

45

46

นางสาวธนาวรรณ
รัมมะภาพ
นางภณิดา หยั่งถึง
นางสาวปทมา
เซงอาศัย
นางสาวปทมา
เซงอาศัย
ผศ.พินทุสร
ปสนะจะโน

งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3

18-19 ม.ค.
2562 หนา
599-607

The 2nd International
วันที่ 4-5
Conference on
กรกฎาคม
Applied Science,
2562 หนา 26Engineering and
28
Interdisciplinary
Studies 2019
(ASEIS 2019)
High lipid content in ดร.สามารถ
International
October 16unicellular green
ตายขาว
Conference on
18, 2019 P.36alga Asteracys sp.
ดร.สุนทรา เฟองฟุง Power, Energy and
39
FFP40 isolated from
Innovation (ICPEI
food industral
2019 )
wastewater in Phra
Nakhon Si Ayutthaya
province
การประเมินระบบและ นายประภาส
วารสารวิชาการ
ปที่ 14 ฉบับที่
กลไกการบริหารจัดการ กลับนวล
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
2 ป 2562 หนา
งานวิจัยของหนวยวิจัย
อุตรดิตถ
81-101
นวัตกรรมเพื่อสังคมและ
ชุมชน (ระยะที่ 3)
การคัดเลือกและการหา
ผศ.ดร.สามารถ
วารสารวิทยาศาสตร
ปที่ 50 ฉ.1
สภาวะที่เหมาะสมในการ
ตายขาว
เกษตร
(พิเศษ) ป 2562
บําบัดน้ําเสีย โดยสารหรายสี
หนา319-327
เขียวที่คัดแยกไดจากน้ําเสีย
ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
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0.2

0.4

0.4

0.6

TCI กลุม 2

0.6

TCI กลุม 2

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองาน ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
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หมายเหตุ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
47

48

49

50

การคัดแยกแอคติโนมัย
ซีทจากดินรอบรากขาวที่
มีความสามารถในการ
ยับยั้งเชื้อรากอโรคใบ
ไหมในขาว
Helminthosporium
maydis
ผลของสารสกัดจาก
หญาแหวหมู ผักโขม
หนาม และผักเสี้ยนตอ
เชื้อรา Fusarium
moniliforme สาเหตุ
โรคเหี่ยวเนาแดงของ
ออย” เนื่องจากรองรับ
การเปนอาจารยประจํา
หลักสูตร
การศึกษาประสิทธิภาพ
ของสารสกัดหยาบจาก
พืชในทองถิ่นเพื่อยับยั้ง
แบคทีเรียกอโรคพืช
Xanthomonas
campestris pv.
Campestris
ปุยหมักมูลไสเดือนดิน :
เทคโนโลยีชีววิถีเพื่อการ
อนุรักษดินและการ
จัดการขยะอินทรียใน
ประเทศไทย

ดร.พรพรรณ
รัตนะสัจจะ

วารสารวิทยาศาสตร
เกษตร

ปที่ 50 ฉ.1
(พิเศษ) ป 2562
หนา 361-366

0.6

TCI กลุม 2

ดร.ดวงหทัย
รัตนสัจธรรม

วารสารวิทยาศาสตร
เกษตร

ปที่ 50 ฉ.1
(พิเศษ) ป 2562
หนา 306-312

0.6

TCI กลุม 2

นางสาวกัญญา
กอแกว

วารสารวิทยาศาสตร
เกษตร

ปที่ 50 ฉ.1
(พิเศษ) ป 2562
หนา 313-318

0.6

TCI กลุม 2

ดร.พิชญ
ตั้งสมบัติวิจิตร
ผศ.ดร.อุทาน
บูรณศักดิ์ศรี

วารสารวิจัยราชภัฏ
พระนคร
สาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ปที่ 14 ฉบับที่ 2
(2562) หนา
170-181

0.6

TCI กลุม 2
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หมายเหตุ

International Journal Vol 9, No 2
of Applied
P. 85-88
Computer
(2019)
Technology and
Information Systems
International Journal Vol 9, No 2 P.
of Applied
1-6 (2019)
Computer
Technology and
Information Systems
International Journal Vol 9, No 2 P.
of Applied
18-23 (2019)
Computer
Technology and
Information Systems

0.6

TCI กลุม 2

0.6

TCI กลุม 2

0.6

TCI กลุม 2

International Journal Vol 9, No 2 P.
of Applied
66-70 (2019)
Computer
Technology and
Information Systems
International Journal Vol 9, No 2 P.
of Applied
61-65 (2019)
Computer
Technology and
Information Systems

0.6

TCI กลุม 2

0.6

TCI กลุม 2

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
51

Remote Working
with Work-life
Balance

นายประดิษฐ
สงคแสงยศ

52

Study of Land Use
Changes in Sa Kaeo
Province using
Object-Based Image
Analysis
The Engineering
Inspector – Work
Piece Matching
Algorithm for Setting
up Minimum Cost
Engineering
Inspection Team
Living Process Smart
Home Use Case
Implementation and
Validation

ดร.ประเทือง
วงษทอง
ดร.อเนก พุทธิเดช

Roadside Service
Availability
Algorithms for
Sharing Linear
Shophouses in a
Smart City

ดร.สุวรรณี ธูปจีน

53

54

55

ดร.สุวรรณี ธูปจีน

ดร.สุวรรณี ธูปจีน
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ที่
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หมายเหตุ

International Journal Vol 9, No 2 P.
of Applied
76-80 (2019)
Computer
Technology and
Information Systems
วารสารวิชาการ
Vol. 7 No. 1
มทร.สุวรรณภูมิ
(2019):
January June 2019 P.
1-19
วารสารวิทยาศาสตร
ปที่ 24 ฉบับที่ 1
บูรพา
ป 2562 หนา
156-169

0.6

TCI กลุม 2

0.6

TCI กลุม 2

0.8

TCI กลุม 1 และ
ACI

ดร.พรพรรณ
รัตนะสัจจะ

วารสารแกนเกษตร

0.8

TCI กลุม 1

ดร.นภา แซเบ

IEEE transactions on Volume: 1 ,
Biometrics, Behavior, Issue: 1 (2019)
and Identity Science
P.5-31

0.8

ดร.อดุลย
หาญวังมวง

Ceramics
International

1

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
56

The Social
นางสาววรารัตน
Engagement of
นิยมคา
Digital Hotel Services นางสาวกาญจนา
ใจบุญ

57

An analysis of water
quality in
Suphanburi river
with extreme value
theorem
A Study of the
Effectiveness of
Model Selection
Criteria for
Multilevel Analysis
ผลกระทบเชิงลบของใย
อาหารชนิดละลายน้ํา
อาหารกึ่งบริสุทธิ์ตอ
สมรรถภาพการผลิต
และจุลินทรียในใสติ่ง
ของไกเนื้อระยะแรก
Emerging NUI-Based
Methods for User
Authentication: A
New Taxonomy and
Survey
Effect of real working
environment/formation of
oxide phase on
thermoelectric properties
of flexible Sb2Te3 films

58

59

60

61

ผศ.ดร.พิมพพรรณ
อําพันธทอง

ผศ.ดร.มนตรี
สังขทอง
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ปที่ 47 ฉบับ
พิเศษ 2 :
(2562) หนา
647 - 652

Volume 45,
Issue 13, 2019
P.1586015865

Q1
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หมายเหตุ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
62

63

64

65

66

Figure of merit
improvement of
delafossite CuAlO2
with the addition of
Fe and graphene
Simultaneous
stoichiometric
composition and
highly (00l)
orientation of
flexible Bi2Te3thin
films via optimising
the DC magnetron
sputter-deposition
process
Structure and
Thermal Properties
of Rice Starch-based
Film Blended with
Mesocarp Cellulose
Fiber
Optical Gas Sensor
based on Al-doped
ZnO/ZnTPP hybrid
thin film
PSE-Coated
Interdigital
Resonator for
Selective Detection
of Ammonia Gas
Sensor

ดร.อดุลย
หาญวังมวง

J. of Physics and
Chemistry of Solids

Volume 134,
2019, P. 29-34

1

Q2

ดร.อดุลย
หาญวังมวง

Journal of Alloys
and Compounds

Volume 773,
2019, P. 78-85

1

Q1

ดร.ศศิกานต
สุวรรณประทีป

Materialstoday:
Proceeding

Volume 17,
Part 4, 2019,
P. 2039-2047

1

Scopus

ผศ.ดร.พนิดา
หลอวงศตระกูล

Journal of Physics:
Conference Series

Volume 1259,
No. 2019, P.18

1

Q3

ผศ.ดร.พนิดา
หลอวงศตระกูล

IEEE Sensors
Journal

Volume: 19 ,
Issue: 23 ,
Dec.1, 1 2019
P.11228 11235

1

Q1
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
67

68

Influence of
Sputtering Power
Density on the
Thermoelectric and
Mechanical
Properties of
Flexible
Thermoelectric
Antimony Telluride
Films Deposited by
DC Magnetron
Sputtering
Noise reduction
based on multiple
Copies Color Image
Noise Estimation

ดร.อดุลย
หาญวังมวง

Journal of Electronic
Materials

volume 49 p.
2747–2754

1

Q2

ดร.นภา แซเบ

International journal
on electrical
Engineering and
Informatics

vol.11 No.3
(2019)
P. 515-526

1

Q2

รวมคาถวนน้ําหนัก
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27.4

5. คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
กลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 30 = 5 คะแนน
ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร
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ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
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เผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
1

2

3

4
5

6

7

ความสามารถของ
ผักตบชวาในการดูด
ซึมโลหะหนัก
การสรางเครื่อง
กายภาพบําบัดมือและ
เทาสําหรับผูพิการ
การแปรรูปโฟมรี
ไซเคิล ผสมเสนใยแกว
เปนผลิตภัณฑ
สรางเตียงฝกยืนใช
พลังงานไฟฟา
การดัดแปลง
บล็อกไดอะแกรม
Arduinoบนโปรแกรม
WinFACT/Boris
สําหรับระบบพลวัต
จําลอง
ตนแบบระบบอัตโนมัติ
สําหรับหองจําลองการ
งอกของเมล็ดพันธุ
การเปรียบเทียบคา
ความผิดพลาด
แรงดันไฟฟาเบรก
ดาวนของเครื่อง
ทดสอบน้ํามันหมอ
แปลง

ผศ.ดร.อภิโชติ
อุฬารตินนท

การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ 6
ผศ.จักรินทร นวมทิม วลัยลักษณวิจัย ครั้งที่ 11

9 ก.พ. 62

0.2

27 – 28 มีนาคม
2562

0.2

ผศ.รําพึง เจริญยศ

วลัยลักษณวิจัย ครั้งที่ 11

27 – 28 มีนาคม
2562

0.2

อ.สุทธิสาร
อนันตรัตนชัย
รศ.ดร.ปรีชา
สาคะรังค

วลัยลักษณวิจัย ครั้งที่ 11

0.2

EENET2019

27 – 28 มีนาคม
2562
15 – 17 พ.ค. 62

อ.สยามรัฐ
เพิกอาภรณ

EENET2019

15 – 17 พ.ค. 62

0.2

อ.วิสุทธิ์ ตันติรุงเรือง

EENET2019

15 – 17 พ.ค. 62

0.2
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0.2

หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่ตีพิมพ
เผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
8

9

10

11

12

การประเมินมูลคา
ความเสียหายจาก
ไฟดับในการศึกษา
ผลตอบสนองดาวน
โหลดสําหรับ
อุตสาหกรรมโรงสีขาว
ขนาดใหญ
การตรวจวัดการ
ดิสชารจบางสวนของ
มอเตอรดวยวิธีการ
มาตรฐานและการ
ตรวจวัดดวยวิธีการ
ประยุกต
การผลิตกําลังงาน
ไฟฟาดวยเทอรโมอิ
เล็กทริกจากเครื่อง
อบแหงพลังงาน
แสงอาทิตย
การเพิ่มศักยภาพของ
โรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยดวยระบบ
จัดเก็บพลังงานไฟฟา
แบบแบตเตอรี่
เนื่องจากแรงดันเกินที่
จุดซื้อขายไฟฟา
การวิเคราะหอัตรา
ลาดเอียงกําลังไฟฟา
เพื่อลดความผันผวน
ของพลังงาน
แสงอาทิตยโดยใช
ระบบจัดเก็บพลังงาน
แบบแบตเตอรี่

ดร.เฉลียว เกตุแกว

EENET2019

15 – 17 พ.ค. 62

0.2

ผศ.ดร.วารุณี
ศรีสงคราม

EENET2019

15 – 17 พ.ค. 62

0.2

ผศ.ดร.สรายุธ
ทองกุลภัทร

EENET2019

15 – 17 พ.ค. 62

0.2

รศ.ดร.ประมุข
อุณหเลขกะ

EENET2019

15 – 17 พ.ค. 62

0.2

รศ.ดร.ประมุข
อุณหเลขกะ

EENET2019

15 – 17 พ.ค. 62

0.2
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หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่ตีพิมพ
เผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
13

14

15

16

17

18

การหาขนาดของ
ระบบกักเก็บพลังงาน
ไฟฟาดวยแบตเตอรี่
สําหรับการลด
กําลังไฟฟาไหล
ยอนกลับที่ระบบ
จําหนายกําลังไฟฟา
เนื่องจากโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย
การประเมินสภาพลูก
ถวยฉนวนของสายสง
ไฟฟาแรงสูงใชงาน
ผานเว็บแอพพลิเคชั่น
การออกแบบ
มาตรการตอบสนอง
ดาวนโหลดที่เหมาะสม
สําหรับอุตสาหกรรม
โรงสีขาวขนาดใหญ
การวิเคราะหระบบ
ขนสงเพื่อรองรับการ
ทองเที่ยวตลาดสามชุก
การผลิตและทดสอบ
สมบัติทางความรอน
และทางกลของวัสดุ
ผสมจากน้ํายาง
ธรรมชาติและเสนใย
การสรางแบบจําลอง
สถานการณเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
กําลังการผลิตใน
สายการผลิตทอเหล็ก
รถยนต

รศ.ดร.ประมุข
อุณหเลขกะ

EENET2019

15 – 17 พ.ค. 62

0.2

อ.วราภรณ
ลือใจ

EENET2019

15 – 17 พ.ค. 62

0.2

อ.กรัณย ศิริจันทรชื่น EENET2019

15 – 17 พ.ค. 62

0.2

อ.อรวรรณจันทสุทโธ

IAMBEST2019

30 – 31 พ.ค. 62

0.2

ดร.สมพงษพิริยายนต

AMBEST ครั้งที่ 4

30 – 31 พ.ค. 62

0.2

อ.รวินทธนัตถ
ทิพยเสนา

RMTC2019

30 – 31 พ.ค. 62

0.2
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หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่ตีพิมพ
เผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
19

20

21

22

23

24

25

26

27

การปองกันรอยเสน
บนชิ้นงานในการพับ
ขึ้นรูปชิ้นสวนตูไฟฟา
วิเคราะหปจจัยที่มีผล
ในการฉีดขึ้นรูป
แมพิมพฉีดพลาสติก
ชองรอยสายไฟ
อิทธิพลของอุณหภูมิ
ในการพับขึ้นรูปตัวยู
โลหะแผนที่ใชใน
อุตสาหกรรมยานยนต
การใชหลักวิศวกรรม
ยอนกลับเพื่อออกแบบ
และพัฒนาชิ้นสวนสก
รูเครื่องผสมเม็ด
พลาสติก
พฤติกรรมทางไตร
บอโลยีของวัสดุ
เครื่องมือตัดกับ
เหล็กหลอผสม
ประสิทธิภาพระบบ
การผลิตแบบ
ทรานเฟอร
มีดตัดและตัวแปร
กระบวนการที่
เหมาะสมในการกลึง
เหล็กหลอผสม
การพัฒนาเครื่องบรรจุ
กระสอบทรายใช
ปองกันน้ําทวม
เครื่องยอยพลาสติก

อ.ณัฐชานันนท
อังศุเศรณี

RMTC2019

30 – 31 พ.ค. 62

0.2

อ.พิชิต ออนปรางค

RMTC2019

30 – 31 พ.ค. 62

0.2

ดร.ภาสพิรุฬห
วัชรศรีสําเริง

RMTC2019

30 – 31 พ.ค. 62

0.2

อ.บดินเดช
จูมมณี

RMTC2019

30 – 31 พ.ค. 62

0.2

ผศ.พัชระ
กัญจนกาญจน

RMTC2019

30 – 31 พ.ค. 62

0.2

อ.สัญญา คําจริง

RMTC2019

30 – 31 พ.ค. 62

0.2

อ.เฉลิม ขุนเอียด

RMTC2019

30 – 31 พ.ค. 62

0.2

ผศ.จักรินทร นวมทิม RMTC2019

30 – 31 พ.ค. 62

0.2

อ.สุทธิสาร
อนันตรัตนชัย

30 – 31 พ.ค. 62

0.2

RMTC2019
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หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่ตีพิมพ
เผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
28

29

30

31

32

33

34

การออกแบบและ
สรางเครื่องยอย
พลาสติกดาน
เทคโนโลยีการผลิต
และการจัดการ
การขึ้นรูปผลิตภัณฑ
จากโฟมรีไซเคิล ผสม
เสนใยแกว
การแกปญหารอยครูด
ในการดัดขึ้นรูปแทง
อลูมิเนียม
เครื่องมือตัดแลตัวแปร
ของกระบวนการที่
เหมาะสมในการกลึง
เหล็กหลอผสม
การใชหลักวิศวกรรม
ยอนกลับเพื่อการ
ออกแบบและพัฒนา
ชิ้นสวนสกรูเครื่องผสม
เม็ดพลาสติก
การออกแบบตัว
ควบคุมไอ-พีดอี ยาง
เหมาะสมสําหรับ
ควบคุมความเร็ว
มอเตอรไฟฟา
กระแสตรงแบบเซอร
โวดวยขึ้นตอนวิธีการ
ถายละอองเรณูดอกไม
การพัฒนาเครื่องซีลถุง
แบบสุญญากาศ
สําหรับผลิตภัณฑ

อ.อนุชา ขวัญสุข

RMTC2019

30 – 31 พ.ค. 62

0.2

ผศ.รําพึง เจริญยศ

RMTC2019

30 – 31 พ.ค. 62

0.2

ดร.ภาสพิรุฬห
วัชรศรีสําเริง

RMTC2019

30 – 31 พ.ค. 62

0.2

ดร.ภาสพิรุฬห
วัชรศรีสําเริง

RMTC2019

30 – 31 พ.ค. 62

0.2

ดร.ภาสพิรุฬห
วัชรศรีสําเริง

RMTC2019

30 – 31 พ.ค. 62

0.2

ผศ.ดร.ดนุพล
คําปญญา

The 4th ENGCONRMUTP 2019

31 พ.ค. 62

0.2

ดร.เฉลียว เกตุแกว

11th ECTI-CARD 2019

4 – 7 มิ.ย. 62

0.2
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หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่ตีพิมพ
เผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
ชุมชน กรณีศึกษาการ
บรรจุขาวอินทรีย
35

36

37

38

การตรวจวัดความชื้น
ขาวเปลือกในเตาอบ
ดวยคลื่นไมโครเวฟ
เซนเซอรระบบ
อินเตอรเนตของ
สรรพสิ่ง
การประยุกตใช
หุนยนตสนทนาเพื่อ
ชวยสอนการสนทนา
ภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษา
วิศวกรรมไฟฟา
การผลิตและทดสอบ
แผนผลิตภัณฑวัสดุ
ผสมจากน้ํายาง
ธรรมชาติผสมกับเสน
ใยใบตองแหงและเศษ
ยางรถยนตที่ใชแลว
การประยุกตใช
Mathematicaชวย
สรางแบบจําลองทาง
ไฟไนตเอลิเมนตเพื่อ
ศึกษาการโกงเดาะ
ภายใตสภาวะรับภาระ
กดในแนวแกนของ
ทรงกระบอกที่มีลอน
ในแนวเสน รอบวง

อ.ธานี สมวงศ
11th ECTI-CARD 2019
ดร.สมพร ศรีวัฒนพล

4 – 7 มิ.ย. 62

0.2

รศ.ดร.ปรีชา
สาคะรังค

SAUNIC2019

21 – 22 มิ.ย. 62

0.2

ดร.สมพงษพิริยายนต

ประชุมวิชาการเครือขายว 1 – 6 ก.ค. 62
ศ.เครื่องกลแหงประเทศ
ไทย ครั้งที่ 33

0.2

อ.ชัยวัฒน
คุรุกิจวาณิชย

ME-NETT 33

0.2
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1 – 6 ก.ค. 62

หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่ตีพิมพ
เผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
39

40

41

42

43

การลดสัมประสิทธิ์
แรงตานอากาศของใบ
กังหันลมแกนแนวตั้ง
แบบครึ่งทรงกระบอก
ดวยหลุมผิวโคง
การศึกษาเชิงตัวเลข
ผลกระทบของ
ความชื้นตอจิตรกรรม
ฝาผนังในโบราณสถาน
ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
การทดสอบและ
วิเคราะหกระทบของ
ระยะหางระหวางแทง
ความรอนกับผนัง
ระบายความรอน
การศึกษาเชิงตัวเลข
ของการเผาไหมมเี ทน
ดวย RNG k
Trubulence Eddy
Dissipation
Concept
การออกแบบและ
สรางรถเข็นผาสะอาด
ของผูปวยใน
โรงพยาบาลขับเคลื่อน
ดวยมอเตอรไฟฟาและ
ประเมินการใชงาน
ของแบตเตอรี่

อ.อนุวัฒน บํารุงกิจ

ME-NETT 33

1 – 6 ก.ค. 62

0.2

อ.อนุวัฒน บํารุงกิจ

ME-NETT 33

1 – 6 ก.ค. 62

0.2

อ.สราวุฒิ สิริเกษมสุข ME-NETT 33

1 – 6 ก.ค. 62

0.2

อ.สราวุฒิ สิริเกษมสุข ME-NETT 33

1 – 6 ก.ค. 62

0.2

อ.ชัยยันต ใจบุญมา

1 – 6 ก.ค. 62

0.2

ME-NETT 33
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หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่ตีพิมพ
เผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
44

45

46

47

แบบจําลองทาง
คณิตศาสตรของระบบ
ไฟฟาบนเครื่องบินที่มี
การควบคุมวงจรทอน
และทบระดับ
แรงดันไฟฟา
การศึกษาเชิงตัวเลข
ผลกระทบขอความชื้น
ตอจิตรกรมฝาผนังใน
โบราณสถานของ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
การศึกษาเชิงตัวเลข
ของการเผาไหมมเี ทน
ดวย RNG K-E
Turbulence Eddy
Dissipation
Concept Numerical
Simulation of
Methane
Combustion Using
RNG K-E
Turbulence Eddy
Dissipation
Concept
สมรรถนะของสารทํา
ความเย็น
R14a,R32,R404AR4
07C c]t R410A
สําหรับเทอรโมโซฟอน
ชนิดวงจรและชนิดทอ
เดี่ยว

อ.วิภูษณะ ฉายินทุ

ME-NETT 33

1 – 6 ก.ค. 62

0.2

อ.มงคล แกวบํารุง

ME-NETT 33

1 – 6 ก.ค. 62

0.2

อ.มงคล แกวบํารุง

ME-NETT 33

1 – 6 ก.ค. 62

0.2

ดร.ธนาพล สุขชนะ

ME-NETT 33

1 – 6 ก.ค. 62

0.2
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หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่ตีพิมพ
เผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
48

49

50

51

52

53

การสรางสเปกตรัม
ของแสงอาทิตยเทียม
ดวยไดโอดเปลงแสง 6
สีโดยวิธีการจําลอง
แบบงาย
การออกแบบตัว
ควบคุมพีไออยาง
เหมาะสมสําหรับพ
ลานตอันดับหนึ่งที่มี
เวลาไรผลสนองดวย
การคนหาแบบนก
กาเหวา
ประสิทธิภาพ และ
คุณสมบัติของ
คอนกรีตหลังถูกเพลิง
ไหม
การประยุกตใช
หุนยนตประกอบ
PITSCO TETRIX
สําหรับการสอนวิชา
ระบบควบคุมระดับ
ปริญญาตรี
การศึกษาคุณสมบัติ
ของคอนกรีตผสมเถา
ผักตบชวา
การศึกษาความเปนไป
ไดของการลดมลพิษ
จากทอไอเสีย
จักรยานยนตโดยใช
เทคนิคสนามไฟฟา

รศ.นภัทร วัจน
เทพินทร

ICSM 2019

3 – 6 กค. 62

0.2

ผศ.ดร.ดนุพล
คําปญญา

NCCIT2019

4 – 5 ก.ค. 62

0.2

ดร.ณัฐวุฒิ อินทบุตร

ประชุมวิชาการวิศวกรรม
โยธาแหงชาติ ครั้งที่ 24

10 – 12 ก.ค. 62

0.2

รศ.ดร.ปรีชา
สาคะรังค

ประชุมวิชาการระดับชาติ
มรภ.นครปฐม ครั้งที่
11

11 – 12 ก.ค. 62

0.2

ดร.ณัฐวุฒิ อินทบุตร

RMUTCON2019

24 – 26 ก.ค. 62

0.2

อ.วิสุทธิ์ ตันติรุงเรือง

RMUTCON2019

24 – 26 ก.ค. 62

0.2
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หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่ตีพิมพ
เผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
54

55

56

57

58

มุมตกกระทบของ
เลเซอรที่เหมาะสม
สําหรับระบบทําความ
สะอาด อนุภาคและสิ่ง
ปนเปอนบนพื้นผิว
ฮารดดิสไดรฟ
แนวทางการพัฒนา
พื้นที่จอดรถเพื่อ
รองรับการทองเที่ยว
ตลาดสามชุก
การศึกษาสมบัติทาง
กายภาพและทางกล
ของวัสดุผสมจากพอลิ
เมอรธรรมชาติพอลิแล
คติคแอซิดและเสนใย
ใบตองแหง
การออกแบบ
เครื่องตรวจวัด
แรงดันไฟฟาในระบบ
จําหนายไฟฟาขนาด
22 กิโลโวลต ดวย
ระบบไรสาย
การศึกษาตําแหนงที่
เหมาะสมของการ
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟา
ดวยแสงอาทิตยแบบ
เชื่อมตอกับระบบจาย
ไฟฟาในอาคารขนาด
ใหญ

