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ก

คํานํา

รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อสรุปผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ซึ่ ง ได้ ดํ า เนิ น การตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน 2563 ถึ ง วั น ที่ 31 พฤษภาคม 2564 ทั้ ง นี้ เพื่ อ นํ า เสนอต่ อ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน โดยมีจุดประสงค์สําคัญ คือ การได้รับทราบ
จุดแข็ง จุดอ่อน ของมหาวิทยาลัย และข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณ วุฒิจากภายนอก เป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจหรือกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องต่อไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอขอบพระคุณกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในทุกท่านที่กรุณ าให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
ในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณในฐานะผู้เป็นแรงผลักดันสําคัญในการให้ข้อแนะนํา เพื่อนําไปปรับปรุงกิจการ
ของมหาวิทยาลัยให้พัฒนายิ่งขึ้นไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สิงหาคม 2564

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
ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผา นมา
บทที่ 2 ผลการดําเนินงาน
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบงชี้ 1.2 อาจารยประจําสถาบันที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
ตัวบงชี้ 1.3 อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตัวบงชี้ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบงชี้ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

หนา
ก
ข
ง
1
1
5
6
7
11
13
13
16
17
22
27
28
28
34
37
40
49

ค

สารบัญ (ตอ)

องคประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค
ตัวบงชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
ตัวบงชี้ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบงชี้ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการ กํากับติดตามผลลัพธตาม
พันธกิจกลุมสถาบัน และเอกลักษณ ของสถาบัน
ตัวบงชี้ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
ตัวบงชี้ 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
บทที่ 3 ผลการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วิเคราะหผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ปการศึกษา 2563
ภาคผนวก
- คําสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2563
- คําสั่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2563 ระดับสถาบัน
- ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set : CDS)

หนา
67
67
78
82
176
176
194
194
201
201
232
234
239
239

บทสรุปผูบริหาร

ง

บทสรุปผูบ ริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดรับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีฐานะเปนนิติบุคคล และเปนสวนราชการภายใต
การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งปจจุบัน คือ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยเปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและ
เทคโนโลยี มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพ ที่เนนการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย
ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ มี พื้ น ที่ จั ดการศึ กษา 4 ศู นย ใน 3 จั งหวั ด ได แก
ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนยนนทบุรี ในจังหวัด
นนทบุรี และศูนยสุพรรณบุรี ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีสํานักงานอธิการบดีตั้งอยูที่ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา
ในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ใน 6 คณะ แบงเปน
2 กลุมสาขาวิชา ดังตอไปนี้
1) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกอบดวย
1.1) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
1.2) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
1.3) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.4) คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
2) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประกอบดวย
2.1) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2) คณะศิลปศาสตร
มี ห ลั ก สู ต รที่ เ ป ด สอนจํ า นวน 46 หลั ก สู ต ร จํ า แนกเป น ระดั บ ปริ ญ ญาตรี 40 หลั ก สู ต ร
ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต (ป.บั ณ ฑิ ต ) 1 หลั ก สู ต ร ระดั บ ปริ ญ ญาโท จํ า นวน 4 หลั ก สู ต ร และ
ระดับปริญญาเอก จํานวน 1 หลักสูตร
มีจํานวนนักศึกษา 8,438 คน จําแนกเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 8,246 คน นักศึกษา
ระดับปริญญาโท จํานวน 103 คน และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ป.บัณฑิต) จํานวน 85 คน และ
ปริญญาเอก จํานวน 4 คน

จ
มีบุคลากรจํานวนทั้งสิ้น 1,094 คน (นับตามเกณฑ์ สกอ.) บุคลากรสายวิชาการ 625.5 คน จําแนกตาม
ตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ 456.5 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 152 คน และรองศาสตราจารย์ 17 คน และ
เป็นบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 468.5 คน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตกําลังคนทาง
วิชาชีพและเทคโนโลยีรองรับการพัฒนาประเทศ ภายใต้ปณิธาน “ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน”
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5 ปี (ปีการศึกษา 2559 – 2563)
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยคณะกรรมการประเมิน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

2559
3.93

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ปีการศึกษา
2560 2561 2562
4.04