ดร.สุรพล
โรจนประดิษฐ

RMUTCON2019

24 – 26 ก.ค. 62

0.2

อ.อรวรรณจันทสุทโธ

RMUTCON2019

24 – 26 ก.ค. 62

0.2

ดร.สมพงษพิริยายนต

RMUTCON2019

24 – 26 ก.ค. 62

0.2

อ.ปฏิวัติ บุญมา

RMUTCON2019

24 – 26 ก.ค. 62

0.2

อ.อานนท พวงชิงงาม RMUTCON2019

24 – 26 ก.ค. 62

0.2
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หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่ตีพิมพ
เผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
59

60

61

62

63

64

การลดเวลาสูญเสีย
ของการผลิตชิ้นสวน
รถยนตใน Line
Progressive P9
อิทธิพลของปริมาณ
น้ําตาลในกาก
แคลเซียมคารบอเนต
(CaCO3) ตอการกอ
ตัวของคอนกรีต
กําลังอัดแกนเดียวของ
ดินซีเมนตผสมหินคลุก
ปลายตะแกรง
ผลกระทบของกาก
ตะกอนแคลเซียม
คารบอเนตและปอรต
แลนดซีเมนตตอการ
รับน้ําหนักแบกทาน
ของวัสดุหินคลุก
การออกแบบตัว
ควบคุม PID/PI อยาง
เหมาะสมอิงการคนหา
แบบนกกาเหวา
สําหรับควบคุม
ความเร็วมอเตอร
ไฟฟากระแสตรงแบบ
ไรแปรงถาน
การออกแบบ
เครื่องตรวจวัด
แรงดันไฟฟาในระบบ
จําหนายไฟฟาขนาด
22 กิโลวัตต
ดวยระบบไรสาย

ผศ.ดร.นนทโชติ
อุดมศรี

RMUTCON2019

24 – 26 ก.ค. 62

0.2

ผศ.ดร.ณรงคชัย
วิวัฒนาชาง

RMUTCON2019

24 – 26 ก.ค. 62

0.2

ผศ.ดร.ณรงคชัย
วิวัฒนาชาง

RMUTCON2019

24 – 26 ก.ค. 62

0.2

ผศ.ดร.ณรงคชัย
วิวัฒนาชาง

RMUTCON2019

24 – 26 ก.ค. 62

0.2

ผศ.ดร.ดนุพล
คําปญญา

RMUTCON2019

24 – 26 ก.ค. 62

0.2

อ.กรัณย ศิริจันทรชื่น

RMUTCON2019

24 – 26 ก.ค. 62

0.2
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หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่ตีพิมพ
เผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
65

66

67

68

69

70

71

ผลิตภัณฑแผนฝา
เพดานผสมขุย
มะพราวที่มีสมบัติ
ตานทานการดูดซึมน้ํา
และเปนฉนวนปองกัน
ความรอนสําหรับ
ชุมชนทองถิ่น
การสรางแบบจําลอง
เรื่องการมทําแบบหลอ
โลหะและไสแบบ
การประยุกตใชวงจร
เรียงกระแสควบคุมได
แบบ 6 พัลสสําหรับ
การจําลองโหลดไมเชิง
เสนที่สามารถปรับ
ปริมาณและขนาดของ
ประแสฮารมอนิกส
ระบบพลวัตจําลอง
แบบหนึ่งอินพุทหนึ่ง
เอาทพุทดวยบอรด
อารดุยใน
Moisture Content
Detection sytem
by using
Microwave Sensor
ศึกษาความเปนไปได
ของคอนกรีตผสมหิน
ฝุนแทนทราย

อ.ชลธิชา จีบตะคุ

RMUTCON2019

24 – 26 ก.ค. 62

0.2

ผศ.ประวิทย
ตฤณรัชตเมธี

การประชุมวิชาการ
ม.ราชภัฎธนบุรี

12 กย.62

0.2

ผศ.ดร.ไพบูลย
เกียรติสุขคณาธร

งานประชุมวิชาการ และ
นวัตกรรม กฟภ.ป2562

23-24 กย.62

0.2

รศ.ดร.ปรีชา
สาคะรังค

EECON-42

30 ต.ค.-1 พ.ย.62

0.2

ดร.สมพร ศรีวัฒนพล RI2C2019

11-13 ธค.62

0.2

ดร.ณัฐวุฒิ อินทบุตร

20 ธค.62

0.2

The Siamese
Concept of

ผศ.ดร.อาดิศร
อิดรีส รักษมณี

การปะชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎกําแพงเพชร
ครั้งที่ 6
-
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2019

0.2

หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่ตีพิมพ
เผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
Muslims through
Mural Painting
72

73

74

75

76

Marketing
Communication
Establishing
Awareness and
Recognition of
Unfired Common
Brick
The Design and
Conference of the
EnvironmertaiFriendly House for
Aging Society in
Thailand
Switching Transient
of Multi-Step 3Phase Capacitor
Bank in 66/11
kvBhuntan Silicon
Metal Private Ltd
Life Prediction
using an Estimation
Formula with
Various Mean
Stress
Arduino-Based
Programmable
Spectrum of
Horticultural LED
with Constant
PPFD

อ.ปติพร มโนคุน

ISSM2019

22-24 มค.62

0.4

รศ.นภัทร
วัจนเทพินทร

ICIET

12-15 กพ.62

0.4

ผศ.วารุณี ศรีสงคราม IEECON 2019

6-8 มีค.62

0.4

ดร.ภาสพิรุฬห
วัชรศรีสําเริง

MPT2019

28-29 มีค.62

0.4

รศ.นภัทร
วัจนเทพินทร

ICMS2019

3-6 กค.62

0.4
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หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่ตีพิมพ
เผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
77

78

79

80

81

Microstrip slot
antenna with a 9shape Conductor
Strip for UWB
standard
Development of a
Portable sport
welder
Cost-Benefit for HV
Transmission line
Renovation and
Replacement
Based On Failure
Probability And
Risk-Based
Maintenance
Design and
Construction of
IPM Synchronous
Motor with
Magnetic and
Mechanical Stress
Analysis
Demonstration of
Production System
and Automation
Controller for
Industrail 4.0 using
PLC

ผศ.ดร.เตือนใจ
อาชีวะพนิช

ECTICON 2019

10-13 กค.62

0.4

ผศ.เฉิมพล เรือง
พัฒนาวิวัฒน

ECTICON 2019

10-13 กค.62

0.4

อ.วราภรณ ลือใจ

ISH2019

26-30 สค.62

0.4

ดร.ศรีสุดา ไชยทองสุก ISEF2019

29-31 สค.62

0.4

อ.วราภรณ ลือใจ

10-13 กค.62

0.4

ECTICON 2019
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หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่ตีพิมพ
เผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
82

83

84

85

Development of
Low-Cost Digital
Simulated
Dynamic System
for Undergraduate
Control System
Couse
Work System and
Lean
Manufacturing for
Designing Material
Handling and
Storage of
Ceramics Brick
Community
Industry
Microwave-assisted
Salt Pretreatment
effects on the
Structure of Napier
Grass(Pakchong1)(P
ennisetumpurpure
um)
Effect of Alkaline
Pretreatment on
the Structure of
Napier Grass
(Pakchong
1)(Pennisetum
purpureum)

รศ.ปรีชา สาคะรังค

RMUTR-Icon 2019

26-28 มิ.ย 62

0.4

อ.พิษณุ สินโพธิ์

ICIET2019

12-13 กค.62

0.4

อ.ปติพร มโนคุน

IC-SEI2019

6-9 สค.62

0.4

อ.ปติพร มโนคุน

IC-SEI 2019

6-9 สค.62

0.4
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หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่ตีพิมพ
เผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
86

87

88

89

90

Numerical study of
wall heat transfer
inside a
combustion
chamber under
conventional
diesel combustion
and loa
temperature
combustion
conditions
A Numerical study
of jet impingement
heat transfer in
transition flow
regime
Triple-Band EBG
Reflector Using
CPW Structure
with Interdigital
Technique
Comparison of
Classifiers for EMG
based Speech
Recognition
A quad-band slot
antenna with spiral
stub and
interdigital CPW
Feed

อ.มงคล แกวบํารุง

2019 JSAE

26-29 สค.62

0.4

อ.มงคล แกวบํารุง

ICCHMT 2019

3-6 กย.62

0.4

อ.เตือนใจ อาชีวะพนิช ISAP 2019

27-30 ตค.62

0.4

อ.นิยวดี ศรีสุวรรณ

14-16 พย.62

0.4

3-9 พย.62

0.4

CCISP2019

อ.เตือนใจ อาชีวะพนิช ICCEE2019
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หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่ตีพิมพ
เผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

หมาย
เหตุ

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
91

92

93

94

95

เครื่องกําเนิดแสงจาก
ไดโอดเปลงแสงเพื่อ
การเจริญเติบโตของ
พืช ควบคุมดวย
ไมโครคอนโทรเลอร
An Investigation of
Butied Metal
Object in High
Etectrical
Conductivity Soil
Later Using
Electrical
Resistivity Survey
Method
Geophysics under
stressed : a case
study of
thamLuang Nang
Non Cave
Noise Reduction
base on Multiple
Copies Color
Image Noise
Estimation
การประยุกตวิธีการ
สํารวจดวยคลื่น
สั่นสะเทือนเพื่อ
ประเมินสภาพเขื่อน
กระเสียว อําเภอดาน
ชาง จังหวัดสุพรรณบุรี

รศ.นภัทร
วัจนเทพินทร

ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
เลขที่อนุสิทธิบัตร 15177

ออกให ณ วันที่ 17
เมย.62
หมดอายุ ณ วันที่
19 ตค.66

0.4

อนุ
สิทธิบัตร

อ.ชนะรบ วิชาลัย

วารสาร มทร.อีสาน ฉบับ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ปที่ 12 ฉบับที่ 2
เดือน พค.สค.2562

0.6

TCI 2

อ.ชนะรบ วิชาลัย

วารสารวิชาการ มทร.
สุวรรณภูมิ

ปที่ 7 ฉบับที่ 2
เดือน กค.-ธค.62

0.6

TCI 2

รศ.ดร.สมเกียรติ
อุดมหรรษากุล

International Journal
on Electrical
Engineering and
Informatics

Volume 11,
Number
3,September
2019

0.6

TCI 2

ผศ.ดร.ณรงคชัย
วิวัฒนาชาง

วารสารวิทยาศาสตรและ ปที่ 21 ฉบับที่ 3
เทคโนโลยี ม.อุบลราชธานี เดือน กย.-ธค.62

0.6

TCI 2
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ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่ตีพิมพ
เผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

หมาย
เหตุ

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
96

97

98

99

100

การออกแบบและ
อ.ชัยยันต ใจบุญมา
สรางรถเข็นสงอาหาร
ผูปวยในโรงพยาบาล
ขับเคลื่อนดวยมอเตอร
ไฟฟากระแสตรงใชใน
โรงพยาบาลเสริมงาม
จังหวัดลําปาง
ศึกษาคาสัมประสิทธิ์ ผศ.อภิโชติ
ความขรุขระแมนนิ่ง อุฬารตินนท
คลองเหมือง จังหวัด
นครนายก

การเกิดผลึกคริสตัลไล
เซชั่นของวัสดุกันซึม
แบบซีเมนต ใน
ลักษณะการทาลงบน
พื้นผิวคอนกรีต
Effect of hydraulic
retention time on
the performance
of membrane
bioreactor for
hostpital
wastewater
pharmaceutiocal
compound
removal
เทคนิคการเติมสารทํา
ความเย็นดวยวิธีการ
อัดไปสําหรับทอความ
รอน

อ.วรัญ วงศประชุม

อ.สิริลักษณ
ประเสริฐกุลศักดิ์

อ.ธนาพล สุขชนะ

วารสารวิชาการ คณะ
ปที่ 12 ฉบับที่ 2
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เดือน กค.-ธค.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ลําปาง ISSN 1906-5337

0.8

TCI 1

วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
(วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี)
ISSN 2651-1932
วารสารวิชาการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม :
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุนันทา ISSN-23510811
วารสารวิชาการ
มทร.สุวรรณภูมิ
ISSN 2651-1932

ฉบับที่ 7 ลําดับที่ 2
เดือน กค.-ธค.
2562

0.8

TCI 1

ฉบับที่ 7 ลําดับที่ 2
เดือน กค.-ธค.2562

0.8

TCI 1

ปที่ 7 ฉบับที่ 1
เดือน มค.-มิ.ย
2562

0.8

TCI 1

วารสารวิชาการพระจอม
เกลาพระนครเหนือ
เลข ISSN 0857-684X

ปที่ 29 ฉบับที่ 1
เดือน มค.-มีค.62
เลขหนา 93 - 102

0.8

TCI 1
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ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่ตีพิมพ
เผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

หมาย
เหตุ

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
101

102

103

104

105

ผลกระทบของ
ตําแหนงอีวาโปเรเตอร
และคอนเดนเซอรตอ
สมรรถนะในการถาย
โอนความรอนของ
เทอรโมไซฟอนชนิด
วงจรที่ใช R-134a
เปนสารทํางาน
การศึกษารวบรวม
ลวดลายไมฉลุแบบ
ขนมปงขิง สกุลชาง
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
และจังหวัดแพร
ผลกระทบของรูปทรง
สวนปลายใบแบบครึ่ง
ทรงกระบอกตอ
สมรรถนะของกังหัน
ลมแบบแกนแนวตั้ง
การสํารวจ
แหลงกําเนิดสาร
ปนเปอนและประเมิน
ศักยภาพดานคุณภาพ
น้ําแมน้ําเจาพระยาใน
หนาแลว
The Study Physical
characteristics of
water Hyacinth
Fibers by Scanning
Electron
Microscopy

อ.ธนาพล สุขชนะ

วารสารวิชาการ
วิศวกรรมศาสตร ม.อบ.

ปที่ 12 ฉบับที่ 1

0.8

TCI 1

ผศ.ภัทราวดี
ศิริวรรณ

วารสารสมาคมนักวิจัย

ปที่ 24 ฉบับที่ 1
เดือน มกราคม –
เมษายน 2562 เลข
หนา 163-174

0.8

TCI 1

ดร.ธนาพล สุขชนะ

วารสารวิศวกรรมศาสตร
ราชมงคลธัญบุรี

ปที่ 17 ฉบับที่ 1
พศ. 2562

0.8

TCI 1

ผศ.อภิโชติ
อุฬารตินนท

วารสารการจัดการ
สิ่งแวดลอม คณะบริหาร
การพัฒนาสิ่งแวดลอม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร

ปที่ 15 ฉบับที่ 1
มค.-มิย.62
ISSN:1906-5485
หนาที่ 62-83

0.8

TCI 1

ผศ.อภิโชติ
อุฬารตินนท

วารสารวิชาการเทคโนโลยี ปที่ 7 ฉบับที่ 2
อุตสาหกรรม
เดือน กค.-ธค.62
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
หนา 51-60
สวนสุนันทา (วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี)

0.8

TCI 1
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ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่ตีพิมพ
เผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

หมาย
เหตุ

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
106

107

108

109

110

การประเมินศักยภาพ
เชิงพลังงานและเอก
เซอรจีของเครื่อง
อบแหงพลังงานรังสี
อาทิตยชนิดอุโมงคลม
การศึกษาเชิงตัวเลข
ผลผลกระทบของ
ความชื้นตอจิตรกรรม
ฝาผนังในโบราณสถาน
ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
การศึกษาเชิงตัวเลข
ของการเผาไหมมเี ทน
ดวย RNK k-є
Turbulence Eddy
Dissipation
Concept
สมรรถนะการถายโอน
ความรอนของทอ
ความรอนแบบเทอรโม
ไซฟอนทอเดี่ยวที่มี
สวนอะเดียแบติกยาว
7.5 Le โดยใชสารทํา
ความเย็นที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมเปน
สารทํางาน
Security Guard
Curriculum
Development of
Security Guard
License According
to Business

อ.วาณิช นิลนนท

วารสารวิศวกรรมสารฉบับ ปที่ 30 ฉบับที่ 3
วิจัยและพัฒนา
เดือน กค.-กย.62
ISSN :0857-7951
เลขหนา 91-107

0.8

TCI 1

อ.มงคล แกวบํารุง

วารสารวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
เลข ISSN 1686-9664

ปที่ 38 ฉบับที่ 5
เดือน ก.ย.-ต.ค.
2562 เลขหนา
503-511

0.8

TCI 1

อ.มงคล แกวบํารุง

วารสารวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เลข ISSN
1686-9664

ปที่ 38 ฉบับที่ 5
เดือน ก.ย.-ต.ค.
2562 เลขหนา
512-519

0.8

TCI 1

ดร.ธนาพล สุขชนะ

วารสารวิจัยและพัฒนา
มจธ.

ปที่ 42 ฉบับที่ 4
เดือน ตค.- ธค.62

0.8

TCI 2

ดร.ขจรศักดิ์
เจากรมทอง

International Journal
of the Computer, the
Internet and
Management (IJCIM)
The ISSN for IJCIM is
ISSN 0858-7027

Volume
27,No.3,Septemb
er – December
2019.

1
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ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่ตีพิมพ
เผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

หมาย
เหตุ

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

111

112

113

114

Security Act
B.E.2558 (2015)
Using Delphi
Technique
The Optimization
of tool life by fillet
radiuson cold
forging die using
finite element and
low cycle fatigue
theory
Effect of three
specific spectra of
LED light on the
growth,yield, and
fruit quality of Sida
tomato
Thin-layer drying
of parchment
Arabica coffee by
controlling
temperature and
relative humidity
Evaluation of
Growth, Yield and
Energy
Requirement of
Hydroponic ‘Green
Oak’ Lettuce
under Led with
High Plants Density
Condition

ดร.ภาสพิรุฬห
วัชรศรีสําเริง

Internation Journal of
Mechanical and
Production

Vol 9 Issue 2
April 2019 เลข
หนา 565-574

1

Q3

รศ.นภัทร
วัจนเทพินทร

วารสาร International
Journal of Advanced
and Applied Sciences
(IJAAS)

ปที่ 6 ฉบับที่ 6
เดือน มิย.2562
เลขหนา 15-21

1

ISI

ดร.วาณิช นิลนนท

วารสาร Food
Science&Nutrition
Journal

Volume 7
Number 9
Accepted 11
เดือน มิย.62

1

Q2

รศ.นภัทร
วัจนเทพินทร

วารสารวิชาการ
“Journal of
Engineering and
Applied Sciences

Volume 14 Issue
18,2019 ปที่ 14
ฉบับที่ 18 ป 2562
เลขหนา 66016609

1

Q3
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ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ที่

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่ตีพิมพ
เผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

หมาย
เหตุ

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
115

116

Noise Reduction
based on Multiple
Copies Color
Image Noise
Estimation
หนังสือ การปองกัน
ระบบไฟฟากําลัง

รศ.ดร.สมเกียรติ
อุดมหรรษากุล

วารสาร International
Journal on Electrical
Engineering and
Informatics

รศ.ดร.ประมุข
อุณหเลขกะ

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ฉบับที่ 11 เลมที่ 3
เดือน กันยายน
2562 เลขหนา 515
- 526

1

Q3

1
รวมคาถวงน้ําหนัก

42.8

6. คณะศิลปศาสตร
กลุมสาขาวิชา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รอยละ 20 = 5 คะแนน
ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค ที่ตีพิมพ
เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่ตีพิมพ
เผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

คณะศิลปศาสตร (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
1

2

3

การสื่อความหมายขอมูล
การทองเที่ยวทางน้ํา
รอบเกาะเมืองอยุธยา
การสรางรูปแบบ
กิจกรรมการพัฒนา
ความตระหนักรูใน
คุณคาแหงตนของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
การพัฒนาคําศัพท
ภาษาอังกฤษโดยการ
เรียนรูที่เนนภาระงาน

อ.ดร.ธนภูมิ
ปองเสงี่ยม
รศ.สายหยุด อุไรสกุล

อ.สุรวดี สิทธิสระ

ประชุมวิชาการระดับชาติ
พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ
ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัย
พายัพ 2562
ณ มหาวิทยาลัยพายัพ

24-25 มกราคม
2562

0.2

8 กุมภาพันธ 2562

0.2

ประชุมวิชาการระดับชาติ 25 กุมภาพันธ
นวัตกรรม 4.0 เพื่อพัฒนา 2562
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
และบริการอยางยั่งยืน
ณ มทร.อีสาน
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0.2

หมายเหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค ที่ตีพิมพ
เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่ตีพิมพ
เผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

คณะศิลปศาสตร (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
4

5

6

7

8

การพัฒนาการพูดเพื่อ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ
โดยใชหนังสือเลมเล็ก
เรื่อง ภาษาอังกฤษ
สําหรับผูประกอบอาชีพ
ขัยรถรับจางสามลอใน
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
การประยุกตใชหุนยนต
สนทนาเพื่อชวยสอนการ
สนทนาภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษา
วิศวกรรมไฟฟา

อ.วันวิสาข มาสูตร
และ
อ.ศีตกาล ศรีฉัตร

ประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 13 ความพลิกผัน
ของศาสตรมนุษยและ
สังคมในยุคดิจิทัลณ
มหาวิทยาลัยบูรพา

อ.ผองพรรณ
สาคะรังค

0.2

Chatbots : Robotic
Tool enhancing
English Conversation
Opportunities for
General English
Courses
The Comparative
Study of FreeAccessed Software
as Peer Editors for
Basic Sentence
Writing in English
Syntactic Asymmetry
between English and
Thai Verbs with
Ditransitive
Complementation

อ.ผองพรรณ
สาคะรังค

ประชุมวิชาการระดับชาติ 21-22 มิถุนายน
ครั้งที่ 6 สหวิทยาการ
2562
เอเชียอาคเนย 2562
ณ โรงแรมริชมอน สไตลิช
คอนเวนชั่น รัตนธิเบศร
นนทบุรี
ประชุมวิชาการระดับ
26-28 มิถุนายน
นานาชาติ RMUTR-ICON 2562
2019 ณ โรงแรม The
Royal River
กรุงเทพมหานคร

อ.ผองพรรณ
สาคะรังค

ประชุมวิชาการระดับ
26-28 มิถุนายน
นานาชาติ RMUTR-ICON 2562
2019 ณ โรงแรม The
Royal River
กรุงเทพมหานคร

0.4

อ.อนุสรณ แซจันทร

ประชุมวิชาการระดับ
26-28 มิถุนายน
นานาชาติ RMUTR-ICON 2562
2019 ณ โรงแรม The
Royal River
กรุงเทพมหานคร

0.4

- 196 -

7 มิถุนายน 2562

0.2

0.4

หมายเหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค ที่ตีพิมพ
เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่ตีพิมพ
เผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

คณะศิลปศาสตร (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
9

Strategic Model of
ผูชวยศาสตราจารย
English Language
นันทวดี วงษเสถียร
Learning Activities to
Enhance Tour Guide
Skills of Thai Youth

10

การศึกษาภูมิวัฒนธรรม
ชุมชนคลองสระบัว
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

รองศาสตราจารย
สายหยุด อุไรสกุล

11

การสืบสรรครูปภาษา
สัญลักษณในบทเพลง
เทิดพระเกียรติแด
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช

อ.นัทธี เพชรบุรี

12

แนวทางการเสริมสราง
จิตสํานึกในการอนุรักษ
มรดกโลกดวยกระบวน
การมีสว นรวมของ
เยาวชน กรณีศึกษา
อุทยานประวัติศาสตร
พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

อ.ชนิดาภา
กระแจะจันทร

ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ “The
European Conference
on Language Learning
2019” ณ Birkbeck,
University of London
& University College
London, London,
United Kingdom
ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 11
ณ ศูนยประชุมและแสดง
สินคานานาชาติเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา เชียงใหม
ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 11
ณ ศูนยประชุมและแสดง
สินคานานาชาติเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา เชียงใหม
ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 11
ณ ศูนยประชุมและแสดง
สินคานานาชาติเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา เชียงใหม
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19-21 กรกฎาคม
2562

0.4

24-26 กรกฎาคม
2562

0.2

24-26 กรกฎาคม
2562

0.2

24-26 กรกฎาคม
2562

0.2

หมายเหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค ที่ตีพิมพ
เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่ตีพิมพ
เผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

4-7 กันยายน 2562

0.4

6 กันยายน 2562

0.2

19-20 ธันวาคม
2562

0.2

ปที่ 6 ฉบับที่ 1
มกราคม-เมษายน
2562
ปที่ 13 ฉบับที่ 1
มกราคม-เมษายน
2562

0.6

คณะศิลปศาสตร (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
13

14

15

16

17

The study of the
อ.ศิริศักดิ์ บัวชุม
empirical data on
career management
and income for
development plan
Approach of
Tubnum Sub-district,
Bangpahun District
in Ayutthaya
Province
ผลการใชกระบวนการ ผศ.ดวงจันทร สินโพธิ์
เขียนภาษาอังกฤษแบบ
กลุมตอการพัฒนาทักษะ
การเขียนรายบุคคล

รูปแบบการจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
ของชุมชนบานบางแม
หมาย ตําบลบางใหญ
อําเภอบางปลามา
จังหวัดสุพรรณบุรี
คุณภาพชีวิตของวัยรุนที่
หลากหลายทางเพศใน
จังหวัดสุพรรณบุรี
การพัฒนาศักยภาพ
พื้นที่ทองเที่ยวเพื่อ
แกปญหาการรุกล้ํา
โบราณสถานในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

อ.จิตราภรณ เถรวัตร

อ.ดร.นันทยา
คงประพันธ
อ.วาที่รอยตรี
ดร.ธนรัตน
รัตนพงศธระ

ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ NIC-HUSOC II:
The 2nd National and
International
Conference on
Humanities and Social
Sciences ณ Mandalay
University of Distance
Education, Mandalay,
Myanmar
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 8
Safety Culture in
Aviation and Tourism
ณ หองออดิทอเรียม
สํานักงานใหญ บริษัท
การบินไทย จํากัด
(มหาชน)
ประชุมวิชาการระดับชาติ
ดานการทองเที่ยวและ
มนุษยศาสตร ครั้งที่ 1
ณ โรงแรมโลตัส
ปางสวนแกว เชียงใหม
วารสารวิจัยราชภัฏ
กรุงเกา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วารสารมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จเจาพระยา
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0.6

หมายเหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค ที่ตีพิมพ
เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่ตีพิมพ
เผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

คณะศิลปศาสตร (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
18

19

20

21

22

ยุทธศาสตรเพื่อการ
อ.ดร.จิดาภา
วารสารการบริหารทองถิ่น
เสริมสรางการมีสวนรวม เรงมีศรีสุข
ในการสงเสริมความ
โปรงใสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไทย
ในทศวรรษหนา
ปญหาสังฆทานสําเร็จรูป อ.ฐาปกรณ อวมสถิตย วารสารวิทยาลัยสงฆนคร
ลําปาง มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปที่ 12 ฉบับที่ 2
เมษายน-มิถุนายน
2562

0.6

ปที่ 8 ฉบับที่ 3
กันยายน-ธันวาคม
2562

0.6

รูปแบบการพัฒนา
ทักษะทางสังคมของ
บัณฑิตนักปฏิบัติดา น
บริการฐานความรูของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
การพัฒนาสื่อการเรียนรู
เพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษใน
สถานการณจริง สําหรับ
ตํารวจทองเที่ยวในเขต
อุทยานประวัติศาสตร
พระนครศรีอยุธยา
การใชแผนภูมิ
ความหมายเพื่อพัฒนา
ทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษสําหรับ
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนวัดตาลเอน
พระนครศรีอยุธยา

อ.ดร.จิดาภา
เรงมีศรีสุข

วารสารมหาจุฬานาค
รทรรศน

ปที่ 6 ฉบับที่ 10
ธันวาคม 2562

0.8

อ.จรัญ ออนขาว

วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

ปที่ 4 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม
2562

0.8

อ.สุรวดี สิทธิสระ

วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

ปที่ 4 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม
2562

0.8
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หมายเหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค ที่ตีพิมพ
เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่ตีพิมพ
เผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

คณะศิลปศาสตร (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
23

24

25

An Approach to
Retain Ayutthaya as
a Destination of
Cultural Tourism in
Thailand
การเกิดขึ้นและดํารงอยู
ของทุนทางสังคมใน
ชุมชนบานหัวอาว
อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
สํานวนไทย : การรับรู
และความเขาใจของ
สังคมไทยในปจจุบัน

อ.วาที่รอยตรี
ดร.ธนรัตน
รัตนพงศธระ

วารสาร Asian
Administration and
Management Review

ปที่ 2 ฉบับที่ 2
เดือนกันยายน 2562

1

อ.วาสนา มะลินิน
อ.สัมพันธ สุกใส
และ
ผศ.นิตยา ปุระชาติ

วารสารศิลปศาสตร
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

ปที่ 1 ฉบับที่ 1
มกราคม-เมษายน
2562

0.4

ปที 1 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม-สิงหาคม
2562

0.4

อ.ฐาปกรณ อวมสถิตย วารสารศิลปศาสตร
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

26

ปริศนาคําทาย :
อ.ศุภชาติ
วัฒนธรรมภาษาไทยเพื่อ เสถียรธนสาร
การสื่อสาร

วารสารศิลปศาสตร
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

ปที 1 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม-สิงหาคม
2562

0.4

27

แนวทางการพัฒนาการ อ.ธง คําเกิด
ทองเที่ยวโดยชุมชนบาน
บางแมหมาย ตําบลบาง
ใหญ อําเภอบางปลามา
จังหวัดสุพรรณบุรี
ความสัมพันธของ
อ.พรทิพย ชวยเพล
สมาชิกในครอบครัวกับ
สุขภาพจิตของวัยรุนไทย

วารสารศิลปศาสตร
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

ปที 1 ฉบับที่ 3
กันยายน-ธันวาคม
2562

0.4

วารสารศิลปศาสตรราช
มงคลสุวรรณภูมิ

ปที 1 ฉบับที่ 3
กันยายน-ธันวาคม
2562

0.4

ศักยภาพชุมชนในการ
จัดการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษของชุมชนตําบล
ทาคา จังหวัด
สมุทรสงคราม

วารสารศิลปศาสตร
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

ปที 1 ฉบับที่ 3
กันยายน-ธันวาคม
2562

0.4

28

29

อ.จิราณีย พันมูล
อ.วโรทัย สมมิตร
และ
อ.อนุสรณ แซจันทร
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หมายเหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค ที่ตีพิมพ
เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่ตีพิมพ
เผยแพร

คาถวน
น้ําหนัก

หมายเหตุ

คณะศิลปศาสตร (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
30

31

การเปรียบเทียบกลวิธี
การสื่อความหมายใน
เพลงลุกทุงไทยของ ไพร
วัลย ลูกเพชร และเพลง
ลูกทุงอเมริกัน ของ
John Denver ตามแนว
อรรถศาสตร
(Communicative
English Writing) การ
เขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร

อ.ดร.ทิวา ใจหลัก
อ.วโรทัย สมมิตร
อ.ราชันย ปรึกษา

วารสารศิลปศาสตร
ปริทัศน

ผูชวยศาสตราจารย
จํารัก ซื่อตรง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

ปที่ 14 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม
2562

รวมคาถวนน้ําหนัก
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0.8

TCI 1

1

ผลงานทาง
วิชาการ

14

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. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมายที่กําหนดใน

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.กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยมีความรวมมือระหวาง
คณะหรือหนวยงานเทียบเทา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกําหนดแนวทางการดําเนินงานการใหการบริการวิชาการ
แกสังคม ดวยหลักพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการ
บริการวิชาการแกสังคมไวในประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและสนับสนุนพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัย
กั บสั งคม ในแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภู มิ พ.ศ. 2560 - 2564
โดยกําหนดใหคณะดําเนินโครงการ ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย ภายใตโครงการ
สํา คั ญ ไดแ ก โครงการสร างความมีส วนรว มระหวา งมหาวิ ทยาลัย ภาครั ฐ ภาคเอกชน และประชาชน
(ประชารัฐ/ประชาสังคม) โครงการสรางพันธกิจสัมพันธทางวิชาการและวิชาชีพแกหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน ดวยพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม โครงการ
คลินิ กเทคโนโลยี ต ามจุ ด เนน และความเชี่ ย วชาญของมหาวิทยาลั ย เช น (แม พิ มพ อุ ตสาหกรรมเกษตร)
ที่ใหบริการชุมชนอยางตอเนื่องและมีรายได โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ วั ฒนธรรม และ/หรือภู มิ
ปญญาทองถิ่น อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ กําหนดพื้นที่การใหบริการวิชาการโดยเนนพื้นที่เปาหมายที่เปน
ที่ตั้ ง ของมหาวิท ยาลัย 3 จัง หวัด อัน ไดแ ก จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา จั งหวั ดนนทบุรี จังหวั ดสุ พรรณบุ รี
(U3.1-1.1) มหาวิทยาลัยไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการทางวิชาการ (U3.1-1.2) และแตงตั้ง
คณะกรรมการโครงการพัฒ นาอาชีพ อยา งยั่ งยื นในพระราชดํา ริ สมเด็จ พระกนิษ ฐาธิ ราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีการประชุมตัวแทนคณะเพื่อกําหนดพื้นที่ชุมชนและองคการ
เป าหมายการใหบริการทางวิชาการรวมกําหนดพื้นที่เปาหมาย โดยกําหนดใหคณะเปน เจาภาพหลักในการ
บริการวิชาการอยางนอย 1 ชุมชน ตามพื้นที่ตั้งและความเชี่ยวชาญของคณะ (U3.1-1.3) เพื่อใหทุกคณะมีสวน
รวมในการขับ เคลื่อนงานบริการทางวิชาการใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตร ของมหาวิทยาลัย มหาวิ ทยาลัย
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สร างกลไกการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เนนการบูรณาการการวิจัยหรือบูรณาการการเรียนการสอน
เพื่อใหนักศึกษาไดมีประสบการณในการทํางานจริง โดยมหาวิทยาลัยไดออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง ระบบและกลไก การใหบริการทางวิชาการแกสังคม พ.ศ. 2556 และฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560 (U3.1-1.4) และไดทําความรวมมือระหวางหนวยงานปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสรางพันธกิจสัมพันธ
สัมพันธการบริการทางวิชาการ การวิจัย และการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ในพื้นที่เปาหมาย โดย
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิรวมกับคณะวิชาและ หนวยงานปกครองสวนทองถิ่ น และ
แหล ง ทุน ภายนอก ภายใต ง านศู นย ค ลิ นิก เทคโนโลยี ร วมกั น กํ า หนดพื้ น ที่ ก ารให บ ริ ก ารวิ ช าการ ดั ง นี้
(3.1-1.5)
พื้นที่ดําเนินการ
-เทศบาลตําบลดอนพุด ต.ดอนพุด จ.สระบุรี
-ชุมชนเชิงเขา 2 อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
-เทศบาลตําบลบานแพรก อ.บานแพรก
จ.พระนครศรีอยุธยา
-ชุมชนเทศบาลตําบลอรัญญิก
อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
-ชุมชนไทรนอย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
-ชุมชนเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา จ.อางทอง
-หมูบานทุงปากกราน ต.ปากกราน
จ.พระนครศรีอยุธยา
-ชุมชนทับน้ํา ต.ทับน้ํา อ.บางปะหัน
จ.พระนครศรีอยุธยา
-ชุมชนตําบลทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
-ชุมชนตําบลหวยคันแหลน อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อางทอง
-กลุมเบ็ญพาดรักษเกษตรกร อ.พนมทวน
จ.กาญจนบุรี
-ชุมชนตําบลศรีประจันต อ.ศรีประจันต
จ.สุพรรณบุรี

เจาภาพหลักดําเนินการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมกับ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมกับ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมกับ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
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พื้นที่ดําเนินการ
-หมูบานตนแบบการสรางมูลคาเพิ่มกลวยหอม
เขียวคาเวนดิช อ.ทาชาง จ.สิงหบุรี
-หมูบานแปรรูปกลวยน้ําวาปลอดภัยดวย
นวัตกรรมวิสาหกิจชุมชนศูนยสาธิตเศรษฐกิจ
พอเพียงเทศบาลตําบลดอนพุด อ.ดอนพุด
จ.สระบุรี
-หมูบานปลูกผักปลอดภัยดวยระบบสมารท
ฟารมคิท อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี

เจาภาพหลักดําเนินการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิไดมอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงาน
หลักในการสนับสนุน สงเสริม และใหความรวมมือในการใหบริการวิชาการในพื้นที่ที่กําหนด โดยมีหนวยงานที่
รับผิดชอบการบริการวิชาการ ดังนี้
หน ว ยวิ จัย นวั ต กรรมเพื่ อ ชุ ม ชนและสั ง คมได รั บ การสนั บ สนุ น ทุ น ลั กษณะสมทบจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการส งเสริมวิจัย และนวัต กรรม(สกสว.) (U3.1-1.6) โดยมหาวิ ทยาลัย คณะหนวยงานทองถิ่น
ลงพื้นที่สํารวจบริบทและสภาพปญหา กําหนดเปนโจทยวิจัยรวมกับนักวิจัยจากชุมชน ตามความเชี่ยวชาญของ
คณะวิชาที่ลงในพื้นที่ที่กําหนด และนําผลงานวิจัยกลับคืนสูชุมชน (U3.1-1.7)
ศูนยคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รวมกับสํานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม(สป.อว.)ของมหาวิทยาลัยบริการใหคําปรึกษาและถายทอด
เทคโนโลยีแกสังคม ชุมชน โดยผาน 3 งาน ไดแก 1. Platform การบริการใหคําปรึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และนวั ตกรรม TCS 2. Platform บ ม เพาะนั ก ธุร กิจ ชุ ม ชน 3. Platform พั ฒ นาสู ห มู บ า น
วิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี พรอมทั้ง โครงการพัฒ นาผูป ระกอบการและโครงการยกระดับ สิ น ค า OTOP
ดวย วทน.(U3.1-1.8)
โครงการความรวมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาอาชีพอยางยั่งยืนในพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปนโครงการที่มุงเนนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมในชุมชน เพื่อใหประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดวยหลักพันธ
กิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม ผลักดันใหมีการบูรณาการการทํางานขามหนวยงานทั้งภายในองคกรและ
ภายนอกองคกร และสนับสนุนการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชพัฒนาพื้นที่ area base สรางความ
รวมมือเพื่อ ผลัก ดันให เกิดแผนพัฒนาพื้นที่ตามความตองการของชุมชน รวมทั้งกอใหเกิ ดชุม ชนตนแบบที่
สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางเขมแข็งและยั่งยืนตอไป
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2.จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมายที่กําหนดในขอ 1
มหาวิทยาลัยและคณะหนวยงานใหบริการวิชาการ ชุมชนผูรับบริการวิชาการรวมกันสํารวจบริบทโดย
ชุมชนและหนวยงานองคการปกครองสวนทองถิ่นสะทอนสภาพปญหาและใหขอมูลสําคั ญแกมหาวิ ทยาลัย
อาทิเชน ขอมูลพื้นฐานครัวเรือน โดยมหาวิทยาลัย คณะและหนวยงานปกครองสวนทองถิ่นผูใหบริการจัดทํา
แผนการใหบริการวิชาการรวมกันกับชุมชนจัดทําแผน/แผนงานแผนโครงการบริการวิชาการที่สอดคลองกับ
แผนใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยคณะและหนวยงาน โดยเนนใหมีการบูรณาการงานบริการวิชาการขาม
ศาสตรวิชา การบูรณาการการเรียนการสอนหรือการบูรณาการกับงานวิจัยมหาวิ ทยาลัยไดจัดทํ าแผนงาน
โครงการรวมกับชุมชนและภาคีเครือขาย ดังนี้
2.1. การจั ด ทํ า แผนงานภายใต หน ว ยวิ จั ย นวั ต กรรมเพื่ อ ชุ ม ชนและสั ง คม มหาวิ ท ยาลั ย
โดยหนวยงานปกครองสวนทองถิ่น และชุมชนผูรับบริการ ลงพื้นที่สํารวจบริบทและสภาพปญหาความตองการ
ชุ มชนกลุม เปา หมายรวมกัน ซึ่งชุมชนจะสะทอ นสภาพปญหาและใหขอมูลสําคัญแกมหาวิทยาลัย ผลลัพ ธ
กระทบที่เกิดขึ้น และกําหนดเปนโจทยวิจัยเพื่อชุมชนและนําผลงานวิจัย ถายทอด สูชุมชนตอไป ซึ่งจากการ
สํารวจบริบทและสภาพปญหาความตองการรวมกับชุมชน มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนงานวิจัยรวมกับชุมชน
และภาคีเครือขาย ภายใตความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จํานวน
3จังหวัด ดังนี้
พื้นที่บริการ
โครงการวิจัย
1.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. ระบบฐานขอมูลเกษตรปลอดภัยและการทองเที่ยวโดยชุมชนเพื่อ
หนุนเสริมศักยภาพการจัดทําแผนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. พัฒนาระบบผักปลอดภัยตามหลัก “การตลาดนําการผลิต”
กรณีศึกษา : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. กลยุทธการพัฒนากลุมผลิตผักปลอดภัยเพื่อจัดการผลิตตามความ
ตองการของตลาด
4. กระบวนการจัดการธาตุอาหารพืชและการควบคุมศัตรูพืชเพื่อการ
ผลิตเมลอนคุณภาพอยางยั่งยืน
5. เครื่องตรวจวัดความหวานเมลอนดวยเทคนิคอินฟราเรดยานใกล
6. การประเมินผลลัพธและผลกระทบของโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิง
พื้นที่กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
7. กระบวนการการออกแบบประสบการณการทองเที่ยวเชิงอาหารบน
ฐานเกษตรปลอดภัยโดยชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8. รูปแบบการเสริมสรางสมรรถนะภาคีเครือขายจังหวัดพระนครศรี
อยุธยาเพื่อขับเคลื่อนการทองเที่ยวเชิงเกษตร
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พื้นที่บริการ

2.จังหวัดสุพรรณบุรี

3.จังหวัดนนทบุรี

โครงการวิจัย
9. รูปแบบการเชื่อมโยงการจัดการหวงโซอุปทานสินคาเกษตรสูธุรกิจ
โรงแรมและธุรกิจบริการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10.การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงเรือนปลูกเมลอนเพื่อเพิ่ม
ผลผลิต และคุณภาพของเมลอน
1. ระบบการใหน้ําผักในโรงเรือนเพาะปลูกดวยโครงขายระบบเซ็นเซอร
แบบแบงโซน รวมกับพลังงานเซลลแสงอาทิตย
2. การพัฒนารูปแบบการจัดการโซอุปทานของเกษตรกรผูผลิตสินคา
เกษตรปลอดภัยอําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี สําหรับ
นักทองเที่ยวชาวไทย
3. รูปแบบการสื่อความหมายทางการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคเพื่อสราง
คุณคาใหกับอาหารจากแหว”
4. แนวทางการยกระดับคุณภาพโฮมสเตยสูมาตรฐานโฮมสเตยไทยของ
ชุมชนวังยาง อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี
5. กลยุทธการตลาดการทองเที่ยวอาหารพื้นถิ่นที่มีแหว และผัก
ปลอดภัย เปนสวนผสม โดยกระบวนการมีสวนรวม อําเภอศรี
ประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี สําหรับนักทองเที่ยวชาวไทย
6. กระบวนการพัฒนากลไกและเครือขายการขับเคลื่อนการทองเที่ยว
เชิงเกษตรโดยชุมชนแบบพหุภาคี อําเภอ
ศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี
1. แนวทางการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมแบบพหุวัฒนธรรมเกาะเกร็ด
ผานการบูรณาการอัตลักษณรวมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมดวยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
2. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อออกแบบเสนทางการทองเที่ยวและ
การวางแผนพัฒนาทองเที่ยว บนฐานการมีสวนรวมของชุมชนสูความ
ยั่งยืน ของพื้นที่เกาะเกร็ด อําเภอปาดเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
3. การพัฒนาผลิตภัณฑเอกลักษณทองถิ่นจากเสนใยตนกะลาพื้นที่เกาะ
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี
4. กระบวนการรังสรรควัฒนธรรมพื้นถิ่นสูการออกแบบพื้นที่วัฒนธรรม
โดยการมีสวนรวมกับชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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2.2 การจัดทําแผนงานภายใตศูนยคลินิกเทคโนโลยี มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภู มิ
โดยคณะลงดําเนินการลงสํารวจสภาพปญหาความตองการของกลุมเปาหมาย และจัดทําแผนงานโครงการให
สอดคลองความตองการรวมกันกับชุมชนและสอดคลองกับนโยบายปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัย และนวัตกรรมและสงไปยังศูนยคลินิกเพื่อขอการสนับสนุนงบจากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิท ยาศาสตร วิ จัย และนวัตกรรม ซึ่งจากการสํารวจบริบ ทและสภาพป ญ หาความตอ งการร วมกั บ ชุมชน
มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนงานวิจัยรวมกับชุมชน และไดรับการสนับสนุน ดังนี้(U3.1-2.1)
พื้นที่ดําเนินการ
โครงการ
หมูบานปลูกผักปลอดภัยดวยระบบสมารทฟารมคิท โครงการพัฒนาหมูบานปลูกผักปลอดภัยดวยระบบ
อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี
สมารทฟารมคิท อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี
หมู 6 ต.ไทรนอย อําเภอบางบาล
หมูบานทองเที่ยวเชิงอนุรักษโฮมสเตยไทรนอย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
กลุมเรือนไทยภาคกลาง เทศบาลตําบล
หมูบานเรือนไทยภาคกลาง เทศบาล ต.ไผดําพัฒนา
ไผดําพัฒนา ต.ไผดําพัฒนา
จ.อางทอง
อ.วิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง
หมูบานทุงปากกราน หมู 10
หมูบานผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑจากขาวอินทรีย
ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา
ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรบานทับน้ํา
หมูบานมันหวาน บานทับน้ํา
ต.ทับน้ํา อ.บางปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
หมูบานวิถีวิทย มะขามปอมอินทรีย ชุมชนแกว
สมใจชุมชนไทรโยค
กลุมสหกรณประมงและการแปรรูปอางทอง และ
หมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเลี้ยงปลา
กลุมแปลงใหญปลาชอนวิเศษ
ชอนแบบครบวงจรบานหวยคันแหลน
ต.หวยคันแหลน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง
หมูบานแปรรูปกลวยน้ําวาปลอดภัยดวยนวัตกรรม โครงการพัฒนาหมูบานแปรรูปกลวยน้ําวา
วิสาหกิจชุมชนศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาล ปลอดภัยดวยนวัตกรรม วิสาหกิจชุมชนศูนยสาธิต
ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี
เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตําบลดอนพุด
อ.ดอนพุด จ.สระบุรี
หมูบานตนแบบการสรางมูลคาเพิ่มกลวยหอมเขียวคา โครงการพัฒนาหมูบานตนแบบการสรางมูลคาเพิ่ม
เวนนิช อ.ทาชาง จ.สิงหบุรี
กลวยหอมเขียวคาเวนนิช อ.ทาชาง จ.สิงหบุรี
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พื้นที่ดําเนินการ
หมูบานวิถีวิทย แหวอินทรีย อ.ศรีประจันต
จ.สุพรรณบุรี
หมูบานวิถีวิทยกุงแปลงใหญ ต.องครักษ
อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี
กลุมเบ็ญพาดรักษเกษตรกร จ.กาญจนบุรี