4.20

4.36

2563
4.25

4.64

4.47

4.65

4.62

4.64

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.19

4.09

4.23

4.36

4.13

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

4.04

4.25
4.19
4.12

4.48
4.54
4.08

4.42

4.24
4.00

4.21
4.28
4.23

4.52
4.40

สถาบันวิจัยและพัฒนา

4.75

4.94

5.00

5.00

5.00

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.80

4.90

5.00

5.00

5.00

สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

4.59

4.64
3.85

4.55
4.23

4.73
4.35

4.91

3.67

-

ฉ
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2563 (ประเมินตนเอง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยดําเนินการครบทั้ง 5 องคประกอบ จํานวน 13 ตัวบงชี้
ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีผลการประเมินตนเองในภาพรวม
4.33 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

2.85

5.00

3.54

3.85

ดี

2 การวิจัย

3

3.40

5.00

4.22

4.21

ดี

3 การบริการวิชาการ

1

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

1

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

5 การบริหารจัดการ

3

-

5.00

4.41

4.80

ดีมาด

รวม

13

3

7

3

4.33

ดี

3.03

5.00

4.06

-

-

4 การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

ผลการประเมิน

ช
จุดเดน และจุดที่ควรพัฒนา
1) จุดเดน
1.1) มีการบริการวิชาการเชิงบูรณาการที่อาจารยและนักวิจัยจากทุกคณะรวมดําเนินการ
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
การดําเนินงานของหลักสูตรใหสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แหงชาติ (TQF) และตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
2.2) ควรมีระบบและกลไกในการกระตุนใหอาจารยที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัยทําผลงานทาง
วิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหแลวเสร็จกอนระยะที่กําหนดในสัญญา

บทที่ 1
สวนนํา

บทที่ 1
สวนนํา
1.1 ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัตคิ วามเปนมาโดยยอ
1.1.1 ชื่อหนวยงาน และที่ตงั้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนหนึ่งในเกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ไดรับการสถาปนาเปนมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่
18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยมีเนื้อที่รวมทั้งหมดประมาณ 1,283 ไร ประกอบดวย
ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา เนื้อที่ 707 ไร ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี เนื้อที่ 31 ไร ศูนยนนทบุรี เนื้อ
ที่ 35 ไร และศูนยสุพรรณบุรี เนื้อที่ 510 ไร โดยมีสถานที่ตั้ง 4 ศูนยพื้นที่ 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) ศูนยสพุ รรณบุรี
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 แผนทีแ่ สดงที่ตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา
และศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

รูปที่ 2 แผนทีแ่ สดงที่ตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี
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รูปที่ 3 แผนทีแ่ สดงที่ตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี
1.1.2 ประวัตคิ วามเปนมาโดยยอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนหนึ่งในเกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
เกิ ดจากการหลอมรวมวิ ท ยาเขต 4 แห ง ของสถาบั นเทคโนโลยี ราชมงคลเข าด วยกั น ตามมาตรา 65 (8)
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกอบดวย วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา
หันตรา วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี วิทยาเขตนนทบุรี และวิทยาเขตสุพรรณบุรี มีสํานักงานอธิการบดี
ตั้ ง อยู เ ลขที่ 60 หมู 3 ถนนสายเอเซี ย (กรุ ง เทพฯ-นครสวรรค ) ตํ า บลหั น ตรา อํ า เภอพระนครศรี อ ยุ ธ ยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนมหาวิทยาลัยระบบหลายศูนยพื้นที่ (Multi – campus system) ประกอบดวย
ศู นย พระนครศรี อยุ ธยา หั นตรา ศู นย พระนครศรี อยุ ธยา วาสุ กรี จั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา ศู นย นนทบุ รี
จังหวัดนนทบุรี และศูนยสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ปจจุบันมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาหลักสูตรระดับต่ํากวา
ปริ ญ ญาตรี (ปวส.) ระดั บปริ ญ ญาตรี และระดั บบั ณฑิ ตศึ กษา (ประกาศนี ยบั ตรบั ณฑิ ต ปริ ญ ญาโท และ
ปริญญาเอก) ใน 6 คณะ ไดแก คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะบริ หารธุ รกิ จและเทคโนโลยี สารสนเทศ คณะวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี คณะวิ ศวกรรมศาสตร และ
สถาปตยกรรมศาสตร และ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยจัดอยูในกลุมสถาบันเฉพาะทางเนนการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีเปนหลัก
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1.1.3 ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย

รูปที่ 4 ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประกอบดวย ดวงตราพระราชลัญจกร
ประจําพระองคพระมหากษัตริย รัชการที่ 9 อยูภายในวงกลมมีรูปดอกบัว 8 กลีบ เหนือวงกลมมีเลข 9 และ
พระมหาพิชัยมงกุฎครอบ ใตวงกลมมีแถบโคงรองรับ ภายในบรรจุอักษรชื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ดวงตราพระราชลัญจกร เลข 9 และมหาพิชัยมงกุฎ สื่อความหมายถึง มีพระมหากรุณาธิคุณที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเชิญพระราชลัญจกร
ประจํ า พระองค และพระมหาพิ ชั ยมงกุฎ เป นเครื่อ งหมายราชการ รู ป ดอกบั ว 8 กลี บ สื่ อ ความหมายถึง
ความสดชื่อเบิกบานที่กอใหเกิดปญญาแผขจรไปทั่วสารทิศ
1.1.4 ตนไมและสีประจํามหาวิทยาลัย

รูปที่ 5 “ตนลีลาวดีสุวรรณภูมิ” ตนไมประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลือก ตนลีลาวดีสุวรรณภูมิ เปนตนไมประจํา
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีความทนทานตอทุกฤดูกาลยิ่งมีอายุยืนยาวยิ่งมีคุณคา ลีลาวดีสุวรรณภูมิ มีดอกสีเหลืองทอง
กลิ่นหอมจรุงใจ จึงหมายความวา ชาวสุวรรณภูมิทุกคน จะมีความอดทน มีความดีงาม มีคุณคา ประดุจตนลีลาวดี
สุวรรณภูมิ นั่นเอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนด “สีทอง” เปนสีประจํามหาวิทยาลัย
ตามความหมายของสุวรรณภูมิ ซึ่งหมายถึงแผนดินทอง หรือดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณมั่งคั่งเจริญรุงเรือง
มีคาประดุจทองคํา
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1.2 ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค
1.2.1 ปรัชญา
พัฒนากําลังคนดานวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง ใหมสี มรรถนะในการเปนผูประกอบการและ
ตรงตามความตองการของตลาดงาน และทิศทางการพัฒนาของประเทศ
1.2.2 ปณิธาน
มุงมั่นจัดการศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงที่มีคณ
ุ ภาพดวยการพัฒนาอยางตอเนื่อง
1.2.3 วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยชั้นนําดานวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง
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 ชุมชน 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 คานิยมองคกร
R = Responsibility มีความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่น และสังคม
U = Unity มีความรวมมือ รวมใจเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
S = Smart มึความฉลาดทางปญญาและฉลาดทางอารมณ
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1.2.10 สมรรถนะของบุคลากร และ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
1) ใฝรู (Self learning) หมายถึง รักในความรู มุงมั่นแสวงหาความรู เพื่อแกปญหาและพัฒนาตนเอง
2) มีความคิดเชิงระบบ (Systematic thinking) หมายถึง การคิดพิจารณาสิ่งใดในลักษณะ
และสามารถวิเคราะหความสัมพันธเชื่อมโยงกับองคประกอบยอยไดอยางครอบคลุมครบวงจร
3) สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective communication) หมายถึง มีทักษะในการถายทอด
นําเสนอขอมูล ข าวสาร รวมถึ งความสามารถในการใชภ าษาตา งประเทศ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ
การสื่อสาร
4) เปนมืออาชีพ (Professional) หมายถึง มีความรูความเขาใจในศาสตรวิชาชีพเปนอยางดี
มีทักษะความชํานาญในการปฏิบัติ และประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด
5) จิตสาธารณะ (Public mind) หมายถึง การตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวมเปนจิตที่คิดสรางสรรค
เปนกุศล และมุงทํากรรมดี เพื่อประโยชนตอสวนรวม

1.3 โครงสรางการแบงสวนราชการและโครงสรางบริหาร
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุว รรณภู มิ มี ก ารจั ด วางโครงสร า งองค ก ร และโครงสร า งการ
บริหารงาน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งมหาวิทยาลัย โดยมีสภามหาวิทยาลัย
ทําหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา 17 หงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 โดยมหาวิทยาลัยไดแบงสวนราชการตามกฎกระทรวง ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ และมติสภามหาวิทยาลัย ตามโครงสรางดังตอไปนี้
1.3.1 โครงสรางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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1.3.2 โครงสรางการแบงสวนราชการและการบริหารงาน