โครงการ
โครงการหมูบานวิถีวิทย แหวอินทรีย อ.ศรี
ประจันต จ.สุพรรณบุรี
โครงการหมูบานวิถีวิทยกุงแปลงใหญ ต.องครักษ
อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี
โครงการพัฒนาและยกระดับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (กลุมเบ็ญพาดรักษเกษตรกร
จ.กาญจนบุรี)
กลุมผลิตภัณฑเนียนนา จ.กาญจนบุรี
โครงการพัฒนาและยกระดับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (กลุมผลิตภัณฑเนียนนา จ.กาญจนบุรี)
กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาแกวทองอาหารไทย โครงการพัฒนาและยกระดับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาแกว
ทองอาหารไทย)
กลุมวิสาหกิจชุมชนแกวเจาจอม
โครงการพัฒนาและยกระดับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
จ.สุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมกลุมวิสาหกิจ(ชุมชนแกวเจาจอม
จ.สุพรรณบุรี)
กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพสหกรณสัดลาดปลาเคา โครงการพัฒนาและยกระดับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
จ.สุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพสหกรณ
สัดลาดปลาเคา จ.สุพรรณบุรี)
กลุมขาวหมากหวานแมมาลัย จ.ราชบุรี
โครงการพัฒนาและยกระดับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (กลุมขาวหมากหวานแมมาลัย
จ.ราชบุรี)
กลุมปาดาดา จ.ราชบุรี
โครงการพัฒนาและยกระดับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม(กลุมปาดาดา
จ.ราชบุร)ี
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2.3 โครงการความรวมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาอาชีพอยางยั่งยืนในพระราชดําริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยลงดําเนินการลงสํารวจ
บริบท สภาพปญหาและความตองการภายใตโครงการความรวมมือรวมกับภาคีเครือขาย องคการบริหารสวน
ตํา บลพระยาบัน ลือ สํ า นัก งานเกษตรจัง หวั ดพระนครศรี อ ยุ ธ ยา กรมประมงจั ง หวั ด พระนครศรี อยุ ธ ยา
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยลาดบัวหลวง โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน
วิทยา โรงเรียนสอนดี เกิดการบูรณาการศาสตรรวมกันจาก 6 คณะ 1 สถาบัน รวมวิเคราะหสภาพปญหาและ
ความต องการของชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการดํา เนินงาน สงผลใหเกิดโครงการพรอมจัดทําแผนงานโครงการ
จํานวนทั้งสิ้น 6 โครงการ ดังนี้ (U3.1-2.2)
พื้นที่บริการ
สภาพปญหา/และ
แผนการบริการวิชาการ
ความตองการ
ชุมชน ต.พระยาบันลือ
1.การแพรระบาดของ
1.โครงการชางอาสาพัฒนาชุมชนพระยาบันลือ
อ.ลาดบัวหลวง
ไวรัสโคโรนา 2019 ทํา
อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
ใหการจัดกิจกรรมตอง 2.โครงการการแปรรูปน้ําพริก
หาชวงเวลาที่เหมาะสม 3.โครงการประเมินแผนพัฒนาอาชีพอยางยั่งยืน
ในการดําเนินการจัด
ในพระราชดําริฯ
กิจกรรม
4.โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธโครงการ
2. ระยะเวลาที่เหมาะสม พระราชดําริในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
ในการจัดกิจกรรม
พระยาบันลือ
ระหวางนักศึกษาและผู 5.โครงการศึกษาแนวทางการออกแบบพัฒนา
เขารับการอบรมให
พื้นที่ อบต.พระยาบันลือ เพื่อการสงเสริม
เหมาะสมกัน
พัฒนาอาชีพอยางยั่งยืน
6.โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยพี่สอน
นอง
และผลจากการดําเนินโครงการความรวมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาอาชีพอยางยั่ งยื นใน
พระราชดํา ริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พบว า
ประชาชนมีความไววางใจมหาวิทยาลัยในการเขาไปดําเนินการในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น และมีองคความรูหลังจากที่
รับการถายทอดเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น เชน การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร ประชาชนสามารถ
เขาใจหลักการในการดูแลบํารุงรักษาเครื่องจักรทางการเกษตรเบื้องตน และกลุมมุสลิมมะหคอยรอต หมูที่ 2
ตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดรับการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อจํานวนเพิ่มขึ้น
จํานวน 3 ผลิภัณฑ ดังนี้ 1. 1.น้ําพริกนรกกุง 2. น้ําพริกนรกไก 3. การทําน้ําพริกไกกรอบ เกิดอาชีพเสริมเพิ่ม
รายไดภายในครอบครัวหรือชุมชน เพื่อจําหนายเปนรายไดเสริม เปนการสรางอาชีพใหกับประชาชนในชุมชน
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3.ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน
จากการจัดทําแผนงานดําเนินงานรวมกับชุมชนและลงบริการวิชาการในพื้นที่เปาหมาย มหาวิทยาลัย
ไดมีการลงพื้นที่ติดตามโครงการโดยมีแบบติดตามผลการดําเนินโครงการความเปนอยูของประชาชนภายใน
ชุมชน พบวาชุมชนมีการพัฒนามีความเปนอยูที่ดีขึ้น ประชาชนชาวบานสามารถนําองคความรูจาการบริการ
วิช าการไปใชในการลดคา ใชจา ยภายในครัว เรือน และสามารถนําองคความรู ที่ได จากการบริการวิ ชาการ
พัฒนาจนเกิดอาชีพเสริมเพิ่มรายไดภายในครอบครัวหรือชุมชน โดยหนวยงานปกครองสวนทองถิ่นประสาน
ดา นการตลาดหาพื้นที่การจัดจําหนายใหกับ ชุมชน และมหาวิทยาลัยนําข อเสนอแนะที่ ไดจ ากการติดตาม
ประเมินผลโครงการนํามาพัฒนาปรับปรุงและแกไขในการใหบริการวิชาการตอไป โดยมหาวิทยาลัยไดมีการ
ติดตามประเมินผลโครงการตางๆ ที่ดําเนินงานตามขอ 1 และ 2 อันไดแก
- ชุ ม ชนเทศบาลตํ า บลอรั ญ ญิ ก อํ า เภอนครหลวง จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา มหาวิ ท ยาลั ย ได
ดําเนินการลงพื้ นที่ใหบ ริการวิชาการการออกแบบบรรจุภัณฑกลวยการแปรรูป ผลิตภั ณฑจากมะมวง และ
ออกแบบบรรจุภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาและยกระดับผลิตภัณฑกลวย และมะมวง โดยชุมชนนําองคความรูตอยอด
เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากกลวย และมะมวง วางจําหนายภายในตลาดชุมชน ออกจําหนายตามงานราชการ และ
ตลาดออนไลน ไดแก Facebook page สรางรายไดใหกับชุมชน มหาวิทยาลัยสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยมุงเนนการสรางอาชีพ จากวัตถุดิบที่มีอยูในชุมชนเกิดความตระหนักถึงคุณคาทรัพยากรที่อยูรอบตัว และ
ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สงผลใหชุมชนไดรับคัดเลือกเปนหมูบ านเศรษฐกิจพอเพี ยงชนะเลิศ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ป พ.ศ. 2560
- เกิดศูนยเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีหลักสูตรในการอบรมจํานวน 2 หลักสูตร
ไดแก การปลูกพืชใชน้ํานอย และการใชพลังงานน้ําหยดจากพลังงานแสงอาทิตย
- ถายทอดองคความรูการปลูกขาวโพดเทียนดวยระบบน้ําหยดจากพลังงานแสงอาทิตย เพื่อสงเสริมให
เกิดรายไดเพื่อเพิ่มรายไดและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีเกษตรกรเขารวมจํานวนทั้งสิ้น 9 ราย 2 ตําบล ไดแก
ตําบลพระนอน และตําบลทาชาง
- มีพื้นที่เพาะปลูกขาวโพดเทียน จํานวน 3.5 ไรเกิดรายไดจากการปลูกขาวโพดเทียน จํานวน 2,117
บาท/ไร/ครัวเรือน
- ชุมชนตําบลไทรนอย อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยไดดําเนินการลงพื้น ที่
ใหบ ริการวิชาการจัดโครงการสํารวจบริบ ทชุมชนตํา บลไทรนอย โครงการออกแบบเสน ทางจักรยานและ
ปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบเสนทางจักรยาน โครงการการรวบรวมองคความรูเรื่องขนมไทยพื้นบานโบราณของ
ชุมชนตําบลไทรนอย โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑชุมชนสําหรั บวิสาหกิจชุมชนตําบล
ไทรนอย โครงการสรางมูลคาเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร “กลวย” โครงการการจัดสื่อสารประชาสัมพันธชุมชน
ทองเที่ยว โครงการอบรมนักสื่อความหมายทางการทองเที่ยวชุมชนไทรนอย พบวา ชุมชนนําองคความรูที่ได
จากการอบรมไปปรับใช เกิดนักสื่อความหมายเกี่ยวกับ แหลงทองเที่ยว และแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตร
ในชุมชนเพิ่มขึ้น และเกิดแนวทางการพัฒนาเสนทางจักรยานในชุมชนและเกิดผลิตภัณฑของชุมชน เพิ่มรายได
ใหกับชุมชน
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-จากการลงพื้นที่ใหบริการวิชาการ สงผลใหหมูบานทองเที่ยวเชิงอนุรักษโฮมสเตยไทรนอย ป 2562
มีรายได 1,800,000 บาท/ป เพิ่มขึ้นจากป 2561 คิดเปนรอยละ 50 จากยอดรายไดเดิม
- ชุมชนตําบลทาเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ผลการดําเนินงานพบวากลุมมีการพัฒนาโดย
กลุมมีการจดทะเบียนเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนแกวสมใจโดยมหาวิทยาลัยไดบริการวิชาการองคความรูการผลิต
ชาสมุนไพรมะขามปอม การเพิ่มมูลคาและพัฒนาผลิตภัณฑทําความสะอาดรางกายมะขามปอม (สบูสมุนไพร
ผสมสารสกัดจากมะขามปอม) เกิดฐานขอมูลและ application เพื่อการบริหารจัดการการขายและการจัดเก็บ
ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑจากผลผลิตทางการเกษตรจากมะขามปอมโดยกลุมไดนําองคความรูไป
พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑมะขามปอมแชอิ่มใหไดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) และชุมชนไทรโยค
โดยผลิตภัณฑของกลุมจําหนายภายใน ตลาดชุมชนเพิ่มรายไดในครัวเรือน และซึ่งชุมชนไดพัฒนาโรงเรือนใน
การผลิต
 การเพิ่มมูลคาจากผลมะขามปอม/การทําสบูจากผลมะขามปอม
 ผลิตภัณฑไดรับรางวัลนวัตกรรมสรางสรรค มะขามปอมแชอิ่ม ตรานางสนม จากสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 เกิด ผลงานวิ จั ย และนวัต กรรมการพั ฒ นาเครื่อ งกรีด มะขามป อ มอั ต โนมั ติ พั ฒนาเครื่ องกรีด
มะขามปอมดวยกลไกขอเหวี่ยง
 สรา ง Application กลุ มวิ ส าหกิ จ ชุ มชน ออกแบบ Application และ QR Code เพื่ อ ส ง เสริ ม
การตลาดแบบออนไลน
-ชุ ม ชนตํ า บลทั บ น้ํ า อํ า เภอบางปะหั น จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ผลจากการดํ า เนิ น การของ
มหาวิทยาลัย ภายใตพัฒนาสูหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี VCCI เปนกระบวนการพัฒนากลุมเกษตรกร
หรื อชุ มชนที่สามารถดําเนินการตามแผนวิท ยาศาสตรชุมชนไดอยางเขม แข็ ง และไดรับการสนับ สนุนจาก
ศูนยคลินิกเทคโนโลยี โดยมหาวิทยาลัยไดบริการวิชาการ การถายทอดเทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตมันเทศ
โดยใชสารชีวภัณฑ และปุยมูลไสเดือนจากมันเทศ เกิดสินคาและบรรจุภัณฑ การจัดพิมพบรรจุภัณฑตนแบบ
พรอมทั้งเกิดระบบตลาดออนไลนในการจําหนายมันเทศ เกิดการสรางช องทางรายไดใหกับครัวเรือนและ
ชุ มชนองคก ารบริหารสวนตํา บลทับน้ํา ไดรับ การคัดเลือกจากคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกอ งคก ร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น ให ไ ด รั บ รางวั ล องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ขนาดเล็ ก ที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี
ปงบประมาณ 2560 รางวัลที่ 2 ประเภทโดดเดน ไดรับเงินรางวัล 7ลานบาท ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 8 กันยายน
2560 มหาวิท ยาลัย ได ดําเนิ นการอยา งตอเนื่องการวิเคราะหก ระบวนการทํ า งาน Value chain จนเกิด
กระบวนการตนน้ํา /กลางน้ํา/ปลายน้ํา ไดแก
1.ลดตนทุนการผลิตมันเทศ (ถายทอดเทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตมันเทศ โดยใชสารชีวภัณฑและ
ปุยมูลไสเดือนจากมันเทศ)
2.ถายทอดเทคโนโลยีเครื่องลางหัวมันและนวัตกรรมการแปรรูป เพิ่มมูลคามันเทศ ผลิตภัณฑที่ไมใช
อาหาร และอาหาร เชน สบูมันเทศ/ ไอศกรีมมันเทศ/ เครื่องดื่มผงชงพรอมรับประทานจากมันเทศสีมวง และ
สีเหลือง และแปงมันเทศ
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3.ตราสินคาและบรรจุภัณฑ
4.รูปแบบตลาดออนไลน
- โครงการหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาชอนแบบครบวงจร บานหวยคัน แหลน
อํ าเภอวิเศษชัย ชาญ จั งหวั ดอา งทอง มหาวิทยาลัย ไดมีก ารดํา เนินงานดา นบริการวิ ชาการในพื้น ที่ อย า ง
ตอเนื่องเปนระยะเวลาเปนปที่ 2 ตอเนื่อง โดยชุมชนไดประสบปญหาจากการเลี้ยงปลา มีการตายของลูกปลา
ในระยะเริ่มตนของการเลี้ยงคอนขางสูง ตนทุนการผลิตสูง และประสบปญหาราคาปลาชอนตกต่ํามาก ตั้งแต
ชวงเวลาป 2560 ที่ผานมา เนื่องจากมีการนําเขาปลาจากประเทศเพื่อบานจํานวนมากซึ่งมีราคาถูก สงผลให
ปลาภายในประเทศขายไมได ทางมหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการรวมแกไขปญหาเบื้องตน ไดแก (U3.1 – 3.1)
เพิ่มเติม
1. เพื่อลดตนทุนการผลิต และเพิ่มมูลคาของปลาชอน โดยสรางตนแบบการพัฒนากระบวนการเลี้ยง
ปลาชอนขนาด 1 กิโลกรัมในกระชังที่แขวนในบอดิน ที่มีการติดตั้งเครื่องตีน้ําภายในบอ
2. เพื่อสรางตนแบบและถายทอดองคความรูเทคโนโลยีการจัดการคุณภาพน้ําภายในบอเลี้ยงปลาชอน
การจัดการพื้นกนบอ เพื่อเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
3. เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต โดยสรางตนแบบเทคโนโลยีเครื่องอบปลาชอนระบบปมความรอน
ประหยัดพลังงาน (Heat Pump Dryer) สําหรับชุมชน เพื่อรองรับมาตรฐาน GMP ขั้นตน
4. เพื่อเพิ่มมูลคาของปลาชอน โดยการสรางตนแบบ และถายทอดองคความรูเทคโนโลยีการแปรรูป
ปลาชอนปลอดภัย การพัฒนาฉลาก ตราสินคา และบรรจุภัณฑ สําหรับผลิตภัณฑปลาชอน
เพื่อรองรับมาตรฐาน GMP ขั้นตน
ผลการดําเนินงาน ปที่ 2 งบประมาณ พ.ศ. 2563
1. การสรางตนแบบ และถายทอดองคความรูการเลี้ยงปลาชอนขนาด 1 กิโลกรัมในกระชังที่แขวนใน
บอดินที่มีการติดตั้งเครื่องตีน้ําภายในบอ
2. การสรางตนแบบและถายทอดองคความรูเทคโนโลยีการจัดการคุณภาพน้ําภายในบอเลี้ยงปลาชอน
และการจัดการพื้นกนบอ
3. การสรางตนแบบและถายทอดเทคโนโลยีเครื่องอบปลาชอนระบบปมความรอนประหยัดพลังงาน
(Heat Pump Dryer)สําหรับชุมชน
4. การสรางตนแบบ และถายทอดองคความรูเทคโนโลยีการแปรรูปปลาชอนปลอดภัย และการ
พัฒนาฉลาก ตราสินคา หรือบรรจุภัณฑ สําหรับผลิตภัณฑปลาชอน
5. ผลิตภัณฑที่ไดจากกระบวนการพัฒนา 1 ผลิตภัณฑ คือ ปลาชอนแดดเดียว
6. จํานวนวิทยากรชุมชนที่สรางความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ถายทอด จํานวน 2 คน
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4.ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
จากการลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการในพื้นที่เปาหมายพบวาชุมชนสามารถนําองคความรูที่ได
จากการบริการวิชาการไปประยุกตใชจนเกิดเปนอาชีพ และพัฒนาอยางตอเนื่องสรางรายไดใหกับครอบครัว
และหนวยงานองคการปกครองสวนทองถิ่นไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและผลักดันใหชุมชนเกิ ดการ
พัฒนาอยางตอเนื่องโดยผลการติดตามประเมินผล ดังนี้
- ชุมชนตําบลอรัญญิก มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินงานบริการวิชาการในพื้น ที่อยางตอเนื่องเปนปที่
3 ชุ มชนได น อมนํ า ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปใช ในชี วิ ต ประจํ า วั น และนํ า องค ความรู ด า นการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑใหมใหหลากหลายมากขึ้น ไดแก กลวยอบพลังงานแสงอาทิตยโดยชุมชน อีกทั้งชุมชนยังไดรับมอบ
ตูอบพลังงานแสงอาทิตยจากกระทรวงพลังงาน และกลุมไดพัฒนาผลิตภัณฑใหมอยางตอเนื่อง ชุมชนสามารถ
นํา องคค วามรูล ดรายจ า ยในครัวเรือนและภายในชุ มชนเพิ่ มความหลากหลายในตั วสิ นค า เช น กลวยอบ
พลังงานแสงอาทิตยกลวยตากและกลวยมวน พรอมทั้งการแปรรูปผลิตภัณฑจากมะมวงจํานวน 2 หลักสูตร
ไดแก มะมวงแชอิ่ม และมะมวงดองเค็ม โดยมีหนวยงานปกครองสวนทองถิ่นไดผลักดันผลิตภัณฑจนสามารถ
พัฒนาสินคาให วางจําหนายไดในชุมชนประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถนําความรูไปสรางอาชีพเพิ่ ม
รายไดใหกับชุมชน เฉลี่ยครัวเรือนละ 1,000-1,500 บาท/เดือน และไดรับการคัดเลือกเปนหมูบานตนแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
- ชุมชนตําบลไทรนอย อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดดําเนินการลงพื้นที่ตอเนื่องเปน
ปที่ 2 ในการใหบริการวิชาการจัดโครงการสํารวจบริบทชุมชนตําบลไทรนอยและนําองคความรูในการออกแบบ
เส นทางจั ก รยานและปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น โ ดยรอบเส นทางจั ก รยาน เพื่อ สํ า หรั บ เสนอขอรั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณจากหนวยงานที่เกี่ยวของ การไดถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น ชุมชนสามารถนํารูปแบบการพัฒนา
ผลิตภั ณฑชุมชนไปใชประโยชนในการสรางมูลคาเพิ่มจากผลิตผลทางการเกษตร เช น กลวย เกิดชองทาง
ประชาสัมพันธเว็บไซต เกิดเปนที่รูจักเพิ่มขึ้น กอใหเกิดรายไดและเกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางภูมิปญญา
ของชุมชน
- ชุมชนตําบลทาเสากลุมวิสาหกิจชุมชนแกวสมใจ ชุมชนไดยกระดับผลิตภัณฑมะขามปอมแชอิ่มใหได
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ตรานางสนม ไดรับการคัดเลือกเปนผลิตภัณฑระดับดาวเดน และไดรับ
รางวั ล นวั ต กรรมสร า งสรรค จ ากงาน “TISTR and FRIENDS 2017” โดยสถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย และจากการไดรับมอบตูอบลมรอนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) และไดพัฒนาผลิตภัณฑมะขามปอม โดยการเพิ่มมูลคาและพัฒนาผลิตภัณฑทําความ
สะอาดกรางกายจากมะขามปอม (สบูสมุนไพรผสมสารสกัดจากมะขามปอม) และนําเทคโนโลยีดานสารสนเทศ
ในการสรางฐานขอมูล application ในการบริหารจัดการการขายและการเก็บผลผลิตทางการเกษตรในกลุม
วิสาหกิจชุมชนแกวสมใจ โดยไดเปนตัวแทนจัดแสดงผลิตภัณฑและจําหนายสินคา สํานักงานใหญ ปตท และ
ไดรับการคัดเลือกใหเปนตัวแทนจัดแสดงผลิตภัณฑและจําหนายสินคาหนาหางโรบินสัน จังหวัดกาญจนบุรี
- ชุมชนทับน้ํา อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินงานบริการ
วิชาการในพื้ นที่อยางตอเนื่อ งเกษตรกรมีการพัฒนาโดยไดรับองคความรู เทคโนโลยีการลดตน ทุน การผลิ ต
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มันเทศพรอมทั้งการผลิตปุยจากมูลไสเดือนจากมันเทศ พัฒนาตราสินคาและบรรจุภัณฑใหทันสมัย พรอมทั้ง
การสรางระบบตลาดออนไลนและมีหนารานโดยใชชื่อวา “รานมันดี” ในการจัดจําหนายมันเทศและผลิตภัณฑ
ที่แปรรูปจากมันเทศ
- โครงการหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาชอนแบบครบวงจร บานหวยคันแหลน
อํ าเภอวิเศษชัย ชาญ จั งหวั ดอา งทอง มหาวิทยาลัย ไดมีก ารดํา เนินงานดา นบริการวิ ชาการในพื้น ที่ อย า ง
ตอเนื่ องเปนระยะเวลาเปนปที่ 1-2 โดยชุ มชนไดรับแกไขปญหาจากมหาวิทยาลัย โดยใช ศาสตรและองค
ความรูของผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเขารวมบูรณาการเพื่อชวยเหลือและพัฒนาชุมชนใหเกิดความยั่งยืน
โดยรวมแกไขปญหาจนสงผลใหชุมชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ดังนี้ (U3.1-4.1)
ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น (ดานคุณภาพชีวิต)
จากการดําเนินการเลี้ยงในบอตนแบบในครั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดการเลี้ยงผูเลี้ยงจะไดผลผลิตปลาไซสใหญขนาด
มากกวา 1 กิโลกรัม ประมาณ 4 ตัน ซึ่งเปาหมายของการเลี้ยงปลาชุดนี้ ทางผูเลี้ยงวางแผนสงขายตรงใหกับ
รานอาหาร ภัตตาคาร และโรงแรม โดยเนนจุดขายการผลิตที่มีระบบการผลิตที่สะอาด ปลอดภัยเป นตัวนํา
จากการประมาณการตนทุนการเลี้ยงปลาชอนในกระชังที่แขวนในบอดินเริ่มตนการเลี้ยงใชปลาที่มีขนาด 5 ตัว/
กิโลกรัม มาเลี้ยงในกระชังตอ โดยคาดวาจะใชระยะเวลาการเลี้ยงประมาณ 3-4 เดือน เพื่อใหไดขนาดน้ําหนัก
เฉลี่ย 1 กิโลกรัมขึ้นไป
- ปลาชอนที่เลี้ยงมีการเจริญเติบโตดี อัตราการรอดตายสูง ใหผลแนวโนมที่ดี และไมแตกตางจาก
การเลี้ยงในบอดิน แตผลตอบรับตอตัวปลาใหผลดีมาก ปลาไมเครียด สีสันสวยงาม ปลาไมตื่น
ตกใจคน กินอาหารดีปกติ
- ในระบบการเลี้ยงแบบบอตนแบบ เลี้ยงปลาชอนในกระชังที่แ ขวนในบอดิน พรอมมีการติ ดตั้ ง
เครื่องตีน้ําภายในบอ และมีการใสผักตบชวาเติมลงไปในบอเพื่อบําบัดน้ําภายในบอ พรอมปลอย
ปลานิล และปลาทับทิมภายนอกกระชัง พบวาสีน้ําภายในบอจะไมเขม สีน้ํามีสีเขียวอยูในเกณฑ
เหมาะสมตอการเลี้ยงปลา แสดงใหวาผักตบชวา ปลานิลและปลาทับทิมสามารควบคุมปริมาณ
แพลงกตอนพืชและสาหรายภายในบอได ทําใหภายในบอดูแลวมีความสะอาด สรางความมั่นใจ
ตอผูบริโภคได
- ศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑปลาชอนแดดเดียว การถายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ปลาชอนแดดเดียวแกกลุมเปาหมาย ออกแบบและพัฒนาตราสินคา ฉลากและบรรจุภัณฑที่
เหมาะสมและถูกตองตามมาตรฐานอาหารโดยการมีสวนรวมของชุมชน ถายทอดองคความรูดาน
กฎหมายและมาตรฐานอาหารที่เกี่ยวของ
- สามารถยกระดับมูลคาของปลาชอนใหสูงขึ้น จากขนาด 3 ตัว/กิโลกรัม ราคา 70 บาท เปน 1
ตัว/กิโลกรัม ราคา 150 บาท และมีรายไดเพิ่มจากการแปรรูปปลาชอนแดดเดียวเฉลี่ย 150200 บาท ในการตากแดดแบบธรรมดา หลังจากการถายทอดองคความรูการอบดวยระบบปม
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ความรอน (Heat Pump Dryer) สามารถขายไดประมาณ 180-250 บาท เพิ่มมูลคาคิดเปนรอย
รอยละ 20 จากการขายตากธรรมดา
- โครงการพัฒนาอาชีพยั่งยืนในพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจําปงบประมาณ 2563 ภายใตโครงการความรวมมือรวมกับภาคีเครือขาย องคการ
บริ ห ารส ว นตํ า บลพระยาบั น ลื อ สํ า นั ก งานเกษตรจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา กรมประมงจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยลาดบัวหลวง โรงเรียน
ลาดบัวหลวงไพโรจน วิทยา โรงเรียนสอนดี เกิดการบูรณาการศาสตรรวมกัน จาก 6 คณะ 1 สถาบัน รวม
วิเคราะหสภาพปญหาและความตองการของชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน สงผลใหเกิดโครงการ จํานวน
ทั้งสิ้น 6 โครงการ ดังนี้ โครงการชางอาสาพัฒนาชุมชนพระยาบันลือ /โครงการการแปรรูปน้ําพริก/โครงการ
ประเมินแผนพัฒนาอาชีพอยางยั่งยืน/โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ/โครงการศึกษาแนวทางการออกแบบ
พัฒนาพื้นที่ อบต.พระยาบันลือ /โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยพี่สอนนอง และเกิดการบูรณาการกับ
การเรียนการสอน (U3.1-4.2)
5.สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองคการ
เปาหมาย
มหาวิท ยาลั ย จัด ทํา บั นทึก ความรว มมือกับ หนว ยงานภาครัฐ MOU เพื่อสรางพั น ธกิ จ สั มพั น ธ การ
บริการทางวิช าการ การวิจัย ซึ่งหนวยงานเครือขายใหความรวมมือดานการบริการวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสาร อํานวยความสะดวกในพื้นที่ใหบริการวิชาการ หรือมีสวนรวมในการสนับสนุนงบประมาณ ใน
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 เทศบาลตําบลไทรนอย
- คณะศิลปศาสตร อบต.ภูเขาทอง อบต.สามเรือน อบต.บานเกาะ
- สถาบันวิจัยและพัฒนา อบต.บานแค อบต.บานเกาะ เทศบาลตําบลบางบาล เทศบาลตําบลอรัญญิก
อบต.หันตรา อบต.ทับน้ํา เทศบาลตําบลดอนพุด และ เทศบาลเมืองสระบุรี
2. ทําบันทึกความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร อํานวย
ความสะดวกและสนับสนุนงบประมาณดําเนินงานดานบริการวิชาการ ไดแก
- สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สนับสนุนงบประมาณวิจัยเพื่อชุมชน
- เครือขายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย
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- เครือขายมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม แลกเปลี่ยนขาวสารดานวิชาการเพื่อสังคม
- สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)
- สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.)ดานการนําวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยี นวัตกรรม สูชุมชน จัดตั้งศูนยคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย และสนับสนุนงบประมาณ
ดําเนินโครงการคลินิกเทคโนโลยี กิจกรรมบริการใหคําปรึกษา ถายทอดเทคโนโลยี และหมูบานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี คูปองวิทยเพื่อโอทอป และสนับสนุนงบประมาณดําเนินกิจกรรมสนับสนุนโครงการ สงเสริมให
บุคลากรวิ จัย ในสถาบันอุ ดมศึก ษาไปปฏิบัติงาน เพื่อแกปญ หาและเพิ่มขี ดความสามารถในการผลิตให กั บ
ภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) และการสนับ สนุนงบประมาณการจั ดตั้งหนวยบม เพาะวิ สาหกิ จ ใน
สถาบันอุดมศึกษา (3.1-5.2)
6. ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแกสังคมของสถาบันตามขอ 2 โดยมี
จํานวนอาจารยเขารวมไมนอยกวารอยละ 5 ของอาจารยทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ตองมีอาจารยมาจากทุก
คณะ
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานโครงการสนองพระราชดําริฯ โครงการพัฒนาอาชีพยั่งยืน
ในพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเนนให
แตละคณะมีสวนรวม ในการทํางานเพื่อใหตรงตามแผนงานวิชาการแกสังคม โดยมีอาจารย ภายในมหาวิทยาลัย
จํานวน 647 คน มีอาจารยเขารวมแตละคณะ ดังนี้ (3.1-6.1)
 ผูที่เขารวมดําเนินการโครงการบริการวิชาการแกสังคมดานการซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องมือและ
เครื่องจักรกลการเกษตรรวมกับมูลนิธิพระดาบส จํานวน 47 คน
- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จํานวน 27 คน
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร จํานวน 16 คน
- คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 4 คน
 ผูที่เขารวมดําเนินการสงเสริมการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ผลิตและเศรษฐกิจชุมชน จํานวน 20 คน
- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จํานวน 3 คน
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร จํานวน 11 คน
- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 5 คน
- คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 1 คน
 ผูที่เขารวมดําเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทําขอเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อสอดรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากแหลงทุนภายนอก จํานวน 93 คน
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- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จํานวน 28 คน
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร จํานวน 17 คน
- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 19 คน
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 10 คน
- คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 10 คน
- คณะศิลปศาสตร จํานวน 9 คน
 ผู ที่ เขา รวมดํ าเนิ นการโครงการความร วมมือ ทางวิช าการโครงการพั ฒนาอาชีพ อย า งยั่ ง ยื น ใน
พระราชดําริ สมเด็จพระกนิษ ฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ มารี จํานวน
42 คน
- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จํานวน 11 คน
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร จํานวน 11 คน
- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 6 คน
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 7 คน
- คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 5 คน
- คณะศิลปศาสตร จํานวน 2 คน
เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U3.1 – 1.1 แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ. 2560 - 2564
U3.1 – 1.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริการบริหารวิชาการ
U3.1–1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการความรวมมือทางวิชาการโครงการพัฒนา
อาชีพอยางยั่งยืนในพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
U3.1 – 1.4 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบกลไกการใหบริการวิชาการแกสังคม พ.ศ. 2560
U3.1 – 1.5 เอกสารบันทึกขอตกลงความรวมมือรวมกับหนวยงานปกครองสวนทองถิ่น
U3.1– 1.6 ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง การใหทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
ประจําป พ.ศ.2561
U3.1– 1.7 คําสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานหนวยวิจัยนวัตกรรม เพื่อ
สังคมและชุมชนภายใตโครงการ "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับสินคาเกษตรและการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนดวยการมีสวนรวม"
U3.1 – 1.8 บันทึกความรวมมือเครือขายถายทอดเทคโนโลยี“คลินิกเทคโนโลยี”
- 218 -

หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U3.1 – 2.1 แผนการดําเนินงานศูนยคลินิกเทคโนโลยี
U3.1 – 2.2 แผนการดําเนินโครงการความรวมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาอาชีพอยางยั่งยืนใน
พระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี
U3.1 – 3.1 แบบติดตามผลการดําเนินโครงการ
U3.1 – 4.1 รายงานผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมการนํา วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและ
เศรษฐกิ จ ชุ มชน ภายใต ศู น ย ค ลิ นิ ก เทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
สุวรรณภูมิ
U3.1 – 4.2 เลมโครงการความรวมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาอาชีพอยางยั่งยืนในพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
U3.1 – 5.1 เอกสารบันทึกขอตกลงความรวมมือรวมกับหนวยงานปกครองสวนทองถิ่น
U3.1 – 5.2 บันทึกความรวมมือรวมกับ สป.อว.
U3.1 – 6.1 คําสั่ง มทร. สุวรรณภูมิ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการโครงการความรวมมือทางวิชาการ
โครงการพัฒนาอาชีพอยางยั่งยืนในพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอการดําเนินงานของสถาบัน
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
ผูรับผิดชอบหลัก : กองพัฒนานักศึกษา
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : นางฤทัยชนก โพธิ์งาม
โทรศัพท : 08-1759-2075
E-mail : Chanok_tai2328@yahoo.com
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวชวนพิศ เปรมกมล โทรศัพท : 09-0986-0109
E-mail : pramkamon.pissy@hotmail.com
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
การดําเนินการ 1 การดําเนินการ 2
การดําเนินการ
การดําเนินการ 5
การดําเนินการ
ขอ
ขอ
3 - 4 ขอ
ขอ
6 - 7 ขอ
มีการดําเนินการ
การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน
1. กําหนดผูรบั ผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการได
ตามแผน
3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

4. ประเมินความสําเร็จของตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน

ดานทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม
6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ

สาธารณชน
7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
สรุปผลการประเมินตนเอง
เปาหมายของปนี้
: 6-7 ขอ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 6 ขอ
เปาหมายปตอไป
: 7 ขอ

เกณฑการประเมิน : 5 คะแนน
เกณฑการประเมิน : 5 คะแนน
เกณฑการประเมิน : 5 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
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
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม คื อ กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา โดยมี ผู ช ว ยอธิก ารบดี เ รื อ งสิ น ปลื้ มป น เป น ผู กํา กั บ ตั ว ชี้ วั ด
ตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน (KPI – Mapping) (4.1-1.1) การ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน และมหาวิ ท ยาลั ย ได มี คํ า สั่ ง เรื่ อ งแต ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารงาน
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ประจํ า ปง บประมาณ 2562 (4.1-1.2) โดยมี คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนที่ปรึกษา กําหนดนโยบาย แนะนําและติดตามการดําเนินงาน
ด า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมโดยมี ค ณะกรรมการบริ ห ารงานทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม จั ด ทํ า แผนทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย ประชุมติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน ปรับปรุงแผนงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไดมีการจัดทํา SOP (4.1-1.3) เพื่อกําหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานให
มีความชัดเจน และเพื่อใหมีการปฏิบัติงานที่ถูกตองและมีทิศทางในแนวทางเดียวกัน
2.จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน
โดยคณะกรรมการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดรวมกันประชุมจัดทําแผนดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนด โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา แจงนโยบายถายทอดยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
เพื่อใหคณะกรรมการทราบ เพื่อนําไปพิจารณาจัดทําแผนดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหสอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยในดานการพัฒนาดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษา
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยกําหนดวัตถุประสงคของแผนใหบรรลุตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย คือ
1. เพื่อใหบุคลากรและนักศึกษามีความรูความเขาใจในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทยและ
สิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืน
2. กําหนดตัวชี้วัดตามวัตถุประสงคของแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 4 ตัวชี้วัด เพื่อให
เกิดการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ คือ
1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพรความรูดา นทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกําหนดคาเปาหมาย
ในป 62 ไว 10 โครงการ ผลการดําเนินการในปนี้ทําได 22 โครงการ
2. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชนของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
กําหนดคาเปาหมายป 62 ไมนอยกวารอยละ 80 ผลการดําเนินงานในป 62 ดําเนินการไดรอยละ 94.44 บรรลุ
ตามวัตถุประสงค
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3. โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค กําหนดไวไมนอยกวารอยละ 60 ผลการดําเนินการในปนี้
ไดดําเนินการไดรอยละ 100
4. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอกระบวนการใหความรู กําหนดไวไมนอยกวา
รอยละ 80 ผลการดําเนินงานในปนี้ดําเนินการไดรอยละ 90.45
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/หนวยงาน
ภายนอก กําหนดไว 10 โครงการ ผลการดําเนิน 14 โครงการ
2. รอยละของหลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่มีการบูรณาการการเรียนการสอน
กับศิลปวัฒนธรรม กําหนดไวรอยละ >30 ผลการดําเนินการรอยละ 66.67
3. นําเสนอโครงการ/กิจกรรม โดยงานศิลปวัฒนธรรมและทุกคณะ เพื่อกําหนดวัตถุประสงค
โครงการ/กิจกรรม การดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ และงบประมาณที่ใชดําเนินงาน
สงกอง
นโยบายและแผน ทั้งนี้ทุกกิจกรรม/โครงการ จะสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเสนอขอ
งบประมาณ
4. มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคําเสนอของบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณาความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยและงบประมาณการดําเนินงานเพื่อสนับสนุน
การจัดโครงการ/กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จากนั้น มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผน จะสง
โครงการเสนอตอสํานักงบประมาณ เพื่อเขากระบวนการพิจารณาตอไป หากงบประมาณรายได มหาวิทยาลัย
จะแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา เพื่อเสนอตอสภาพิจารณาอนุมัติตอไป โดยในปการศึกษา 2562 ไดรับ
จั ด สรรงบประมาณ 1,401,000 บาท ซึ่ ง แผนด า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมได ผา นการอนุ มั ติ จ ากสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (4.1-2.1) (4.1-2.2)
3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยไดมีการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตามแผนปฏิบัติการประจําประดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2560-2564 และแผนงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 2562 โดยมีคณะกรรมการบริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมี
ระเบียบวาระการกํากับติดตามการดําเนินงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป 2562 เพื่อกํากับติดตาม
และรายงานผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งที่ประชุมไดมอบหมาย
ใหคณะกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม แตละคณะ ไดรายงานการเตรียมการจัดการดําเนินโครงการที่กําลังจะ
มาถึง รายงานความกาวหนาหรือผลการดําเนินโครงการตามแผนที่กําหนดไว รวมถึงรายการปญหา อุปสรรค
และขอเสนอแนะจากการดําเนินการ เพื่อนําไปปรับปรุงโครงการในปตอไป โดยกําหนดการประชุมไว 2 ครั้ง
ดังนี้
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1. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2562 ในวันที่ 18 กรกฏาคม 2562 (4.1-3.1)
2. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2562 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 (4.1-3.2)
4.ประเมินความสําเร็จตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีก ารประชุมเพื่อประเมินผลความสําเร็จตามตัวชี้วั ด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดา นการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปการศึ กษา 2562 มีผลประเมิ น
ดังนี้
1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพรความรูดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกําหนดคาไว 10
โครงการ ผลการดําเนิน 22 โครงการ
2. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชนของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
กําหนดไวรอ ยละไมต่ํากวา80 ผลการดําเนินการรอยละ 90.45
3. รอยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค กําหนดไว รอยละ >60 ผลการดําเนินการ
รอยละ 100
4. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอกระบวนการใหความรู กําหนดไว รอยละ
>80 ผลการดําเนินการรอยละ 90.45
5.จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีสวนรวมกับชุมชน/หนวยงาน
ภายนอก 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 66.67
ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดรวมกันสรุปและประเมินความสําเร็จตามตัว
บงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน ซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงคของแผนทุกตัวชี้วัด (4.1-4.1)
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
โดยคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภู
มิไดประชุมรวมกันและสรุปผลการประเมินตามขอ 4 ตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน
และนํ าไปพิจารณาปรับปรุงแกไขแผนดา นทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยผลการประเมิน บรรลุตามตัวชี้วัด
ความสําเร็จทุกตัว ซึ่งที่ประชุมพิจารณาวาควรใหมีการปรับปรุง ตัวชี้วัดใหมีความสอดคลองและสามารถจัด
โครงการใหกับนักศึกษาไดมีความรูความเขาใจ ปรับปรุงจุดเดนดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ขอ 3 การบูรณาการ
อนุรักษในศิลปวัฒนธรรมใหคงอยูอยางยั่งยืน
หลังจาการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแลวไดรวบรวมผลการ
ประเมินและขอเสนอแนะที่ไดนําการดําเนินงานของแตละโครงการมาประเมินผลความสําเร็จ จากรายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 4/2562 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันจันทรที่ 19 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการใหทุก
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หนวยงานรีบดําเนินการจัดสงรูปเลมรายงานฉบับสมบูรณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหเรียบรอยและ
และมอบใหกองพัฒนานักศึกษา ทบทวนแผนการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม เนื่องจาก แผนดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน จะสิ้นสุดในป 2564 และ
ปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมใหครบถวนเหมาะสม
6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร ขาวสารโครงการ/กิจกรรม หรือการใหบริการวิชาการดานการทํา นุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการเผยแพรขอมูลขาวสาร การจัดกิจกรรมกอนการดําเนินงานเพื่อประชาสัมพัน ธ
ใหผูเขารวมกิจกรรมทราบ และเมื่อโครงการ/กิจกรรมดําเนินการแลวเสร็จ ไดมีการสรุป ผลการดําเนิน งาน
เผยแพรตอ สาธารณชน ซึ่งมีการเผยแพรผานชองทาง อยางตอเนื่อง ตามรายละเอียดดังนี้
1. ภาพขาวราชมงคลสุวรรณภูมิ (4.1 -6.1)
2. ภาพขาวในสื่อหนังสือพิมพตา งๆ (4.1 -6.2)
3. การเผยแพรภาพโครงการกิจกรรมที่จัดขึ้นทาง http://www.rmutsb.ac.th (4.1-6.3)
4. ภาพขาวกิจกรรม งานสื่อสารองคกรและกิจการระหวางประเทศ
https://www.youtube.com/channel/UCM98hotAj3J_ImQEcNEXaGQ (4.1 - 6.4)
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เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
4.1-1.1 แผนพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
4.1-1.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ 2562
4.1-1.3 ระบบกลไกการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (SOP)
4.1-2.1 แผนงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ 2560-2564
4.1-2.2 แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 2562
4.1-3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 2562
ครั้งที่ 3 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2562
4.1-3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 2562
ครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2562
4.1-4.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มทร.สุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562
4.1-4.2 รายงานการติดตามผลการดําเนินงานโครงการศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 ณ (ต.ค.60- 30 ก.ย. 62)และ รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562
4.1-5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4/2562 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562
4.1-6.1 ภาพขาวราชมงคลสุวรรณภูมิ
4.1-6.2 ภาพขาวในสื่อหนังสือพิมพตางๆ
4.1-6.3 ภาพกิจกรรมเผยแพรภาพโครงการกิจกรรมที่จัดขึ้นทาง http://www.rmutsb.ac.th
4.1-6.4 งานสื่อสารองคกรและกิจการระหวางประเทศ
https://www.youtube.com/channel/UCM98hotAj3J_ImQEcNEXaGQ
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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. นายเสกสรรค คงพึ่งทรัพย
โทร. 085-422-9641
8. นางสิริพร เรืองสุรัตน
โทร. 081-809-5320
9. ผูอํานวยการกองบริหารบุคคล (ขอ 4)
10. น.ส.ภาวิณี ชูนุย
โทร. 083-596-4620
11. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี (ขอ 6)
12. วาที่รอยตรีจรยุทธ โซะมาลี
โทร. 081-304-1762
13. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ขอ 5)
14. นายสิทธิชัย บุญสนิท
โทร. 083-032-6832

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
ดําเนินการ

ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1.

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
การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการ
ความรูตามระบบ
การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน
การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินงานดาน
การประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกําหนด ประกอบดวย การ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ




2.



3.



4.



5.



6.



7.