1.4 รายชื่อผูบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภาชุดปจจุบัน
1.4.1 รายชื่อผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1. ผศ.ไพศาล
บุรินทรวัฒนา
อธิการบดี
2. อาจารยพงศวิทย
วุฒิวิริยะ
รองอธิการบดี
3. ผศ.กฤษฎี
สุขฉายี
รองอธิการบดี
4. รศ. ดร.กิตติ
บุญเลิศนิรันดร
รองอธิการบดี
5. ผศ.ชลอ
หนูอินทร
รองอธิการบดี
6. ดร.อนุรักษ
เมฆพะโยม
รองอธิการบดี
7. รศ. ดร.ทรงวิทย
เจริญกิจธนลาภ
รองอธิการบดี
8. ผศ.สุวิทย
วงศยืน
รองอธิการบดี
9. อาจารยจิระวัฒน
ใจออนนอม
รองอธิการบดี
10. ผศ.พัชระ
กัญจนกาญจน
ผูชวยอธิการบดี
11. ผศ. ดร.ศศิกานต
สุวรรณประทีป
ผูชวยอธิการบดี
12. ผศ. ดร.อํานาจ
จํารัสจรุงผล
ผูชวยอธิการบดี
13. อาจารยอนนท
บูชาพันธ
ผูชวยอธิการบดี
14. 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
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
6. นายธีรพล
ขุนเมือง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
7. นายธีรยุทธ
หลอเลิศรัตน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
8. ศ. ดร.ประยุทธ
อัครเอกฒาลิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
9. นายพยุง
ศักดาสาวิตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
10. นางสาววลัยรัตน
ศรีอรุณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
11. นายวัลลภ
มานะธัญญา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
12. ศ. ดร.วิสิฐ
จะวะสิต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
13. ศ. ดร.สุมาลี
สังขศรี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
14. ผศ. ดร.สุราษฎร
พรมจันทร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
15. ศ. ดร.อุทยั รัตน
ณ นคร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
16. นายโอภาส
เขียววิชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
17. รศ. ดร.อํานวย
คําตื้อ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
18. อาจารยพงศวิทย
วุฒิวิริยะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
19. รศ. ดร.กิตติ
บุญเลิศนิรันดร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
20. ผศ.ชลอ
หนูอินทร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
21. ผศ.เดชา
พลเสน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
22. ผศ. ดร.นัยวิท
เฉลิมนนท
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
23. อาจารยทพิ ยวัน
สุขสัน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
24. อาจาราย ดร.เจษฎา จันทรผา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
25. อาจารย ดร.ณรงคศักดิ์ แสงปอม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
26. ผศ. ดร.ธงชัย
อรัญชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
27. ผศ.ประภาส
กลับนวล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
28. อาจารยสญ
ั ญา
คําจริง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
29. อาจารยอาํ นาจ
สุขแจม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
30. รศ. ดร.ทรงวิทย
เจริญกิจธนลาภ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ที่มา : เว็บไซตสภามหาวิทยาลัย มทร.สุวรรณภูมิ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
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1.4.3 รายชื่อกรรมการสภาวิชาการ
1. ผศ.ไพศาล
บุรินทร์วัฒนา
ประธานกรรมการสภาวิชาการ
2. อาจารย์พงศ์วิทย์
วุฒิวิริยะ
รองประธานกรรมการสภาวิชาการ
3. ศ. ดร.อลงกลด
แทนออมทอง
กรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
4. รศ. ดร.กฤษณ์ชนม์
ภูมิกิตติพิชญ์
กรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
5. รศ. ดร.ชลอ
รอดลอย
กรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
6. รศ. ดร.บัณฑิต
สุขสวัสดิ์
กรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
7. รศ. ดร.ปรัชญนันท์
นิลสุข
กรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
8. รศ. ดร.สมชาย
ปราการเจริญ
กรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
9. รศ. ดร.สมบัติ
ขอทวีวัฒนา
กรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
10. รศ. ดร.สายวรุฬ
ชัยวานิชศิริ
กรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
11. ดร.สมชาย
เลิศภิรมย์สุข
กรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
12. เรืออากาศตรีกวิน
สูยะนันทน์
กรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
11. ผศ.เดชา
พลเสน
กรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหาร
12. ผศ. ดร.นัยวิท
เฉลิมนนท์
กรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหาร
13. ผศ. ดร.สาลินันท์
บุญมี
กรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหาร
14. อาจารย์ ดร.สุวุฒิ
ตุ้มทอง
กรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหาร
15. รศ. ดร.ประมุข
อุณหเลขกะ
กรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหาร
16. ผศ. ว่าที่ ร.อ.ดร.ธนู ทดแทนคุณ
กรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหาร
17. รศ.นภัทร
วัจนเทพินทร์
กรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหาร
19. ดร.คมสันต์
งามขํา
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจํา
20. ดร.ธวัฒน์ชัย
งามศิริ
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจํา
21. ผศ.สุรชัย
เอมอักษร
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจํา
22. อาจารย์พงฐฉัตร
เนียมทรง
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจํา
23. ดร.ขจรศักดิ์
เจ้ากรมทอง
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจํา
25. อาจารย์วันดี
ศรีสวัสดิ์
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจํา
26. อาจารย์ทิพย์วัน
สุขสัน
เลขานุการสภาวิชาการ
ข้อมูล : เว็บไซต์สภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
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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. รศ. 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
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
11. นายอนันทรัตน อยูสบาย
ผูอํานวยการกองกลาง
12. นางสาวอภิญญา สกุลพราหมณ
ผูอํานวยการกองคลัง
13. นางสาวอุศนา
อนงคเวช
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
14. นางสาววิยะดา นุชพันธุ
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
15. อาจารยเฉลิม
ขุนเอียด
ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
16. อาจารยปต ิชน เปยมบริบูรณ
ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
17. รศ. ดร.ทรงวิทย เจริญกิจธนลาภ
รักษาการแทนผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
19. นางฤทัยชนก
โพธิ์งาม
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
20. ผศ. ดร.เสนีย
พวงยาณี
ผูอํานวยการกองสงเสริมคุณภาพ
21. นางสาวมาลี
ทวนทอง
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
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1.5 หลักสูตรที่เปดสอน
ในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริ ญ ญาตรี และระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา รวมทั้ ง สิ้ น 46 หลั ก สู ต ร เป น ระดั บ ปริ ญ ญาตรี 40 หลั ก สู ต ร
ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต (ป.บั ณ ฑิ ต ) 1 หลั ก สู ต ร ระดั บ ปริ ญ ญาโท จํ า นวน 4 หลั ก สู ต ร และ
ระดับปริญญาเอก จํานวน 1 หลักสูตร รายละเอียดดังตารางตอไปนี้
คณะ
ครุศาสตร
อุตสาหกรรม