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: 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
พั ท ยา บี ช รี ส อร ท จั ง หวั ด ชลบุ รี โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ทบทวนและปรั บ แผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2560-2564
จัดประชุมระดมสมองจากผูบริหารระดับสูงรวมกับหัวหนาหนวยงาน ทั้งในระดับคณบดี ผูอํานวยการ
สถาบัน /สํานัก ผูอํานวยการกอง รวมทั้งรองคณบดีแ ละรองผูอํานวยการสถาบัน /สํานัก เมื่อวัน ที่ 20-22
ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมนานาบุรี จังหวัดชุมพร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2560-2564
จัดทําประชุมระดมสมอง โดยไดเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ กรรมการสภา
คณาจารย แ ละขา ราชการ ผู บริห ารมหาวิท ยาลัย ทุ ก ระดั บ และบุ คลากรของมหาวิ ทยาลั ย ที่ เกี่ ย วขอ งมา
ประชุมสัมมนา ระดมสมองรวมกันเพื่อจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล
สุวรรณภูมิ พ.ศ.2560-2564 เมื่อวันที่ 18-19 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมสามพรานริเวอรไซด จังหวัดนครปฐม
จัดประชุมระดมสมองจากผูบริหารระดับสูงรวมกับหัวหนาหนวยงาน ทั้งในระดับคณบดี ผูอํานวยการ
สถาบัน/สํานัก ผูอํานวยการกอง รวมทั้งรองคณบดีและรองผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก ในระหวางวันที่ 17-19
กุมภาพันธ 2560 และ 24-26 กุมภาพันธ 2560 เพื่อนําเลมแผนยุทธศาสตร การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ (U5.1-1.1) เสนอตอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 วัน
เสารที่ 25 มีน าคม 2560 ณ หอ งประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุว รรณภู มิ
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 วรรณภู มิ พ.ศ.2560-2564 ไปสู ทุก หน วยงานภายใน โดยนํา ขึ้ น บน
เว็บ ไซต http://plan.rmutsb.ac.th/plan/home.php เพื่อใหผูที่เกี่ยวของใชเปน กรอบในการดํ าเนินงาน
(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.2562 โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับแผนกลยุทธ เปาหมาย
ผลผลิ ต และกรอบวงเงิ นงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ซึ่ ง ในแต ล ะป จ ะมี แ ผนงานโครงการ/กิ จ กรรม
ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ และครอบคลุมพันธกิจ ทั้ง 4 ดาน คือ การเรียน-การสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (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 ไวท่หี นา 45-54 (U5.1-1.1)
1.5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการทั้ง 4 พันธกิจ
โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เสนอตอสํานักงบประมาณ ไตรมาสที่ 2,3,4 (U5.1-5.1)
1.6 มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการติดตามผลการดํา เนิน งานตามตัว ชี้วัดของ
แผนปฏิบั ติราชการ โดยกองนโยบายและแผนติ ด ตามการรายงานผลของทุ ก หน ว ยงานเป น รายเดื อ น
(U5.1-6.1) พรอมกันนี้ ไดมีการจัดประชุมเรงรัดติดตามผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ เพื่อให
หนวยงานไดสรุปผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณและชี้แจงถึงสาเหตุ ปญหาและอุปสรรค ของ
การดํา เนินงานที่ไมเ ปนไปตามเปาหมาย ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันศุก รที่ 18 มกราคม 2562 ครั้งที่ 2/2562
วั น ศุ กร ที่ 19 เมษายน 2562 ครั้ ง ที่ 3/2562 วั นพฤหั สบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ครั้ งที่ 4/2562 และ
วันจันทรท่ี 19 สิงหาคม 2562 (U5.1-6.2)
1.7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการ
พัฒ นามหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560-2564 ประจําป ง บประมาณ พ.ศ.2562
เสนอตอผูบริหารมหาวิทยาลัย (U5.1-7.1)
1.8 มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดจัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ พ.ศ.2560-2564 ระหว า งวั น ที่ 8-9 กั น ยายน 2561
ณ หองประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีส ารสนเทศ ศูน ยพ ระนครศรี อยุ ธยา หัน ตรา ไดมีก ารชี้ แ จง
กระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2560-2564
และอภิปรายผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ.2560-2564 ในช ว งระยะเวลา 1 ป 10 เดื อ น (ป ง บประมาณ 2560 และป ง บประมาณ 2561)
โดยรองอธิ ก ารบดี ผู กํ า กั บ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร พร อ มทั้ ง ได จั ด ทํ า (ร า ง) แผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2560-2564 ฉบับปรับปรุง 2561 เพื่อเปนกรอบทิศทางการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในป พ.ศ.2563-2564 ตอที่ประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล
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สุว รรณภูมิ คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ทยาลั ย และนํา เสนอที่ ป ระชุ มสภามหาวิ ทยาลั ย ในคราวประชุ ม
ครั้งที่ 2/2562 วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ 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 มหาวิท ยาลั ยแตงตั้ง คณะกรรมการการจัดทํา ตนทุนตอหนวยผลผลิตเพื่ อจั ดทํ าและวิ เคราะห
ตนทุนประกอบดวยผูบริหารระดับ สูงของมหาวิทยาลัยผูรับผิดชอบในการดําเนินการจัดทํา ตน ทุ นตอหนวย
ผลผลิตประจําปงบประมาณพ.ศ.2562 (U2-5.1-2.1)
2.2 จั ด ทํ า หนั ง สื อ ขอข อ มู ล การจั ด ทํ า ต น ทุ น ต อ หน ว ยผลผลิ ต ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.2562
จากหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ (U2-5.1-2.2)
2.3 ดําเนินการนําผลการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ.2562 สง ใหกั บ
หนวยงานระดับคณะ จํานวน 6 คณะ เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลการเพิ่มขึ้นลดลงของตนทุนตอหนวยผลผลิต
ในแตละคณะ (U2-5.1-2.3)
2.4 แตละคณะไดทําหนั ง สือ สงขอมู ล การวิเคราะหตน ทุนตอ หนว ยผลผลิต ประจํา ปง บประมาณ
พ.ศ.2562 ใหกับกองคลัง (U2-5.1-2.4)
2.5 กองคลั ง ดํ า เนิ น การจั ด ประชุ ม คณะกรรมการการจั ด ทํ า ต น ทุ น ต อ หน ว ยผลผลิ ต ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่1/2563 เพื่อรายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562 ผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 และขออนุมัติแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (U2-5.1-2.5)
2.6 กองคลั ง ดํ า เนิ น การรายงานผลการคํ า นวณต น ทุ น ต อ หน ว ยผลผลิ ต ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ.2562 ผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 และแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 ใหกับสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร ทราบ (U2-5.1-2.6)
2.7 กองคลังดําเนินการเสนอแนวทางในการจัดทําตนทุนตอหนวยระดับ หลักสูตรของแตละคณะให
เปนหลักเกณฑเดียวกันตออธิการบดี (U2-5.1-2.7)
2.8 กองคลังสงหนังสือรายงานการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตใหแตละคณะโดยมีผลการคํานวณ
ต น ทุ น ต อ หน ว ยผลผลิ ต ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.2562 แผนเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ.2563 และ หนังสือแนวทางในการจัดทําตนทุนตอหนวยระดับหลักสูตรของคณะใหเปนหลักเกณฑเดียวกัน
(U2-5.1-2.8)
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ขอ 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุ ปจ จัยเสี่ยงที่เกิด จาก
ปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดําเนินการดานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
และเพื่ อให การดํา เนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึง แตงตั้งคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยงและการ
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)
มหาวิทยาลัยใชแนวทางการจัดการความเสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยง COSO ในการวิเคราะหความ
เสี่ยง โดยแบงออกเปน 7 ดาน ดังนี้
ดานที่ 1 ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : S)
ดานที่ 2 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operation Risk : O)
ดานที่ 3 ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : F)
ดานที่ 4 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ (Compliance Risk : C)
ดานที่ 5 ความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล (Good Governance Risk)
ดานที่ 6 ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk)
ดานที่ 7 ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
ในป งบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยไดวิเคราะหแ ละระบุความเสี่ยง และป จจัยที่กอใหเกิดความ
เสี่ ย ง ตามแบบวิ เ คราะห ค วามเสี่ ย ง แบบ บส. 1 (U3-5.1-3.9) และได ผ า นความเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภู มิ ครั้ง ที่ 11/2561 เมื่ อวันที่ 22 พฤศจิกายน
2561 โดยวิเคราะหความเสี่ยงออกเปน 3 ดาน 6 เรื่อง ไดแก
ดานที่ 1 ความเสี่ยงเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธของมหาวิทยาลัย จํานวน 3 เรื่อง
1. บัณฑิตมีคุณวุฒิ และคุณภาพไมตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
2. มหาวิ ทยาลัย มีเงินไมเพีย งพอสํา หรับ จัดการศึกษาและดําเนิ นงานตามภาระตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
3. การเกิดผลประโยชนทับซอนดานการจัดซื้อจัดจางในมหาวิทยาลัย
ดานที่ 2 ความเสี่ยงเชิงการปฏิบัติงาน จํานวน 1 เรื่อง
1. จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
ดานที่ 3 ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก จํานวน 2 เรื่อง
1. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของบุคลากรและนักศึกษา
2. ความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยประเมินความเสี่ยง แบงเปน 3 สวน ดังนี้
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(1) ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง/ความนาจะเกิด (Likelihood or Probability)
(2) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
(3) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ทั้ง ในเชิงคุณ ภาพ และในเชิง ปริมาณ โดยใชมาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิ จ กรรม ตั วชี้วัด
ความเสี่ยง และกลยุทธในการจัดการความเสี่ยง 4T ไดแก 1) Avoid (Terminate) ลดโอกาสที่จะเกิดใหเหลือ
ศูนย (หลีกเลี่ยง) 2) Accept (Take) ยอมรับความเสี่ยงนั้น (เฝาระวัง) 3) Reduce (Treat) ลดปริมาณความ
เสียหายใหนอยลง (ควบคุม) 4) Prevent (Treat) ลดโอกาสที่จะเกิดใหนอยลง (ควบคุม) 5) Share รวมกันรับ
ความเสี่ยงกับองคกรอื่น หรือคนอื่น และ 6) Transfer โอนความเสี่ยงไปใหองคกรอื่นหรือคนอื่น
โดยมหาวิทยาลัยใชการบริหาร/การจัดการความเสี่ยง ไดแก 1) Reduce (Treat) ลดปริมาณความเสียหายให
นอยลง (ควบคุม) 2) Prevent (Treat) ลดโอกาสที่จะเกิดใหนอยลง (ควบคุม) และนํามาจัดลําดับความเสี่ยง
และการจั ด การความเสี่ ย งตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย งมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแบบวิเคราะหความเสี่ยง แบบ บส. 1 (U3-5.1-3.9)
มหาวิทยาลัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (U3-5.1-3.5) ไดวางแผนจัดการความเสี่ยง 3 ดาน 6 เรื่อง
ใชงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1,958,900- บาท ประกอบดวย
ดานที่ 1. ความเสี่ยงเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธของมหาวิทยาลัย จํานวน 3 เรื่อง
1. บัณฑิตมีคุณวุฒิ และคุณภาพไมตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
2.มหาวิทยาลั ยมีเ งิน ไมเ พี ย งพอสํา หรับ จัด การศึก ษาและดําเนิ น งานตามภาระตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
3. การเกิดผลประโยชนทับซอนดานการจัดซื้อจัดจางในมหาวิทยาลัย
ดานที่ 2. ความเสี่ยงเชิงการปฏิบัติงาน จํานวน 1 เรื่อง
1. จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
ดานที่ 3. ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก จํานวน 2 เรื่อง
1. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของบุคลากรและนักศึกษา
2. ความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ทั้ ง นี้ แผนบริ 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 (U3-5.1-3.7) และผา นการประชุ มสภา มทร.สุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อ วั นที่ 13 กุม ภาพันธ 2562 พิจารณาอนุมัติแ ผนบริห ารความเสี่ยง (U3-5.1-3.8) และ
เผยแพร แผนบริห ารความเสี่ย งมหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลสุ ว รรณภู มิ ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562
ใหผูกํา กับติดตาม และผูรับผิดชอบหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตาม
มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิ จ กรรม ตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นแผนฯ (U3-5.1-3.9) (U3-5.1-3.10)
(U3-5.1-3.11) (U3-5.1-3.12) มหาวิทยาลัยดําเนินการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ ย ง รอบ 9 เดือน ตามหนัง สือ ที่ อว.0656.23/198 ลงวั นที่ 27 พฤษภาคม 2562 เรื่อ ง ติด ตามผลการ
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ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ รอบ 9 เดือน (เดือนตุลาคม 25561 – มิถุนายน 2562) ผูรับผิดชอบ
หรือหนวยงาน ที่รบั ผิดชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 9 เดือน (U3-5.1-3.13)
และไดรวบรวม ผลการดําเนินงานฯ ที่หนวยงานรายงานมาวิเคราะห และสรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้ ผลการ
ดําเนินงานบรรลุ เปาหมาย จํานวน 4 เรื่อง คิดเปนรอยละ 66.67 ไมบรรลุเปาหมาย จํานวน 2 เรื่อง คิดเปน
รอ ยละ 33.33 รายละเอีย ดดังเลมรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ ยง มทร.สุวรรณภู มิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน (U3-5.1-3.14) โดยนําผลการดําเนินงานดังกลาวเสนอผูบริหาร
ที่กํากับดูแลงานบริหารความเสี่ยง ตามหนังสือที่ อว 0656.23./374 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เรื่อง รายงาน
ผลการดํา เนิน งาน (U3-5.1-3.15) นําเขา ที่ป ระชุ มคณะกรรมการบริหาร มทร.สุวรรณภู มิ และเพื่ อคณะ
กรรมการฯ รวมกัน พิ จารณาผลการดํ า เนิน งาน ดั งกลา วฯ และดํา เนิ นการกํ า กั บ ติด ตาม รอบ 12 เดือ น
ตามหนัง สือที่ อว 0656.23/319 ลงวั นที่ 27 สิงหาคม 2562 เรื่อง ติด ตามขอ มู ลและผลการดําเนิ นงาน
รอบ 12 เดือน (U3-5.1-3.16) โดยผูรับผิดชอบหรือหนวยงานที่รับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (U3-5.1-3.17)
มหาวิท ยาลัย มี ก ารจั ดทํา แผนบริ หารความเสี่ ย ง ปง บประมาณ 2563 และมี การดํา เนิน การตาม
ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย (U3-5.1-3.18) ดังนี้
1. ดานงานวิจัย นอกจากประเด็นความเสี่ยง จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนไม
เป นไปตามเปาหมายที่กําหนดแลว ความเสี่ยงที่สําคัญที่จะเปนวิกฤตของทุกมหาวิทยาลัย คือ ไดรับจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยจากรัฐบาลนอยลง หนวยงานที่รับผิดชอบดานงานวิจัยควรติดตามนโยบายอยาง
ใกลชิด อีกทั้งหนวยงานที่สนับสนุนวิจัยมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดตั้งกระทรวงใหม
2. มาตรการที่ สํา คัญ ในการจั ดการความเสี่ย งเชิ ง นโยบาย คือ สรา งจุดเดน ด า นการจั ดการเรีย น
การสอน รวมทั้งสรางงานวิจัยที่เปนประโยชนเชิงพาณิชย เพื่อสรางชื่อเสียงและสรางรายไดใหมหาวิทยาลัย
โดยกําหนดเปาหมายใหชัดเจน
3. เพิ่มมาตรการจัดการความเสี่ยงเชิงนโยบาย อาทิ การรับนักศึกษาตลอดทั้งปการปรับปรุงภูมิทัศน
เทคโนยีสารสนเทศ สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยสอดคลองกับความตองการ
ของผูประกอบการ การพัฒนาอาจารย และการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อสรางรายได โดยใชทรัพยากร
บุคคลที่มหาวิทยาลัยมี สรางหลักสูตรระยะสั้นเพื่อบริการวิชาการ เนน Income Generation ของผูรับบริการ
4. กํ ากับ ติดตามใหมีก ารดํ าเนินงานตามมาตรการการจัด การความเสี่ ย งอย างจริง จัง เพื่อ ใหก าร
ดําเนินงานบรรลุเปาหมาย เนื่องจากทุกประเด็นความเสี่ยงมีความสําคัญและมีผลกระทบตอความมั่นคงของ
มหาวิทยาลัย
5. มหาวิ ทย าลั ย ใช แน วทางการจั ด การความเสี่ ย งตามกรอบ การบริ ห ารความเสี่ ย ง
COSO – ERM ( The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission –
Enterprise Risk Management) เพื่อใหการดําเนินการเขาสูมาตรฐานสากล สํ าหรับการจัดทํ าแผนบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยในปงบประมาณตอไป
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ขอ 4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิใหความสําคัญกับการดําเนิน งานตามหลักธรรมาภิบาล
โดยกํ า หนดไว ในแผนยุ ท ธศาสตรก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลสุ ว รรณภู มิ พ.ศ. 2560 –
2564 ยุทธศาสตรที่ 5 บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพเพื่อความมั่นคงและบริหารจัดการตนเองได กลยุทธ
ที่ 5.6 บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยกําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัด คือผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวงงานภาครัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารกํ า หนดเป า หมายการดํ า เนิน งานโดยการจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา
มหาวิ ทยาลัย และนําไปสูก ารปฏิบัติโ ดยการจัด ทํา แผนงานเพื่ อเสนอของบประมาณประจํ า ป แผนปฏิ บั ติ
ราชการประจําป และจัดทํา คํารับรองการปฏิบัติราชการประจํา ป โดยมี การติ ดตาม และรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนงานตามรอบระยะเวลา
การวัดผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ตัวชี้วัด
รวม จํานวน 118 ตัวชี้วัด เปนไปตามเปาหมายและสูงกวา 74 ตัวชี้วัด ต่ํากวา 29 ตัวชี้วัด ยังไมถึงระยะเวลา
ดําเนินการ 9 ตัวชี้วัด ไมมีคาเปาหมายป 2562 6 ตัวชี้วัด ไมมีคาเปาหมายแตมีผลการดําเนินการ 2 ตัวชี้วัด
โดยมีการรายงานใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบ ในการประชุม ครั้งที่ 11/2562 วันพฤหัสบดี
ที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ระเบียบวาระที่ 1.2.5 (U4-5.1-4.1-1)
ในดานการติดตามผลการดําเนินการไดใหหนวยงานในสังกัดรายงานผลการดํานเนินงาน และรายงาน
ผลการใชจายงบประมาณในทุกวันที่ 1 ของเดือน และนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ
ทราบผลการดําเนินงานและติดตามการดําเนินการในกรณีที่ไมเปนไปตามแผนหรือไมบรรลุวัตถุประสงค
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
มหาวิท ยาลัย มี กํา หนดมาตรการเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการใช ทรัพ ยากรในดานต า งๆ เชน การลด
คาใชจาย การหารายไดเพิ่มจากทรัพยากรที่มหาวิทยาลัยมีอยู การใชพื้นที่รวมกันของบุคลากร ดังปรากฏใน
การแต งตั้ งคณะกรรมการจั ดหารายไดแ ละบริหารทรั พสิน ตามคํ า สั่ง ที่ 1264/2562 ลงวันที่ 15 สิงหาคม
2562 (U4-5.1-4.2-1) มีก ารกํา กั บ ใหใชจ า ยงบประมาณในการจัด การเรีย นการสอนของคณะ เพื่ อให เกิ ด
ประโยชนสูงสุดแกผูเรียน ดังปรากฏในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุ วรรณภูมิ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ในระเบียบวาระที่ 1.1.9 และการกํา กับให
บุคลากรสายวิชาการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบ ดังปรากฏในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ในระเบียบวาระที่
1.1.8 (U4-5.1-4.2-2)
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
มีการใหบริการแกนักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย หนวยงานของ
รัฐ หนวยงานเอกชน โดยเปนไปตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานตามเวลาที่กําหนด เพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการ และมีชองทางการติดตอสื่อ สารถึงผูบ ริหารมหาวิทยาลัย และผูบริ หารหนวยงาน
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(U4-5.1-4.3-1) เพื่อ ให ผูรับ บริก ารติ ด ตอ สื่อ สาร เสนอแนะการดํ า เนิ นงานของมหาวิ ท ยาลัย ในดา นต างๆ
ไดสะดวก รวดเร็ ว การกําหนดชองทางการรับเรื่องรองเรียน และขั้นตอนการดําเนิ น การรับ เรื่องรองเรียน
(U4-5.1-4.3-2) ซึ่งอธิการบดีไดใหนโยบายแกทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากร ผานการประชุมตางๆ
เชน การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และการพบปะบุคลากรใน
โอกาสตาง
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและ สายสนับสนุนมีการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
และความรับผิดชอบตอตนเอง มหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม ดังนี้
4.1 ผู บ ริ ห าร โดยการแต ง ตั้ ง และมอบหมายงานปรากฏตามคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง รองอธิ ก ารบดี
ผูชวยอธิการบดี และคําสั่งมอบอํานาจ (U4-5.1-4.4-1)
4.2 บุคลากรสายวิชาการ กําหนดใหปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย (U4-5.1-4.4-2)
4.3 บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ปฏิ บั ติ ต ามข อ ตกลงการกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ
ราชการ (U4-5.1-4.4-3)
ทั้งนี้ จากการมอบหมายและความรับผิดชอบดังกลาว มหาวิทยาลัยมี ระบบประเมินผลการปฏิบั ติ
ราชการ (HRD rmutsb) เพื่อใชในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบอํานาจ ภาระงานของสาย
วิชาการและสายสนับสนุน โดยมอบกองบริหารงานบุคคลเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินการระบบ
ดังกลาว (U4-5.1-4.4-4)
5. หลักความโปรงใส (Transparency)
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานอยางเปดเผย ตรงไปตรงมา โดยผูรับบริการสามารถเขาถึง
ข อ มู ล ข า วสารได อ ย า งเสรี ภ ายใต ข อบเขตของกฏหมาย ตรวจสอบได ผ า นเว็ บ ไซต ข องมหาวิ ท ยาลั ย
เช น กองคลัง มี บ ริ การตรวจสอบสถานะการเงิน /รั บ เช็ค ทาง Facebook “กองคลัง ออนไลน (มทรส.)”
การจัดซื้อจัดจาง (U4-5.1-4.5-1) กองบริหารงานบุคคล มีประกาศการดําเนินการสรรหาบุคลากรเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ตั้งแตกระบวนการรับสมัคร จนถึงการประกาศรายชื่อผูไดรับการเลือกสรร
(U4-5.1-4.5-2) การเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการรายบุคคลบนเว็บ ไซต เรื่องการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ (U4-5.1-4.5-3) และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีการแจงใหรับทราบผลรายบุคคล และ
หากผูรั บการประเมิ นไมเห็นดวยกับ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ หรือมีความผิดพลาด คลาดเคลื่อ น
สามารถยื่ น หนั ง สื อ โต แ ย ง /คั ด ค า น ได เป น ไปตามแนวทางของพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ร าชการ
ทางปกครองซึ่งแสดงถึงความโปรง ใสในการทํา งาน ตามที่มหาวิทยาลัย ได มีการประกาศเจตจํานงในการ
บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 9 มีนาคม 2560 (U4-5.1-4.5-4)
6. หลักการมีสวนรวม (Participation)
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ในการออกข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ฉบั บ ใหม คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาข อ บั ง คั บ ของ
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
เปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนในสังกัดรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ย วกับร างข อบั งคับ ใหม (U4-5.1-4.6-2)
มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ประกอบด ว ยรองอธิ ก ารบดี
ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก และประธานสภาคณาจารย มีหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนํา
การบริหารมหาวิทยาลั ย ติดตามประเมิน ผลการบริหารจัดการของมหาวิ ทยาลัย ตามคําสั่ งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 195/2562 ลงวันที่ 24 มกราคม 2562 (U4-5.1-4.6-3) และการมีสวนรวม
ในการประเมินผลการปฏิบัติง านของอธิก ารบดี แ ละหัวหนา สวนราชการในมหาวิ ทยาลั ย ตามขอ บั งคับ ฯ
ซึ่งกําหนดใหมีการมีสวนรวมจากผูเกี่ยวของ และผูมีสวนไดเสียเพื่อใหความเห็น คําชี้แนะในการพัฒนาปรับปรุง
มหาวิ ท ยาลั ย ให พั ฒ นาต อ ไปโดยผู มี ส ว นร ว มได แ ก กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผู บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัย ผูปกครอง ศิษยเกา นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ผูนําชุมชน เปน ตน กั บทั้ง มีการเปด
โอกาสให บุคลากร นักศึกษา ผูใชบ ริก ารสามารถแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะตางที่เกี่ยวข องกั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ได ท างช อ งทางการติ ด ต อ สื่ อ สารต า งๆ เช น เว็ ป ไซต ส ายตรงผู บ ริ ห าร จดหมาย หรื อ
สื่ออิเลคทรอนิกสอื่นๆ การเขารวมกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยเชน กิจกรรมการตักบาตรทําบุญตามวาระ
สําคัญ ทางศาสนาและวาระสํา คัญ อื่น การเขา รว มกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เช น กิจ กรรมสัง สรรคปใหม
กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย หรือการเขารวมกิจกรรมกับหนวยงานอื่นๆเชน การรวมกิจกรรมกับจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี หรือการเขารวมกิจกรรมกับหนวยงาน/สถานศึกษาอื่น
โดยในทุกกิจกรรมจะมีทั้งผูบริหารและบุคลากรหรือนักศึกษาเขารวมดวยโดยตลอด (U4-5.1-4.6-4)
7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)
มหาวิทยาลัยมีการถายโอนอํานาจหนาที่ในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ลงนามในหนังสือหรือเอกสารการ
ปฏิบัติราชการ การตัดสินใจดานทรัพยากรตามภารกิจตาง ๆ โดยอธิการบดีถายโอนอํานาจไปยังรองอธิการบดี
รองอธิการบดีประจํา ศูนยพื้นที่ และผูชวยอธิการบดี สวนคณบดี/ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก/กอง ถายโอน
อํ านาจไปยังรองคณบดีดา นตางๆรองคณบดีประจํา ศูน ยพื้ นที่ รองผูอํานวยการสถาบัน /สํา นัก เพื่อ ให การ
ดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพตามภารกิจตางๆ ของมหาวิทยาลัย (U4-5.1-4.7-1)

- 237 -

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)
มีการดํ าเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับในการบริหารราชการของมหาวิทยาลัยดวยความ
เป นธรรม ไมเลือกปฏิบัติ คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดเสีย โดยการแจงระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ
หลักเกณฑตางๆ ใหหนวยงานทราบและประชาสัมพันธทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการ
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาข อ บั ง คับ ของมหาวิ ท ยาลัย ตามคํา สั่ ง มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ วรรณภู มิ
ที่ 116/2562 ลงวั นที่ 18 มกราคม 2562 (U4-5.1-4.8-1) พิจ ารณากลั่น กรองการออกข อบังคั บ ระเบีย บ
ประกาศในการบริหารมหาวิทยาลัย กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยที่คํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียตาม
หลั กกฎหมาย โดยเป ดโอกาสใหบุค ลากรไดแสดงความคิด เห็นตอรางขอบังคับ ซึ่งไมมี การกํ า หนดใหมี ผล
ย อนหลั งในทางที่เปน โทษ และมี ก ารแจง ใหห นวยงานในสัง กัด มหาวิทยาลั ยรั บ ทราบข อ บั งคั บ ประกาศ
ใหมๆ (U4-5.1-4.8-2)
9. หลักความเสมอภาพ (Equity)
มีการปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเสมอภาคในการปฏิบัติราชการ ไมเลือกปฏิบัติ ใหบริการอยางเทา
เทียมกั นโดยไมแ บงแยก ชายหรือ หญิง ถิ่นกํา เนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิก าร 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
รวมกั นอยางถอยที ถอยอาศัยกัน ภายใตศักศรีแหงความเปนมนุษยและเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ดังปรากฏ
โดยชัดแจงวามหาวิทยาลัยไมมีการกอการทะเลาะวิวาทของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
10. หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented)
การดํา เนิ นงานประชุมของคณะกรรมการชุดตางๆ ของมหาวิ ทยาลั ย เป น การประชุมที่มุ งเน นหา
ข อตกลงภายในกลุ มผู มีสว นได สวนเสีย เพื่อ ใหไดข อตกลงร วมกั น เชน การใชอํ านาจการบริ หารงานของ
อธิการบดีในกิจกรรมหรือภารกิจที่เกี่ยวของกับหลายหนวยงานจะใชกระบวนการปรึกษาหารือรวมกั น เชน
การเสนอให ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ประกอบด ว ยอธิ ก ารบดี รองอธิ ก ารบดี
ผูชวยอธิการบดี เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นรวมกันกอนที่จะดําเนินการ (U4-5.1-4.10-1)
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ขอ 5. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรูตามระบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีระบบการกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหหนวยงาน
ระดับคณะ หนวยงานสายสนับสนุน โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดการความรูสอดคลองกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยทั้ง 5 ดาน ไดแก 1) จัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงที่เนนการปฏิบัติ 2) สรางงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ นวั ตกรรม เพื่อพัฒนาสังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 3) ใหบริการ
วิ ช าการแก ชุ ม ชน สั ง คม บนพื้ น ฐานวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี 4) ส ง เสริ ม การทํ า นุ บํ า รุ ง ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม 5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของมหาวิทยาลัย โดยมีการ
ดําเนินงาน ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา
2562 ตามคํ า สั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ที่ 1560/2562 ลงวั น ที่ 15 ตุ ล าคม 2562
ประกอบดวยคณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการดําเนินงาน ซึ่งมีหนาที่กําหนดหลักเกณฑและแนวทาง
ในการดํ าเนิ นงานดานการจั ดการความรู ผลัก ดัน การดําเนินงานดานการจัด การความรูข องมหาวิ ทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ควบคุมกํากับ ติดตาม และประเมินผลความกา วหนาในการดําเนินงานการ
จัดการความรู (U5-1-5.1)
2. จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2562
ประจําปการศึกษา 2562 เพื่อวางแนวทางในการดําเนินงานดานการจัดการความรูของหนวยงานภายในมหา
วิทยาลัย และรายงานผลการดําเนินงานของปการศึกษาที่ผานมา ในวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ หองประชุม
มหาราช ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ (อาคาร 21) ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา (U5-1-5.2)
3. มีการกํากับติดตามแผนการจัดการความรูของหนวยงานระดับคณะ และหนวยงานสายสนับสนุน
โดยกํา หนดหัวเรื่อง (Theme) ดา นการผลิตบัณฑิต "การจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิต/พั ฒนาบัณฑิตและ
กํ าลั งคน รองรับ อุต สาหกรรมเปา หมายของประเทศ" ดานการวิจัย "เทคนิ ควิธีการสรางผลงานวิจัย และ
นวัตกรรม ที่สรางประโยชนใหมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม และประเทศ" ดานการบริการวิช าการ "เทคนิ ค
วิธีการสรางผลงานบริการวิชาการ ที่สรางประโยชนใหมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม และประเทศ" ดานการทํานุ
บํา รุ ง ศิ ล ปและวั ฒ นธรรม "กิ จกรรมสร างสรรคสู ความยั่ งยื นทางวั ฒนธรรม" และด า นการบริ หารจัด การ
"กระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง ไดอยางมั่นคง" (U5.1-5.3)
4. มีการกํากับติดตามใหหนวยงานระดับคณะ และหนวยงานสายสนับสนุน ดําเนินการรายงานผลการ
ดําเนินงานการจัดการความรูของหนวยงาน ปละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 รอบ 9 เดือน (ขอมูลระหวางวันที่ 1 มิถุนายน
2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2563) (U5-1-5.4) และ ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน (ขอมูลระหวางวันที่ 1 มิถุนายน
2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563) (U5-1-5.5)
5. มี เ ว็ บ ไ ซ ต ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล สุ ว ร ร ณ ภู มิ
ที่ https://www.rmutsb.ac.th/km/ (U5-1-5.6) สนั บ สนุ น ข อ มู ล ข า วสารและการประชาสั ม พั น ธ ใ ห ทุ ก
หนวยงานดําเนินงานของการจัดการความรูอยางเปนระบบ
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6. มีเว็บไซตระบบบริหารจัดการความรูหรือคลังความรู ที่ http://www.cop.rmutsb.ac.th/ (U5-15.7) สนับสนุนใหทุกหนวยงานไดมีก ารเผยแพรขอมู ลแนวปฏิ บัติท่ีดี ของหนวยงานใหกับ ผูบ ริ หาร อาจารย
เจาหนาที่ นักศึกษา และผูสนใจ ไดรบั ทราบและนําไปใชประโยชนตอไป
7. มีสงเสริมใหทุกหนวยงานสงผลงานแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการความรูภายในมหาวิทยาลัย เขา
รวมประกวดเพื่อคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ภายใตโครงการหลักสูตร
อบรมเชิงปฏิบัติการการสรางคลังความรูภายในมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2561 (U5-1-5.8) โดยผลงาน
ที่ไดรับรางวัลและผานการคัดเลือกนําเสนอในโครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรูมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัย การกีฬาแหงชาติ และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้ งที่ 13 ในชวงเดือ น
กุมภาพันธ-มีนาคม 2563 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรเปนเจาภาพในการจัดโครงการใน
ครั้งนี้ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ของดจัดโครงการออกไปอยางไมมีกําหนด เนื่องจาก
ศึกษาขอมูลการนําไปใชประโยชนจากการจัดโครงการที่ผานมา ประกอบกับสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) (U5-1-5.9)
ขอ 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน
มหาวิท ยาลัย มี การจัดทํา (รา ง) แผนยุทธศาสตรก ารบริหารทรัพ ยากรบุ คคล พ.ศ. 2563 - 2565
(U6-5.1-6.1) ที่ส อดคล องกั บ แผนยุทธศาสตรก ารพัฒ นามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 - 2564 ซึ่ง (รา ง) แผน
ยุ ท ธศาสตร ก ารบริห ารทรัพ ยากรบุค คลฯ ไดรับ ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ คคลของ
มหาวิทยาลั ย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 (U6-5.1-6.2) และขณะนี้อยู
ระหวางการพิจารณาอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการกํากับ ติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. แผนอัตรากําลัง
1.1 จากการดํ า เนิ น การจั ด ทํ า กรอบอั ต รากํ า ลั ง บุ ค ลากรของมหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคล
สุว รรณภู มิ ระยะที่ 3 (2562 - 2565) ตามมาตรา 20 แหง พระราชบัญ ญั ติระเบี ยบขา ราชการพลเรื อนใน
สถาบัน อุ ดมศึกษา พ.ศ. 2547 ที่กํา หนดใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดกรอบตําแหนง โดยกําหนดคราว
ละ 4 ป นั้น มหาวิทยาลัยไดดําเนินการวิเคาะหภาระงานและทบทวนการกําหนดโครงสรางการแบงงานภายใน
สวนราชการของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหจากภารกิจและลักษณะงานที่รับผิดชอบของสวนราชการในมหา
วิทยาลัย โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ไดมีมติเห็นชอบ
อนุ มัติโ ครงสรา งการแบง งานภายในของส วนราชการ มหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภู มิ และ
เห็ น ชอบอนุ มั ติ ก รอบอั ต รากํ า ลั ง บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ระยะที่ 3 (ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 2565) จํานวน 1,340 อัตรา ประกอบดวย บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 886 อัตรา บุคลากรสายสนับสนุน
จํ า นวน 454 อั ต รา (U6-5.1-6.3) และได ทํ า หนั ง สื อ แจ ง ทุ ก หน ว ยงานในสั ง กั ด รั บ ทราบตามหนั ง สื อ
กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0585.05/ว 288 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562 (U6-5.1-6.4)
- 240 -

1.2 ทุกหนวยงานในสังกัดไดดําเนินการตามกรอบอัตรากําลัง ระยะ 3 โดยมีหนวยงานแจงขอเปลี่ยน
กรอบอั ตรากํา ลังระยะที่ 3 เพื่อใหสอดคลองกั บโครงสรางหนวยงานภายในมหาวิทยาลั ย คื อ กองบริ หาร
ทรั พ ยากรวาสุ ก รี โดยที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลของมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 21 กุ มภาพันธ 2563 ไดมีมติอนุมั ติการเปลี่ย นแปลงชื่อตําแหนงในกรอบอั ตรากําลั งระยะที่ 3
(U6-5.1-6.5)
2. แผนการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
2.1 มหาวิทยาลัยมีแผนการสรรหาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ในป 2562 - 2563 และ
มีบุคลากรผานการสรรหาตามแผนฯ (U6-5.1-6.6) สวนการการบรรจุแตงตั้งมีการสํารวจบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนั บ สนุ น ที่ มี คุ ณ สมบั ติค รบเพื่ อเสนอขอกํ า หนดตํ า แหน ง ที่ สู งขึ้ น ทั้ ง บุ ค ลากรสายวิ ช าการ และ
สายสนับ สนุน โดยจัดทําขอมูล แผนระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2656 (U6-5.1-6.7) ทั้งนี้ สายสนับ สนุน มีการ
จัดทํากรอบอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 พ.ศ. 2562 -2565 ตามที่หนวยงานตางๆ ไดเสนอขอมูล
การวิเคราะหและประเมินคางานของตําแหนง โดยมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคางาน และ
คณะกรรมการประเมินเพื่อแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ไดพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินคางาน
ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 3/2562 เมื่ อ วั น ที่ 19 สิ ง หาคม 2562 คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลประจํ า
มหาวิ ท ยาลั ย ได ใ ห ค วามเห็ น ชอบในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 6/2562 เมื่ อ วั น ที่ 26 สิ ง หาคม 2562 และ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ได อ นุ มั ติ ก ารกํ า หนดกรอบระดั บ ตํ า แหน ง ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ พิ เ ศษ 2/2562
เมื่ อวัน ที่ 26 กั น ยายน 2562 จํ า นวน 454 ตํา แหน ง และได แ จ ง จํ า นวนกรอบระดั บ ตํ าแหน ง ตามกรอบ
อั ตรากําลังระยะที่ 3 ใหทุกหนวยงานในสังกัดตามหนังสือสํานักงานอธิการบดี กองกลาง ที่ อว 0656.02/
ว2434 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 (U6-5.1-6.8)
2.2 การดํา เนินการมหาวิทยาลัยมีการสงเสริม สนับ สนุนใหบุคลากรมีความก าวหน าสายวิ ชาชีพ
โดยจัด ประชุม ชี้แ จงเพื่ อซั กซอ มความเข าใจเกี่ย วกั บ หลั กเกณฑแ ละวิ ธีการพิ จ ารณากํ า หนดตํา แหน งทาง
วิช าการ พ.ศ. 2560 ใหกับ เจาหนาที่ผูป ฏิบัติงาน และคณะกรรมการใหคําปรึกษาและกลั่นกรองการจัดทํา
ผลงานทางวิชาการ เพื่อสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 (U6-5.1-6.9) ซึ่งปจจุบันมีบุคลากรสายวิชาการอยูระหวางการเสนอ
ขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้นทั้งสิ้น 95 ราย โดยเสนอขอตําแหนงศาสตราจารย จํานวน 1 ราย รองศาสตราจารย
จํ า นวน 9 ราย และผู ช ว ยศาสตราจารย จํ า นวน 85 ราย (U6-5.1-6.10) ส ว นบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
มหาวิ ทยาลั ยได ป ระกาศรั บสมั ค รบุ ค คลเพื่ อ ประเมิ น และแต ง ตั้ ง บุ คลให ดํ า รงตํ า แหน ง สู ง ขึ้ น
ครั้งที่ 1/2563 จํานวน 295 ตําแหนง ประกอบดวยระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 7 ตําแหนง ระดับชํานาญ
การ จํานวน 286 ตําแหนง และระดับชํานาญงาน จํานวน 2 ตําแหนง (U6-5.1-6.11) โดยมีผูอยูระหวางการ
เสนอขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น จํานวน 45 ราย ประกอบดวย ระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 2 ราย และ
ระดับชํานาญการ จํานวน 43 ราย (U6-5.1-6.12)
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2.3 จากผลการดําเนินงานในระหวางป พ.ศ. 2562 - 2563 มีบุคลากรสายวิชาการไดรับอนุมัติใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ รวมทั้งสิ้น 20 ราย ประกอบดวย ตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 1 ราย และตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 19 ราย (U6-5.1-6.13) และมีบุคลากรสายสนับสนุนไดรับอนุมัติใหดํารงตําแหนง
สูง ขึ้ น รวมทั้ ง สิ้ น 11 ราย ประกอบด ว ย ระดับ ชํา นาญการพิ เ ศษ จํา นวน 3 ราย และระดั บ ชํ า นาญการ
จํานวน 8 ราย (รอเอกสาร U6-5.1-6.14)
3. แผนพัฒนาบุคลากร
3.1 มีคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรดานศึกษาตอ พิจารณากําหนดสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยสงเสริม
และสนับสนุนใหบุคลากรไปศึกษาตอ ซึ่งสอดคลองกับการผลิตบัณฑิตและกําลังคนรองรับ ภาคการผลิตใน
อุตสาหกรรมเปามหมายของประเทศ และเปนไปตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง สาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการไปศึกษาตอ ประจําป
การศึ ก ษา 2562 (U6-5.1-6.15) และส ง เสริม สนั บ สนุ น ให บุ ค ลากรทั้ ง สายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น ไป
ฝกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการจัดการเรียนการสอบ การปฏิบัติงาน รวมไปถึง
การพัฒนาหนวยงานและมหาวิทยาลัย และมีระบบติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู
และทักษะที่ไดจากากรฝกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน ไปใชประโยชน
3.2 ผลการดําเนินงานมหาวิทยาลัยอนุญ าตใหบุคลากรสายวิชาการไปศึก ษาต อระดับ ปริญ ญาเอก
ประจําปการศึกษา 2562 จํานวน 8 ราย ดวยทุนสวนตัว จํานวน 7 ราย (ศึกษาตอภายในประเทศ และทุน
โครงการ 2019 MOE/NCHU Elite Scholarship จํานวน 1 ราย (ศึกษาตอตางประเทศ) (U6-5.1-6.16) โดย
บุคลากรสายสนับสนุน ไมมีผูลาศึกษาตอ ทั้งนี้ ในสวนของการติดตามใหบุคลากรรายงานผลการนําความรูและ
ทั ก ษะจากการไปฝ ก อบรม ประชุ ม สั ม มนา ดู ง าน ไปใช ป ระโยชน ประกอบไปด ว ยข อ มู ล ตั้ ง แต เ ดื อ น
มิ ถุน ายน 2562 ถึ ง เดื อ นพฤษภาคม 2563 สรุป ผลการดํ า เนิน งานของผู บ ริ ห ารมหาวิ ทยาลั ย บุ คลากร
สายวิชาการ และสายสนับสนุน ที่ไดรับการพัฒนาดานการประสบการณการบริหาร การพัฒนาดานวิชาการ/
ภาษา/IT/เทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ตามเปาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด ผูบริหาร ไมนอย
กว า 7 ชั่ ว โมง/ป ง บประมาณ 2563 บุ ค ลากรสายวิ ช าการและบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ร อ ยละ 70/
ปงบประมาณ 2563 (U6-5.1-6.17) สรุปไดดงั นี้
- ผู บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย จํ า นวน 71 ราย ได รั บ การพั ฒ นาครบตามเกณฑ ที่ กํ า หนด
จํานวน 33 ราย และยังไมเปนไปตามเกณฑ จํานวน 38 ราย
- บุ ค ลากรทั้ ง สิ้ น จํ า นวน 1,079 คน มี ก ารพั ฒ นาเฉพาะด า นวิ ช าชี พ ครบตามเกณฑ
จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 14.37 มีการพัฒนาเฉพาะดานภาษาอังกฤษครบตามเกณฑ จํานวน 140 คน
คิ ดเป น ร อ ยละ 12.97 และพั ฒ นาทั้ ง สองดา นครบตามเกณฑ จํ า นวน 81 คน คิ ดเป น ร อ ยละ 7.51 ทั้ ง นี้
มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหสวนงานเรงรัดบุคลากรเขารับการพัฒนาตามเกณฑที่กําหนดโดยเร็ว
4. แผนสวัสดิการ
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิมีก ารสงเสริมใหบุคลากรในสัง กัดมี คุณภาพชีวิตที่ ดี
มีการสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากร ดังนี้
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1. กําหนดขอบังคับ วาดวยสวัสดิการ พ.ศ. 2558 และขอบังคับ วาดวยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2558 โดยขอบังคับไดกําหนดวามหาวิทยาลัยอาจจัดสวัสดิการใหแกบุคลากรและบุคคลที่เกี่ยวของกั บ
มหาวิทยาลัยในดานตาง ดังนี้ เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร, เงินสงเคราะหกรณีบุคลากรหรือบุคคลในครอบครัว
ถึ ง แก ค วามตาย, เงิน สมทบกองทุ น เงิ นทดแทน, เงิน ช ว ยเหลื อ สวัส ดิ ก ารเพื่ อ การจั ดงานตามประเพณี
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลบุคลากร (U6-5.1-6.18)
2. มหาวิ ทยาลัยรวมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุข และสิ่งแวดลอ ม คณะสาธารณสุข
ศา สตร มหา วิ ทยาลั ย มหิ ดล กํ า หนด จั ด ให บริ ก า รตรวจสุ ข ภาพ ประจํ า ป ง บป ระม าณ 2563
เมื่ อ วั นที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมพระรุณโปรดเกลาฯ ศูนยพ ระนครศรี อยุธยา หัน ตรา โดยมี
บุคลากรในสังกัดเขารับการตรวจสุขภาพ จํานวน 288 ราย (U6-5.1-6.19)
3. มหาวิทยาลัยมีการเสนอรายชื่อบุคลากรในสังกัดเขารับรางวัล เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ บุคลากรที่มี
ความสามารถและทําประโยชนเพื่อมหาวิทยาลัยและสังคม ดังนี้
3.1 โครงการยกยองเชิดชูเกียรติผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษารางวัล “ผูบริหารดี ครูดี บุคลากร
ดี” ประจําป 2563 จัดโดยสํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (U6-5.1-6.20) ซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับรางวัล ดังนี้
รางวัล “ผูบริหารดี” ไดแก
1. ผศ.สาลินันท บุญมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ผศ.วาที่ ร.อ.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร
รางวัล “ครูดี” ไดแก
1. ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
2. ผศ.สุภาวดี โกยดุลย สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3. นางสาวสุมาลี บุญนุช สังกัดคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นางไสว เทศพันธ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ผศ.นวพร รัตนบุรี สังกัดคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. รศ.สายหยุด อุไรสกุล สังกัดคณะศิลปศาสตร
7. นางสาวธารนี นวัสนธี สังกัดคณะศิลปศาสตร
3.2 ขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2562 โดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกขาราชการพล
เรือนดีเดน มีบุคลากรไดรับรางวัล จํานวน 2 คือ รศ.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร และนางสาวบุญสมหญิง พลเมืองดี สังกัดคณะศิลปศาสตร (U6-5.1-6.21)
ในการนี้ จากการที่มหาวิทยาลัยมีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ ดี สรางขวัญและกํ าลังใจสงผลให
คณาจารยแ ละบุค ลากรสายสนับ สนุ นของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติง านไดบ รรลุ เป า หมายของหนวยงาน และ
มหาวิทยาลัย ไดรับคําชื่นชมจากผูรับบริการทั้งภายในมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก ไมมีขอรองเรียนใน
การปฏิบัติงาน
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5. แผนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิกํา หนดขอบั งคับ ว าดวยจรรยาบรรณของบุ ค ลากร
พ.ศ. 2558 (U6-5.1-6.22) โดยมี ก ารเผยแพรค วามรู ดา นจรรยาบรรณบนเว็ บ ไซต ข องกองบริ หารงาน
บุคคล (U6-5.1-6.23) เพื่อใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดมีคาํ สั่งที่
460/2558 ลงวั น ที่ 10 มิ ถุ น ายน 2558 เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการจรรยาบรรณ และคํ า สั่ ง ที่
1647/2561 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ (ก.จ.) (U6-5.1-6.24) ซึ่งในระหวาง
เดือนมิถุนายน 2562 – พฤษภาคม 2563 ไมมีเรื่องผิดจรรยาบรรณ
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
ในป ก ารศึก ษา 2562 มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารวางระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพตามแนวทางของ
หนวยงานตนสังกัด (U 5.1-7-01, 5.1-7-02) โดยมีกองสงเสริมคุณภาพเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ดูแลสนับสนุน
สงเสริม ประสานงานดานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยไดพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่
เหมาะสม มี ก ลไกการเชื่ อ มโยงการดํ า เนิ น งานคุ ณ ภาพเป น เครื อ ข า ยทั้ ง ระดั บ สถาบั น ระดั บ คณะ
ระดับหลักสูตร และระดับหนวยงานสายสนับสนุน ประกอบดวย 1) การควบคุม คุณภาพ 2) การตรวจสอบ
คุณภาพ และ 3) การประเมินคุณภาพ ดังนี้
1 การควบคุมคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย มีการดําเนินงานดังนี้
มหาวิทยาลัยมีนโยบายคุณภาพ โดยในการปฏิบัติงานตามภาระกิจทุก ดา นใหใชระบบงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาผานระบบเว็บไซตกองสงเสริมคุณภาพ (U 5.1-7-03) และใหถือเปนหนาที่ของทุก
หนวยงานในการพัฒนาระบบ และใหการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการภายใน
หนวยงาน ซึ่งมีการดําเนินงานดังนี้
1. แต งตั้ง คณะกรรมการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษา มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลสุ ว รรณภู มิ
ป ร ะ จํ า ป ก า ร ศึ ก ษ า 2562 ต า ม คํ า สั่ ง แ ต ง ตั้ ง ที่ 987/2562 ล ง วั น ที่ 27 มิ ถุ น า ย น 2562
(U 5.1-7-04) คณะกรรมการประกอบดวย อธิการบดี เปนประธาน รองอธิการบดี ผู ชวยอธิการบดี คณบดี
ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก เปนกรรมการ ทําหนาที่เปนผูขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพ
การศึก ษาในระดับ นโยบาย และมี คณะกรรมการดํา เนินงานประกันคุณ ภาพการศึ กษา ประกอบดวยรอง
อธิการบดีดานวิชาการ เปนประธาน รองคณบดี รองผูอํานวยการสถาบัน รองผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการ
กอง และหัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษาของทุกหนวยงานเปนกรรมการ ทําหนาที่ขับเคลื่อนระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย สรางเสริมความเขาใจระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสูหนวยงานและผูปฏิบัติ
จัดทําแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามระบบและกลไก
การประกัน คุ ณภาพการศึกษาและรายงานตอ มหาวิทยาลัยอยา งตอ เนื่อ ง โดยมีผู อํ านวยการกองส งเสริม
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คุณภาพเปนกรรมการและเลขานุการ และมีเจาหนาที่กองสงเสริมคุณภาพเปน กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ทํ า หนา ที่ ว างระบบการประกั นคุณภาพการศึก ษา ติดตามผลการดํา เนิน งานและให ขอ เสนอแนะ รวมทั้ ง
ประสานงานระหวางหนวยงานในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
2. มีก ารประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึก ษา เพื่อ รับทราบและพิจารณาแนวทางการ
ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยไดรวมกันพิจารณาแผนการดําเนินงานดานประกัน
คุณภาพการศึ ก ษา กํ าหนดคาเปา หมายตามตัว บ งชี้ข องหนวยงานตน สังกั ด และทําหนาที่กํา กั บ ดูแ ลและ
รับผิดชอบรายตัวบงชี้ในระดับสถาบัน (U 5.1-7-05) โดยผ านการพิจารณาเห็นชอบจากผูบริหาร ตามมติท่ี
ประชุ ม คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2562 ครั้ ง ที่ 2/2562 เมื่ อ วั น ที่
14 มิถุน ายน 2562 (U 5.1-7-06) คณะกรรมการสภาวิช าการ ครั้งที่ 10/2562 เมื่อ วัน ที่ 2 ตุล าคม 2562
(U 5.1-7-07) และสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 (U 5.1-7-08) มีการถายทอด
นโยบายและเปาหมายสูระดับคณะ รวมทั้งหนวยงานในสังกัดมหาวิทยลัยเพื่อนําไปจัดทําแผนการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพใหสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนด (U 5.1-7-09)
3. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหอาจารยประจําหลักสูตร
ผูบริหารทุกระดับ บุคลากรผูปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ไดสรา งความเขา ใจเกี่ยวกับแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา การดําเนินงานตามเกณฑการประเมิ นคุณภาพการศึกษา
ภายใน และเตรี ยมความพรอ มในการดํ า เนิน งานประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาภายในตั้ง แต ระดั บ หลั ก สูต ร
ระดับคณะ และระดับสถาบัน อาทิเชน
3.1 โครงการกํากับติดตามหลักสูตร เพื่อการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQR) (U 5.1-7-10)
3.2 โคางการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมรับ ตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562 (U 5.1-7-11)
2. การตรวจสอบคุณภาพ การดําเนินงานดานการกํากับติดตามและตรวจสอบคุณภาพ มีการดําเนินงาน
ดังนี้
1. ผูรับผิดชอบแตละตัวบงชี้ รายงานผลการดําเนินงานใหผูกํากับตัวบงชี้ และผูบริหารในแตละระดับ
ทราบ โดยหนวยงานประกันคุณภาพของคณะ/หนวยงานสายสนับสนุน และกองสงเสริมคุณภาพ มีการติดตาม
ตรวจสอบ รวบรวมผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษาเสนอตอ ผูบ ริหารในปการศึกษา 2562 โดยมี การ
ประชุ มผู บ ริห ารและผู รั บ ผิ ด ชอบงานประกั น คุ ณ ภาพเพื่ อ ร ว มกั น พิ จ ารณาปรับ ปรุ ง การติด ตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย เมื่อวัน ที่ 27 มีน าคม 2563
(U 5.1-7-12) โดยกองสงเสริมคุณภาพมีการดําเนินการเตรียมความพรอมในการรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยการสรางแบบฟอรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน โดยใช
Google sites ซึ่งเปนระบบที่สนับสนุนการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาในการกํากับติดตามและ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง
(U 5.1-7-13)
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2. มหาวิท ยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบรายงานการประเมิน ตนเอง (SAR)
ตามเกณฑ ของหนว ยงานตน สั งกั ด ระดับ หลัก สูต ร ระดับ คณะ ระดับ สถาบั น ประจํ า ปก ารศึ ก ษา 2562
(U 5.1-7-14)
มีการติดตามการดําเนินงานตามตัวบงชี้หนวยงานที่รับผิดชอบ ระดับสถาบัน โดยมีการทวนสอบ
ขอมูลพื้นฐานที่เชื่อมโยงระหวางหลักสูตร คณะ และสถาบัน (U 5.1-7-15) และมีการทวนสอบผลรายงานการ
ประเมิ น ตนเอง (SAR) ระดั บ สถาบัน ประจํ า ปก ารศึ ก ษา 2562 โดยผู ทวนสอบภายในสถาบั น ที่ ผ า นการ
ฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพ (U 5.1-7-16)
3. การประเมินคุณภาพ มีการดําเนินงานดังนี้
กองสงเสริมคุณภาพเปนผูกําหนดแผนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา
2562 ระดั บ สถาบั น ระดั บ คณะ ระดั บ หลั กสู ต ร และระดั บ หน ว ยงานสายสนั บ สนุ น (U 5.1-7-17) และ
รับผิดชอบการแตงตั้งคณะกรรมการผูตรวจประเมินระดับสถาบัน พรอมทั้งคําสั่งตรวจประเมินของทุกระดับ (U
5.1-7-18) ซึ่งในสวนระดับคณะนั้นจะเปนผูพิจารณาดําเนินการจัดทําแผนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ของคณะกรรมการ และกรอกข อ มู ล การรายงานการประเมิ น ตนเองและผลการตรวจประเมิ น จาก
คณะกรรมการในระบบฐานขอมูลการประกันคุณภาพภและแนบเอกสารหลักฐาน (CHE QA Online) โดยกอง
สงเสริมคุณภาพเปนผูดูแลและตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพใหตรงตามที่คณะกรรมการใหคะแนน
กองสงเสริมคุณภาพเปนผูป ระสานงานกํากับ การกรอกขอมู ลผลการประเมิน เข า สู ระบบ CHE QA
Online ของหนวยงานต น สังกัดใหทันภายในเวลา 120 วัน หลังสิ้นปการศึกษา และนําผลการประเมินทุก
ระดั บ ในภาพรวมเสนอต อ ที่ ป ระชุ ม สภาวิ ช าการ ครั้ ง ที่ 4/2563 เมื่ อ วั น ที่ 13 พฤษภาคม 2563
(U 5.1-7-19) และสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 (U 5.1-7-20) เพื่อพิจารณา
ขอเสนอแนะเพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาตอไป
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เอกสารหลักฐาน :
ขอ 1
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U5.1-1.1 แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2560-2564
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.2562
U5.1-5.1 แบบจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4
U5.1-6.1 หนังสือที่ อว 0656.04/756 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
U5.1-6.2 รายงานการประชุมเรงรัดติดตามผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ
ครั้งที่ 1-4/2562
U5.1-7.1 หนังสือที่ ศธ 0585.04/168, อว 0565.04/320, 416 และ 648
U5.1-8.1 แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.25602564 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561

- 247 -

ขอ 2
หมายเลข
U2-5.1-2.1
U2-5.1-2.2
U2-5.1-2.3
U2-5.1-2.4
U2-5.1-2.5
U2-5.1-2.6
U2-5.1-2.7
U2-5.1-2.8
ขอ 3
หมายเลข
U3-5.1-3.1

U3-5.1-3.2
U3-5.1-3.3
U3-5.1-3.4
U3-5.1-3.5
U3-5.1-3.6
U3-5.1-3.7
U3-5.1-3.8
U3-5.1-3.9
U3-5.1-3.10

รายการเอกสารหลักฐาน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ
หนังสือขอขอมูลการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ป 2562
หนังสือสงผลการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตใหกับคณะ เพื่อการวิเคราะหขอมูล
หนังสือสงผลการวิเคราะหขอมูลตนทุนตอหนวยของคณะ
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตนทุนตอหนวยผลผลิต ป 2563& วาระการประชุม
หนังสือรายงานผลการคํานวณ,ผลตามแผน,แผนเพิ่มประสิทธิภาพ
แนวทางในการจัดทําตนทุนระดับหลักสูตร
รายงานการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต

รายการเอกสารหลักฐาน
ตามคําสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ ที่ 1440/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน มทร .สุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สั่ง
ณ วันที่ 15 ส.ค. 61
หนังสือที่ ศธ 0585.23/ว 307 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เรื่อง กําหนดความเสี่ยงเชิง
นโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธของมหาวิทยาลัยฯ
เอกสารการวิเคราะหความเสี่ยงของหนวยงาน
แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหนวยงาน
หนังสือที่ ศธ 0585.23/ว 478 ลงวันที่ 5 พ.ย. 2561 เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุม และ
ขอความอนุเคราะหจัดทํา (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ
หนังสือที่ ศธ 0585.23/490 ลงวันที่ 12 พ.ย. 61 เสนอ (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง
มทร.สุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2561
พิจารณาอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง
มติการประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2562
พิจารณาอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หนังสือที่ ศธ 0585.23/95 ลงวันที่ 6 มี.ค. 2562 แจงมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2562 แกหนวยงานในสังกัด
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หมายเลข
U3-5.1-3.11
U3-5.1-3.12
U3-5.1-3.13
U3-5.1-3.14
U3-5.1-3.15

U3-5.1-3.16
U3-5.1-3.17
U3-5.1-3.18

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
U4-5.1-4.4-1
U4-5.1-4.4-2

รายการเอกสารหลักฐาน
หนังสือที่ ศธ 0585.23/115 ลงวันที่ 18 มี.ค. 2562 เรื่อง ขอเผยแพรแผนบริหารความ
เสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หนังสือมอบเลมแผนบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
แกผูบริหารระดับสูง
หนังสือที่ อว 0656.23/198 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ รอบ 9 เดือน
รายงานผลการดําเนินงานจากหนวยงานในสังกัด มทร.สุวรรณภูมิ รอบ 9 เดือน
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดือน หนังสือที่ อว 0656.23./374 ลง
วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงาน
หนังสือที่ อว 0656.23/319 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เรื่อง ติดตามขอมูลและผลการ
ดําเนินงาน รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดําเนินงานจากหนวยงานในสังกัด มทร.สุวรรณภูมิ รอบ 12 เดือน
แผนบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562
ระเบียบวาระที่ 1.2.5
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 1264/2562 ลว. 15 ส.ค. 2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562 ระเบียบวาระ
ที่ 1.1.8, 1.1.9
- หนาเว็บไซตชองทางการติดตอสื่อสารกับอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการกอง
การกําหนดชองทางการรับเรื่องรองเรียน และขั้นตอนการดําเนินการรับเรื่องรองเรียน
สั่งแตงตั้งรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี และคําสั่งมอบอํานาจ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยมาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย พ.ศ. 2559
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หมายเลข
U4-5.1-4.4-3

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

รายการเอกสารหลักฐาน
– ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ. 2554
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
- แบบฟอรมตามขอตกลงการกําหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ
-ขอตกลงการกําหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (HRDrmutsb)
บริการตรวจสอบสถานะการเงิน/รับเช็ค ทาง Facebook “กองคลัง ออนไลน
(มทรส).” การจัดซื้อจัดจาง
หนาเว็บไซตกองบริหารงานบุคคล หัวขอสมัครงาน, หนาเว็บไซตกองบริหารงานบุคคล
หัวขอการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
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
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ขอ 5
หมายเลข
U5-1-5.1
U5-1-5.2
U5.1-5.3
U5-1-5.4
U5-1-5.5
U5-1-5.6
U5-1-5.7
U5-1-5.8
U5-1-5.9

ขอ 6
หมายเลข
U6-5.1-6.1
U6-5.1-6.2
U6-5.1-6.3
U6-5.1-6.4
U6-5.1-6.5
U6-5.1-6.6

รายการเอกสารหลักฐาน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปการศึกษา 2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2562 ประจําปการศึกษา 2562
หนังสือขอติดตามแผนการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปการศึกษา 2562
หนังสือขอติดตามผลการดําเนินการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2562
รอบ 9 เดือน
หนังสือขอติดตามผลการดําเนินการจัดการความรู ประจําปารศึกษา 2562
รอบ 12 เดือน
Print out เว็บไซต เว็บไซตการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
Print out เว็บไซตระบบบริหารจัดการความรู (คลังความรู)
แนวปฏิบัติที่ดีที่ไดรับรางวัลและไดรบั การคัดเลือก ประจําปการศึกษา 2561
หนังสือขอเลื่อนการจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรูมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ครั้งที่ 13

รายการเอกสารหลักฐาน
(ราง) แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2563-2565
มติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0585.05/ว 288 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงาบุคคลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2563
แผนการดําเนินสรรหาฯ และผูผานการสรรหาฯ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
- 251 -

หมายเลข
U6-5.1-6.7
U6-5.1-6.8
U6-5.1-6.9
U6-5.1-6.10
U6-5.1-6.11
U6-5.1-6.12
U6-5.1-6.13
U6-5.1-6.14
U6-5.1-6.15
U6-5.1-6.16
U6-5.1-6.17
U6-5.1-6.18