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เทคโนโลยี
การเกษตรและ 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 พ.ศ. 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
ระดับปริญญาโท

22 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 23
24
25
26
27
28
วิศวกรรมศาสตร
และ
29
สถาปตยกรรม 30
ศาสตร
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
ศิลปศาสตร
43
44
45
46

ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการขอมูล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม (หลักสูตรใหม 2559)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแมพิมพ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม (หลักสูตร พ.ศ. 2554)
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรวิศวกรรมดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน
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1.6 จํานวนนักศึกษา
ในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีจํานวนนักศึกษาปจจุบัน
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 8,438 คน เปนนักศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 4 คน นักศึกษา
ปริญญาโท จํานวน 103 คน นักศึกษาปริญญาตรี จํานวน 8,246 คน และระดับประกาศนียบัตร (ป.บัณฑิต)
จํานวน 85 คน และ รายละเอียดดังตารางตอไปนี้
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกรายคณะและระดับการศึกษา ปการศึกษา 2563
ที่
คณะ
ปริญญาตรี ป.ปณฑิต ปริญษาโท ปริญญาเอก รวม
1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
606
85
691
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
440
9
449
อุตสาหกรรมเกษตร
3 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
3,469
70
3,539
สารสนเทศ
4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
650
650
5 คณะวิศวกรรมศาสตรและ
2,505
24
4
2,533
สถาปตยกรรมศาสตร
6 คณะศิลปศาสตร
576
576
รวมทั้งสิน้
8,246
85
103
4
8,438
ที่มา : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปการศึกษา 2563

1.7 จํานวนอาจารยและบุคลากร
ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีบุคลากรทั้งสิ้น 1,102 คน
จําแนกตามประเภทบุ ค ลากรสายวิชาการ จํ านวน 628 คน และบุ ค ลากรสายสนั บสนุน จํานวน 474 คน
คิดเปนสัดสวนบุคลากรสายวิชาการ : บุคลากรสายสนับสนุน เทากับ 56.99 : 43.01
ในกรณีนับตามเกณฑ สกอ. มีบุคลากรทั้งสิ้น 1,094 คน จําแนกเปนบุคลากรสายวิชาการ
จํานวน 625.5 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 468.5 คน คิดเปนสัดสวนบุคลากรสายวิชาการตอ
บุคลากรสายสนับสนุนเทากับ 57.18 : 42.82
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ตารางแสดงบุคลากรจําแนกตามหนวยงาน สายวิชาการ และสายสนับสนุน นับรายบุคคล และนับตามเกณฑ สกอ.
สายวิชาการ

สายสนับสนุน

รวม

คณะ/สํานัก/สถาบัน

นับ
นับตาม
นับ
นับตาม
นับ
นับตาม
รายคน เกณฑ สกอ. รายคน เกณฑ สกอ. รายคน เกณฑ สกอ.
ครุศาสตรอุตสาหกรรม
76
76
16
16
92
92
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
59
59
29
25.5
88
84.5
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
175
175
33
32
208
207
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
105
104
16
16
121
120
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
119
119
18
18
137
137
ศิลปศาสตร
94
92.5
14
14
108
106.5
สถาบันวิจัยและพัฒนา
14
13.5
14
13.5
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
46
46
46
46
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
40
40
40
40
สํานักงานอธิการบดี
243
242.5
243
242.5
สํานักงานตรวจสอบภายใน
5
5
5
5
รวม
628
625.5
474
468.5
1,102
1,094
สัดสวน นับรายคน
56.99 : 43.01
สัดสวน นับตามเกณฑ สกอ.
57.18 : 42.82
ที่มา : กองบริหารงานบุคคล ขอมูล ณ 31 พฤษภาคม 2564
ตารางแสดงบุคลากรสายสนับสนุน ปการศึกษา 2563 จําแนกตามประเภทบุคลากรและคุณวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเภท
รวม
ต่ํากวา ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ขาราชการ
10
9
19
พนักงานมหาวิทยาลัย
8
310
29
347
พนักงานราชการ
3
36.5
2
41.5
ลูกจางประจําเงินงบฯ
28
5
33
ลูกจางเงินรายได
28
28
รวมทั้งสิน้
67
361.5
40
468.5
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบบุคลากรสายวิชาการ ปการศึกษา 2561- 2563 จําแนกตามวุฒิการศึกษา
หนวยงาน/คณะ
คณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร
คณะศิลปศาสตร
รวมทั้งสิ้น
สัดสวน

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

2561

2562

2563

2561

2562

2563

2561

2562

2563

2

2

2

59.5

55

51

21

24

23

4

2

1

44.5

34

33

22

26

25

0

0

0

156.5

148

140

18

34

35

2

1

0

75

71.5

65

34

38

39

1

1

1

86

87

84

29

32

34

9
18
2561
2562
2563

8
14

7.5
11.5

78
499.5

73
69
13
468.5 442 147
2.71 : 75.17 : 22.12
2.15 : 71.80 : 26.05
1.84 : 70.66 : 27.50

16
170

16
172

ที่มาขอมูล กองบริหารงานบุคคล ณ 31 พฤษภาคม 2564

ตารางแสดงการเปรียบเทียบบุคลากรสายวิชาการ ปการศึกษา 2561- 2563 จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
หนวยงาน/คณะ
คณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร
คณะศิลปศาสตร
รวมทั้งสิ้น
สัดสวน

2561
635.5
40.5

อ.
2562
60
33

2563
56
33

2561
18
24

139.5

138.5

128

43

41.5

43

94
87

93
88

78
84

16
26

17
28

26
29

88
512.5
2561
2562
2563

85
497.5

77.5
456.5

11
138

ที่มาขอมูล กองบริหารงานบุคคล ณ 31 พฤษภาคม 2564
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ผศ.
2562 2563 2561
20
20
1
23
20
6

รศ.
2562
1
6

2563
6

2

2

4

1
3

0.5
4

0
6

11
14
1
140.5 152
14
77.13 : 20.77 : 2.10
76.25 : 21.53 : 2.22
72.98 : 24.30 : 2.72

1
14.5

1
17

1.8 ขอมูลพืน้ ฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
1.8.1 ขอมูลพืน้ ฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ
ตารางแสดงเปรียบเทียบงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
ปงบประมาณ
พ.ศ. 2563
งบประมาณ งบประมาณ
แผนดิน
รายได
169,498,600
3,888,000
8,190,900 27,871,300
224,208,200
5,359,000
433,237,500 40,366,200

งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน

พ.ศ. 2562
งบประมาณ งบประมาณ
แผนดิน
รายได
174,975,100 4,320,000
93,609,400 115,408,400
248,396,700 6,648,700
258,621,500 43,388,200