รายการเอกสารหลักฐาน
สรุปผลสํารวจการเสนอขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้นของบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน
หนังสือสํานักงานอธิการบดี กองกลาง ที่ อว 0656.02/ว 2434 ลง
วันที่ 27 กันยายน 2562เรื่อง แจงกรอบระดับตําแหนง ตามกรอบอัตรากําลังระยะที่ 3
หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กองบริหารงานบุคคล
ที่ อว 0656.05/ว 305 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563
รายชื่อบุคลากรสายวิชาการอยูระหวางการเสนอขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนงสูงขึ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562
สรุปจํานวนผูสมัครเขารับการประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
รายชื่อผูไดรับอนุมัติใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระหวางป 2562 - 2563
รายชื่อผูไดรับอนุมัติใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง สาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยสงเสริมและสนบสนุนใหบุคลากร
สายวิชาการไปศึกษาตอ ประจําปการศึกษา 2562
รายชื่อบุคลากรผูขออนุญาตลาศึกษาตอ ประจําปการศึกษา 2562
สรุปรายงานผลการนําความรูและทักษะจากการไปฝกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน
ไปใชประโยชน ของผูบริหาร และบุคลากรในสังกัด มทรส. ประจําเดือนเมษายน 2563
- ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยสวัสดิการ พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ
2558
- ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
– ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัย
1.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเบิกจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ. 2559
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
2. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเบิกจายเงินสงเคราะหกรณีบุคลากรหรือบุคคลใน
ครอบครัวถึงแกความตาย พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
3. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเบิกจายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2562
4. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเบิกจายเงินชวยเหลือสวัสดิการเพื่อการจัดงาน
ตามประเพณี พ.ศ. 2562
5. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลบุคลากร
พ.ศ. 2562
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หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U6-5.1-6.19 - หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0656.05/ว 2632 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง การใหบริการตรวจสุขภาพประจําปงบประมาณ 2563
- หนังสือสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ อว 78/14/04873 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขอขอบคุณ
และรายงานผลการตรวจสุขภาพ
U6-5.1-6.20 - หนังสือสํานักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ ศธ 521032/1432
ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การยกยองเชิดชูผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
รางวัล "ผูบริหารดี ครูดี บุคลากรดี" ประจําป พ.ศ. 2563
- หนังสืองานสารสนเทศและสวัสดิการ กองบริหารงานบุคคล ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ
2563 เรื่อง แจงผลการคัดเลือกโครงการยกยองเชิดชูเกียรติผูประกอบวิชาชีพทาง
การศึกษา รางวัล "ผูบริหารดี ครูดี บุคลากรดี" ประจําป 2563
U6-5.1-6.21 ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน เรื่อง ประกาศรายชื่อ
ขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2562
U6-5.1-6.22 ขอบังคับมหาวิทยาลัย าด
ว วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2558
U6-5.1-6.23 หนาเว็บไซตการเผยแพรจรรยาบรรณ
U6-5.1-6.24 - คําสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 460/2558 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการจรรยาบรรณ
- คําสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 1647/2561 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการจรรยาบรรณ (ก.จ.)
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ขอ 7
หมายเลข
U 5.1-7-01
U 5.1-7-02

U 5.1-7-03
U 5.1-7-04

U 5.1-7-05
U 5.1-7-06
U 5.1-7-07
U 5.1-7-08
U 5.1-7-09
U 5.1-7-10
U 5.1-7-11
U 5.1-7-12
U 5.1-7-13
U 5.1-7-14

U 5.1-7-15
U 5.1-7-16
U 5.1-7-17

รายการเอกสารหลักฐาน
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประกาศ ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
เว็บไซตกองสงเสริมคุณภาพ : http://eq.rmutsb.ac.th/home.php
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา 2562 ที่ 987/2562
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาปการศึกษา 2562
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562
แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562
มติสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562
มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562
บันทึกแจงเวียนแผนประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2562
โครงการกํากับติดตามหลักสูตรเพื่อการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQR)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาปการศึกษา 2562
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563
ระบบกํากับ ติดตาม SAR ระดับสถาบัน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปการศึกษา 2562 ที่ 81/2563
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
บันทึกการรายงานขอมูลพื้นฐาน
กิจกรรมการทวนสอบผลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ผานการ
ประชุมออนไลน
บันทึกที่ อว 0656.23/ว73 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2563 แจงเวียนการจัดสงแบบแจง
รายชื่อประธานและ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2562
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หมายเลข
U 5.1-7-18
U 5.1-7-19
U 5.1-7-20

รายการเอกสารหลักฐาน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2562
ทุกระดับ
มติสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563
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(/) ตัวบงชี้ที่ 5.2
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: ผลการบริหารงานของคณะ
: ผลลัพธ
: สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. น.ส.เสาวลักษณ คีรีวงศ
โทร. 035-709-085

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

: 4.41 คะแนน
: 4.25 คะแนน
: 5.00 คะแนน

ผลการดําเนินงาน : / บรรลุเปาหมาย
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
ปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีผลการบริหารงานของคณะอยูใน
ระดับดี คะแนนเทากับ 4.41 คะแนน รายละเอียดตามตารางที่ 5.2-1 ดังนี้
ตารางที่ 5.2-1 แสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ
คณะ
คะแนน
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
4.36
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
4.62
3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.36
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4.48
5. คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
4.54
6. คณะศิลปศาสตร
4.08
ผลรวมของคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน
26.44
ระดับคณะของทุกคณะ
แทนคา
เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
U-5.2-1.1

คะแนนที่ได =

คุณภาพ
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
26.44
6

= 4.41

รายการเอกสารหลักฐาน
ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา 2562
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(/) ตัวบงชี้ที่ 5.3
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

: ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
: กระบวนการ
: สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. น.ส.เสาวลักษณ คีรีวงศ
โทร. 035-709-085

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

: 6 ขอ
: 6 ขอ
: 6 ขอ

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

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มี ระบบและกลไกในการกํ ากับ ติ ด ตามการดํ าเนินการประกั นคุณภาพหลัก สู ตรและคณะให
เปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
การศึกษาภายใน เพื่อกําหนดแนวทาง กําหนดมาตรการการดําเนิน งาน สงเสริม สนับสนุน กํ ากับ
ดูแล ติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะใหเปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ ดังรายละเอียดตอไปนี้
1.1 มีคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 987/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 (U-5.3-1.1)
1.2 มีการจัดทํา (ราง) แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 (U-5.3-1.2)
1.3 มีก ารจั ดทํ า (รา ง) แผนพัฒ นาคุ ณภาพการศึก ษา ประจํ าป การศึ ก ษา 2562 (ป งบประมาณ
พ.ศ. 2563) (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 2562
ตามคําสั่งมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 987/2562 เรื่อง แตงตั้ งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 มีการกํากับติดตามการดําเนินงานให
เปนไปตามแผนประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 และมีการรายงานผลการติดตามใหสภา
วิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดตอไปนี้
2.1 มีแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 ที่ผานความเห็น ชอบจากสภา
วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภู มิ ในการประชุม ครั้ งที่ 10/2562 เมื่อวัน ที่ 2 ตุลาคม
2562 และผ า นการอนุ มั ติ จ ากสภามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่
10/2562 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 (U-5.3-2.1)
2.2 มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563) ที่ผาน
ความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 และผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการ
ประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 (U-5.3-2.2)
2.3 มี ก ารรายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2561 ระดั บ
หลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน และระดับหนวยงานสายสนับสนุน ในการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
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มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ครั้ ง ที่ 12/2562 เมื่ อ วั น ที่ 12 ธั น วาคม 2562
(U-5.3-2.3)
3. มี ก ารจั ดสรรทรั พยากรเพื่อ สนั บ สนุ นการดํ า เนิ น งานของหลั ก สู ต รและคณะให เ กิ ด ผลตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการผลิตบัณฑิต ดานการ
วิ จั ย ด า นการบริ ก ารวิ ช าการแก สั ง คม ด า นการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ด า นการบริ ห าร
จัดการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 10,035,200 บาท (5.3-3.1) ดังรายละเอียดตอไปนี้
- ดานการผลิตบัณฑิต จํานวน 6 แผนงาน 59 โครงการ งบประมาณ 6,421,900 บาท
- ดานการวิจัย จํานวน 4 แผนงาน 11 โครงการ งบประมาณ 1,043,500 บาท
- ดานการบริการวิชาการแกสังคม จํานวน 1 แผนงาน 2 โครงการ งบประมาณ 199,700 บาท
- ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 1 แผนงาน 6 โครงการ งบประมาณ 625,800 บาท
- ดานการบริหารจัดการ จํานวน 2 แผนงาน 19 โครงการ งบประมาณ 1,744,300 บาท
4. นําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะ ที่ผานการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบัน
เสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ ระดับสถาบัน และระดับหนวยงานสายสนับสนุน ที่ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 เสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
4.1 มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร
ระดั บ คณะ ระดั บ สถาบั น และระดับ หนว ยงานสายสนั บ สนุ น ในการประชุ ม สภาวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมมีมติ รับทราบ และ
มอบกองสงเสริมคุณภาพปรับแกตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ ดังนี้ (U-5.3-4.1)
- ทบทวนคะแนนเฉลี่ยผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ระดับคณะ และระดับสถาบัน ระหวาง
ปการศึกษา 2557-2561
- ควรปรั บแกเหตุผลที่คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร มีผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 ลดลงจากปการศึกษา 2560 เชน ควรพิจารณา
จากสาเหตุที่มีการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเพิ่มขึ้น หรืออาจมีสาเหตุจากอาจารยที่มีตําแหนง
ทางวิชาการ เกษียณอายุราชการ เปนตน
- ทบทวนการเขียนชื่อหลักสูตร คะแนน ของตารางสรุปผลการประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร จําแนกรายหลักสูตร ระหวางปการศึกษา 2557-2561
- ตรวจสอบความถูกตองของการพิมพ
4.2 มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร
ระดับ คณะ ระดับ สถาบั น และระดับ หนวยงานสายสนับ สนุน ในการประชุ ม สภามหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยี
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ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 12 ธั นวาคม 2562 ที่ประชุม มีมติ รั บทราบผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 โดยมีขอเสนอแนะใหเปนหนาที่ของมหาวิทยาลัยพิจารณา
ดําเนินการ ดังนี้ (U-5.3-4.2)
- จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนให มีความกาวหนาใน
อาชีพทั้งดานคุณวุฒิของอาจารยและตําแหนงทางวิชาการ โดยสงเสริมและขับเคลื่อนอยางจริงจังใหเกิดผล
สัมฤทธิ์เปนรูป ธรรม อาจเปนแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 3 ป ในลักษณะ Rolling plan ระบุใหชัดเจนวาผูมี
คุณสมบัติครบตามเกณฑจะตองเสนอผลงานเมื่อใด โดยสํารวจวาปจจุบันไดทําผลงานทางวิชาการไวแลวมาก
นอยเพียงใดและกํากับติดตามความกาวหนาในการจัดทําผลงานเพื่อใหเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ตามระยะเวลาที่ไดตั้งเป าหมายไว รวมทั้งสนับ สนุนและสงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัย เพื่อสรางผลงานให
มหาวิทยาลัยใหเปนที่ยอมรับของสังคมและประเทศชาติตอไป
- พิ จารณาดํา เนินการตามขอ เสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยตอไป
5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับ ปรุงหลักสูตรและการดําเนินงาน
ของคณะใหมีคุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง
มีก ารนํ า ผลการประเมิ น และข อ เสนอแนะของสภาวิช าการและสภามหาวิ ทยาลัย มาจั ด ทํ า เป น
แผนพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษา ประจําป การศึกษา 2562 (U-5.3-5.1) โดยมีกระบวนการดังนี้ 1) เมื่อ สภา
วิช าการและสภามหาวิทยาลัยใหขอเสนอแนะตอการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร คณะ สถาบัน และหนวยงาน
สายสนับสนุนแลว มหาวิทยาลัยโดยกองสงเสริมคุณภาพนําขอเสนอแนะมาวิเคราะห และสังเคราะหขอมูล
รวมกับแตละหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีภารกิจตามพันธกิจมหาวิทยาลัย รวมกันวิเคราะหเพื่อหาแนว
ทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพโดยจัดทํามาตรการแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพคุณภาพในแต
ละประเด็น ตามข อเสนอแนะ กํา หนดโครงการกิจ กรรม และกํา หนดแผนการดํา เนิ นงาน เสนอใหหัวหน า
หนวยงาน ผูกํากับตัวบงชี้ ระดับผูชวยอธิการบดี และรองอธิการบดี ใหความเห็นชอบ และ 3) แตละหนวยงาน
ดํ า เนิ น การตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา และมี ก ารรายงานผลการดํ า เนิ น งานเป น ระยะ
ตอกองสงเสริมคุณภาพ และมหาวิทยาลัยทราบ โดยปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยไดรายงานผลสัมฤทธิ์การ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2562 ตอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปการศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 (U-5.3-5.2) และรอบ 12
เดือน ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เรียบรอยแลว (U-5.3-5.3)
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร
ผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
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เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U-5.3-1.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 987/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562
U-5.3-1.2 (ราง) แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562
U-5.3-1.3 (ราง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563)
U-5.3-2.1 - รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562
ระเบียบวาระที่ 4.5
- รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562
ระเบียบวาระที่ 4.1.4
U-5.3-2.2 - รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563
ระเบียบวาระที่ 4.5
- รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563
ระเบียบวาระที่ 4.4.5
U-5.3-2.3 - รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ระเบียบวาระที่ 1.2.4
- รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562
ระเบียบวาระที่ 1.2.10
U-5.3-3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
U-5.3-4.1 รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ระเบียบวาระที่ 1.2.4
U-5.3-4.2 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562
ระเบียบวาระที่ 1.2.10
U-5.3-5.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562
U-5.3-5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563
U-5.3-5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562
ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 8 กรกรฎาคม 2563
U-5.3-6.1 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา
2652
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บทที่ 3
การสรุปผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

บทที่ 3
การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3.1 วิเคราะหผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ปการศึกษา 2562
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จําแนกรายตัวบงชี้ ระดับสถาบัน
ผลการดําเนินงาน
ชนิดตัว
ตัวบงชี้
เปาหมาย
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
บงชี้
(%หรือสัดสวน)
ตัวหาร
153.09
ตัวบงชี้ที่ 1.1
คํานวณ
3.51 คะแนน
3.48
44
26.05 x 5
รอยละ 16
ตัวบงชี้ที่ 1.2
คํานวณ
3.26
2.00 คะแนน
40
13.75 x 5
รอยละ 28.00
ตัวบงชี้ที่ 1.3
คํานวณ
1.98
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
25.36
ตัวบงชี้ที่ 2.2
คํานวณ
5.00 คะแนน
4.23
6
24.97
3.00 คะแนน
ตัวบงชี้ที่ 2.3
คํานวณ
4.16
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
26.44
4.25 คะแนน
ตัวบงชี้ที่ 5.2
คํานวณ
4.41
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
3.48
3.26
1.98
5.00
5.00
5.00
4.23
4.16
5.00
5.00
5.00
4.41
5.00
4.35
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

2.62
4.23
-

5.00
5.00
5.00

3.48
4.16
-

3.74
4.46
5.00

ดี
ดี
ดีมาก

1

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

3
13

3
3.16

5.00
7
5.00

4.41
3
4.02

4.80
4.35
-

ดีมาก
ดี
-
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ภาคผนวก

Common data set ประจําปการศึกษา 2562 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(ที่มา: ระบบ Che qa online ของ อว. เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 63)
ชื่อขอมูลพื้นฐาน
องคประกอบที่ 1
1 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด
2 - ---ระดับปริญญาตรี
3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต
4 - ---ระดับปริญญาโท
13 จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
14 - ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี
15 - ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต
16 - ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท
19 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ

CdsID

บท.

ศศ.

วส.

วท.

ทอ.

คอ.

จํานวนยืนยัน

จํานวนกรรมการยืนยัน

933
934
935
936
964
965.00
966
967
102

7
6
1
4,219
4,138.00
81
182

3
3
575
575
97

13
11
2
2,453
2,430.00
23
120

5
5
551
551
110.5

6
5
1
566
559
7
62

10
9
1
781
722
59
81

44
39
1
4
9,145
8,975.00
59
111
652.5

44
39
1
4
9,145
8,975.00
59
111
652.5

20 - ---จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ตอ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา

599.0

0

8

1

1

2

2

14

14

21 - ---จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ตอ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา

600.0

148

73

87

71.5

34

55

468.5

468.5

22 - ---จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ตอ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา

601.0

34

16

32

38

26

24

170

170

23 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย
24 - ---จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวฒ
ุ ิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา

107
108.0

138.5
0

86
8

88
1

93
1

33
0

60
1

498.5
11

498.5
11

25 - ---จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวฒ
ุ ิ
ปริญญาโท หรือเทียบเทา

109.0

118.5

64

73

64

21

41

381.5

381.5

26 - ---จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวฒ
ุ ิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเทา

110.0

20

14

14

28

12

18

106

106

27 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย

111

41.5

11

28

17

23

20

140.5

140.5

28 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวฒ
ุ ิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา

112.0

0

0

0

0

2

1

3

3

29 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวฒ
ุ ิ
ปริญญาโท หรือเทียบเทา

113.0

28.5

9

13

7

11

13

81.5

81.5

Common data set ประจําปการศึกษา 2562 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(ที่มา: ระบบ Che qa online ของ อว. เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 63)
ชื่อขอมูลพื้นฐาน
30 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวฒ
ุ ิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเทา

CdsID
114.0

บท.
13

ศศ.
2

วส.
15

วท.
10

ทอ.
10

คอ.
6

จํานวนยืนยัน
56

จํานวนกรรมการยืนยัน
56

31 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย

115

2

1

4

0.5

6

1

14.5

14.5

32 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวฒ
ุ ิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา

116.0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวฒ
ุ ิ
ปริญญาโท หรือเทียบเทา

117.0

1

1

1

0.5

2

1

6.5

6.5

34 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวฒ
ุ ิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเทา

118.0

1

0

3

0

4

0

8

8

1,108

112

15

47

23

79

276

276

1,109

63

6

1

7

34

111

111

องคประกอบที่ 5
50 จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
51 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

Common data set ประจําปการศึกษา 2562 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(ที่มา: ระบบ Che qa online ของ อว. เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 63)
ชื่อขอมูลพื้นฐาน
52 - - --บทบสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม
อยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการ
ทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก
ประกาศารฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศ
ใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30
วันนับแตวันที่ออกประกาศ

CdsID
1,110

บท.
26

ศศ.
4

53 - - --ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
54 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2

1,111
1,112

0
6

55 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับ แตวนั ที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน
Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏ ใน
ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1

1,113

10

วส.

วท.
3

ทอ.
3

คอ.
34

จํานวนยืนยัน
70

จํานวนกรรมการยืนยัน
70

0
1

0
10

0
0

0
2

0
19

0
19

2

0

11

9

32

32

Common data set ประจําปการศึกษา 2562 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(ที่มา: ระบบ Che qa online ของ อว. เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 63)
ชื่อขอมูลพื้นฐาน
56 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา
ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556

CdsID
1,114

บท.
5

ศศ.
1

57 - - --ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร
58 - - --ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการ
ขอตําแหนงทางวิชาการแลว

1,115
1,116

0
0

59 - - --ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให
ดําเนินการ

1,117

60 - - --ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คน พบใหมและไดรับการ
จดทะเบียน

วท.
0

ทอ.
2

คอ.
0

จํานวนยืนยัน
8

จํานวนกรรมการยืนยัน
8

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

1,118

1

0

0

0

0

1

1

61 - - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑ
การขอตําแหนงทางวิชาการแลว

1,119

0

1

0

0

0

1

1

62 - - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตาม
หลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับ
การประเมินตําแหนงทางวิชาการ

1,120

1

0

0

0

0

1

1

63 - - --จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเลคทรอนิกส online

1,121

0

0

33

0

0

33

33

84
85

1,705
1,666

169
162

416
410

166
163

222
216

214
206

2,892
2,823

2,892
2,823

72 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา
(ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระ)

86

911

92

212

109

143

113

1,580

1,580

73 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ
74 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขาศึกษา

87
88

127
190

8
15

5
89

3
14

10
42

13
18

166
368

166
368

องคประกอบที่ 7
70 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
71 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงาน
ทําภายใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา

วส.

Common data set ประจําปการศึกษา 2562 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(ที่มา: ระบบ Che qa online ของ อว. เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 63)
ชื่อขอมูลพื้นฐาน
75 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได
ประจําอยูแลว

CdsID
681

บท.
0

ศศ.
0

วส.
0

วท.
0

ทอ.
0

คอ.
0

จํานวนยืนยัน
0

จํานวนกรรมการยืนยัน
0

76 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา
77 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท
78 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร
79 เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย)

89
682
683
90

6
13
60

2
0
4

2
4
24

1
1
7

1
2
4

2
4
19

14
24
118
14,650.00

14
24
118
14,650.00

80 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)

95

4.01

4.01

องคประกอบที่ 8
81 จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

993

21

-

8

-

-

-

29

29

994.00

0

-

4

-

-

-

4

4

83 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ

995

10

-

4

-

-

-

14

14

85 - ---ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
86 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2

997
998

0
4

-

0
0

-

-

-

4

4

87 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวา
ดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัทําเปนประกาศใหทราบทั่วไปและแจง ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน
Beall's list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอมูล
TCI กลุมที่ 1

999

7

-

0

-

-

-

7

7

82 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่มีการตีพิมพในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง

Common data set ประจําปการศึกษา 2562 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(ที่มา: ระบบ Che qa online ของ อว. เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 63)
ชื่อขอมูลพื้นฐาน
96 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปการศึกษาที่
เปนวงรอบประเมิน)

CdsID
91

บท.
24

ศศ.
0

วส.
8

วท.
0

ทอ.
0

คอ.
0

จํานวนยืนยัน
32

จํานวนกรรมการยืนยัน
32

123
124
125
126.00
127
128.00
129
148

2,926.56
0
2,899.56
0
27
0
0
9,182,700.00

1,404.28
0
1,404.28
0
0
0
0
1,096,800.00

1,458.53
0
1,444.36
0
14.17
0
0
4,719,527.00

1,265.97
0
1,265.97
0
0
0
0
6,014,640.00

332.86
0
328.86
0
4
0
0
362,000.00

503.78
0
436.78
67
0
0
0
1,058,500.00

7,891.98
0
7,779.81
67
45.17
0
0
22,434,167.00

7,891.98
0
7,779.81
67
45.17
0
0
22,434,167.00

120 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
121 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
122 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
123 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอก
สถาบัน

149
150
151
152

3,015,500.00
0
6,167,200.00
0

0
0
1,096,800.00
162,000.00

4,719,527.00
0
0
4,848,276.00

6,014,640.00
0
0
550,000.00

362,000.00
0
0
13,976,386.00

654,500.00
0
404,000.00
120,000.00

14,766,167.00
0
7,668,000.00
19,656,662.00

14,766,167.00
0
7,668,000.00
19,656,662.00

124 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
125 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
126 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
127 จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)

153
154
155
156

0
0
0
181

0
0
162,000.00
95

4,848,276.00
0
0
116

550,000.00
0
0
110.5

13,976,386.00
0
0
61

0
0
120,000.00
80

19,374,662.00
0
282,000.00
643.5

19,374,662.00
0
282,000.00
643.5

128 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
129 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
130 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
143 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

157
158
159
812

53
0
128
87

0
0
95
10

116
0
0
71

110.5
0
0
9

61
0
0
9

70
0
10
34

410.5
0
233
220

410.5
0
233
220

144 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
145 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
146 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

878
879
880

26
0
61

0
0
10

71
0
0

9
0
0

9
0
0

27
0
7

142
0
78

142
0
78

องคประกอบที่ 10
112 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร
113 - ---ระดับอนุปริญญา
114 - ---ระดับปริญญาตรี
115 - ---ระดับ ป.บัณฑิต
116 - ---ระดับปริญญาโท
117 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
118 - ---ระดับปริญญาเอก
119 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน

Common data set ประจําปการศึกษา 2562 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(ที่มา: ระบบ Che qa online ของ อว. เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 63)
ชื่อขอมูลพื้นฐาน
147 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ

CdsID
813

บท.
34

ศศ.
11

วส.
19

วท.
2

ทอ.
1

คอ.
11

จํานวนยืนยัน
78

จํานวนกรรมการยืนยัน
78

148 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
149 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
150 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
151 ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
152 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
154 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
155 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสาร
ทางวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2

881
882
883
814
884
886
815

2
0
32
0
0
0
8

0
0
11
0
0
0
4

19
0
0
1
1
4

2
0
0
0
0
0
13

1
0
0
0
0
0
0

10
0
1
0
0
0
2

34
0
44
1
1
0
31

34
0
44
1
1
0
31

156 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
157 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
158 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
159 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยู
ใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1

887
888
889
816

0
0
8
6

0
0
4
4

4
0
0
14

13
0
0
3

0
0
0
12

1
0
1
9

18
0
13
48

18
0
13
48

Common data set ประจําปการศึกษา 2562 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(ที่มา: ระบบ Che qa online ของ อว. เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 63)
ชื่อขอมูลพื้นฐาน
160 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
161 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
162 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
163 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556

CdsID
890
891
892
817

บท.
0
0
6
0

ศศ.
0
0
4
1

วส.
14
0
0
6

วท.
3
0
0
8

ทอ.
12
0
0
2

คอ.
7
0
2
1

จํานวนยืนยัน
36
0
12
18

จํานวนกรรมการยืนยัน
36
0
12
18

164 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
166 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
183 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการ
ขอตําแหนงทางวิชาการแลว

893
895
822

0
0
5

0
1
1

6
0
1

8
0
0

2
0
0

1
0
0

17
1
7

17
1
7

184 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
186 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
191 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online

908
910
825

4
1
0

0
1
0

1
0
0

0
0
33

0
0
0

0
0
0

5
2
33

5
2
33

192 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

914

0

0

0

33

0

0

33

33
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