รายจายอื่น
งบกลาง
รวม

73,667,000 56,074,600
36,924,100
849,269,700 262,764,000 835,135,200

งบรายจาย

รวมทั้งสิ้น

1,112,033,700

พ.ศ. 2564
งบประมาณ งบประมาณ
แผนดิน
รายได
167,022,700 3,806,400
8,219,600 9,401,500
185,504,500 10,373,900
429,929,500 173,607,900

46,205,500
31,030,200
15,110,000
6,299,400
38,800,000 790,676,300 234,883,300

1,073,935,200

1,025,559,600

ที่มาขอมูล กองนโยบายและแผน ณ 8 เมษายน 2564
1.8.2 อาคารสถานที่
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 เปนที่ตั้งของ
1.1 สํานักงานอธิการบดี
1.2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
1.3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.4 คณะศิลปศาสตร
2) ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
เลขที่ 19 ถ. อูทอง ต. ทาวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท : 0 3532 4179 – 80 โทรสาร : 0 3525 2393 เปนที่ตั้งของ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) ศูนยนนทบุรี
เลขที่ 7/1 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท : 0 2969 1369–74
โทรสาร : 0 2525 2682 เปนที่ตั้งของ คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

~ 16 ~

4) ศูนยสพุ รรณบุรี
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 เปนที่ตั้งของ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

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 การทีจ่ ะใหประโยชนหรือการสรางสรรคใหเกิดขึ้นไดนนั้ จะตองลงมือทํามันอยางจริงจัง…”
“การลงมือ” ที่จริงมีความหมายกวางขวาง คือ หมายถึง การปฏิบัติดวยวิธีตางๆ ทุกอยางแตเพราะ
ที่เห็นชัดเรามักปฏิบัติดวยมือจึงพูดเปนสํานวนวา “ลงมือ” การลงมือหรือการปฏิบัตินั้นขึ้นอยูกับการที่สมอง
หรือใจสั่ง คือ ใจมันสั่งเมื่อไร อยางไร ก็ทําเมื่อนั้น อยางนั้น ฉะนั้นถาใจไมสู คือ ออนแอ ลังเล เกียจครานหรือ
ไมสุจริต ไมเที่ยงตรง ก็จะไมลงมือทํา หรือทําใหมันคั่งคาง ทําใหชั่ว ใหเสียหาย เปนการเบียดเบียนตน เบียดเบียน
ผูอื่น ซึ่งไมเปนประโยชน ไมเปนการสรางสรรค หากแตเปนบอนทําลายใหเกิดความเสียหายและเกิดโทษสุจริต
นักปฏิบัติงานจึงตองรูจักฝกปฏิบัติใจตนเองเปนสําคัญและเปนเบื้องตน กอนอื่นตองหัดทําใจใหหนักแนน
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
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1.9.2 เอกลักษณของมหาวิทยาลัย

“แหลงเรียนรูดานวิชาชีพและเทคโนโลยี”
จากจุดเริ่มตนของการเปนวิทยาเขตในสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ตั้งแต พ.ศ. 2518
ได จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ผลิ ต กํ า ลั ง คนที่ มี ค วามรู แ ละทั ก ษะด า นการปฏิ บั ติ ง านจนเป น ที่ ย อมรั บ จาก
สถานประกอบการมาอยางตอเนื่อง จวบจนในป พ.ศ. 2531 ไดรับการเปลี่ยนสถานภาพเปนสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล และในป พ.ศ. 2548 ได ป รั บ เปลี่ ย นสถานภาพอี ก ครั้ ง เป น มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18
มกราคม พ.ศ. 2548 ใหเปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงคในการใหการศึกษา
สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เนนการปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยมีเปาหมายที่ชัดเจนในการเปนแหลงเรียนรูทางวิชาชีพและเทคโนโลยี เพื่อผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติที่มีความรู ความสามารถ และทักษะที่ไดมาตรฐาน รวมถึงการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
บัณฑิตใหเปนคนดี มีความรู รักสูงาน โดยเฉพาะการมุงพัฒนาศักยภาพดาน Soft Skills เพื่อเปนการเสริมสราง
จุ ดแข็ งให แก บั ณฑิ ต ให เป นนั กปฏิ บั ติ ที่ มี ความรู ทั กษะ ประสบการณ เพี ยงพอที่ จะทํ างานได ทั นที เมื่ อ
สําเร็จการศึกษา
1.10 จุดเดนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1) ดานการจัดการศึกษา
1. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาทั้งดานความรู ทักษะ และ
ทัศนคติอยางเต็มที่ รวมถึงการพัฒนาทักษะทางอารมณ (Soft Skills) และทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ชวย
ใหนักศึกษาสามารถที่จะเรียนรู พัฒนาตนเอง และอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข เปนพลเมืองดีของ
ประเทศ
2. เน นการผลิ ตบั ณฑิตนักปฏิบัติที่มีสมรรถนะทางวิชาชีพ ตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน ทั้งภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและภาคราชการ
3. ปรั บปรุ งและพั ฒนาหลั กสู ตรรองรั บความต องการกํ าลั งคนของอุ ตสาหกรรม
เปาหมายของประเทศ โดยเนนการสรางความรวมมือกับสถานประกอบการที่เปนพันธมิตรหลักในการมีสวนรวม
จัดการศึกษากับมหาวิทยาลัยในรูปแบบตางๆ เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและฝกประสบการณในสถานการณจริง
4. พัฒนาวิธีการสอนของคณาจารยใหทันตอการเปลี่ยนแปลง สงเสริมใหนักศึกษาใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการค นควาหาความรู และสงสริมการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับ
นักศึกษา
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2) ดานการวิจัย
1. ส ง เสริ ม ระบบและการจั ด การงานวิ จัย เพื่ อ ความคุ ม คา ของงบประมาณและ
ทรัพยากรตางๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหไดงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนําไปใชเพื่อพัฒนาตอยอดในเชิง
วิชาการ หรือใชประโยชนเชิงพาณิชย และชุมชนสังคม
2. ใหโอกาสและความสําคัญกับงานวิจัยที่สอดคลองกับจุดเนนความเปนเลิศของ
มหาวิทยาลัย สนับสนุนการวิจัยเชิงสหวิทยาการ และพัฒนากลุมนักวิจัยสายวิชาการ รวมทั้งสรางแรงจูงใจให
นักวิจัยโดยการกําหนดประเภท / สาขา และระดับงานวิจัย ใหเหมาะสมกับงบประมาณ
3. แสวงหาความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม ผูประกอบการ ในจังหวัดที่ตั้งและเขต
ใหบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหมากขึ้น เพื่อรวมกันพัฒนางานวิจัยไปสูเชิงพาณิชย
4. เพิ่ ม แหล ง ทุ น การวิ จั ย ด ว ยการเข า ถึ ง องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จั ง หวั ด
ภาคเอกชนสถานประกอบการ ตลอดจนองคกรดานการวิจัยอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ
5. จั ด ตั้ ง ศู น ย ค วามเป น เลิ ศ เฉพาะทางในสาขาวิ ช าที่ มี ศั ก ยภาพ เพื่ อ ศึ ก ษา
คนควาวิจัย และถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนและสังคม
6. พัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย และเชื่อมโยงฐานขอมูลการสืบคนงานวิจัย / งาน
วิชาการ ทั้งในประเทศและต างประเทศ เพื่อรองรับการเผยแพรผ ลงานวิจัยและการพัฒ นางานวิจั ย ของ
มหาวิทยาลัย
3) ดานการบริการทางวิชาการและผสานประโยชนกับประชาคมภาครัฐ เอกชน และ
ชุมชน
1. สงเสริม ระบบ กลไก การจัดงานงานบริการวิชาการ ดวยหลักพันธกิจสัมพันธ
มหาวิทยาลัยกับสังคม โดยเนนกลุมเปาหมายใน 3 จังหวัด ในเขตภาคกลางตอนบน รวมทั้งมีสวนรวมกับ
จังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาและการนําชุมชนไปสูสังคมอุดมปญญา (Knowledgebased Society)
2. บูรณาการองคความรูดานวิชาการ ความรูและทักษะอาชีพของชุมชนและหรือภูมิ
ปญญาทองถิ่น พัฒนาคุณภาพสินคา / บริการ ทักษะอาชีพหรือ ผูประกอบการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
สังคม / ชุมชน ตลอดจนการเพิ่มพูนทักษะของพนักงานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งใน
รูปแบบการใหบริการโดยไมคิดมูลคา และการคิดคาใชจายที่เหมาะสม
3. ส ง เสริ ม ให มี ก ารเที ย บโอนความรู จ ากประสบการณ อ าชี พ และการทํ า งาน
เพื่อการศึกษาตอหรือเพื่อยกระดับชั้นทักษะวิชาชีพ หรือเพื่อปรับคุณวุฒิ
4. รวมมือกับหนวยงานทั้งภายในและตางประเทศ เพื่อระดมทรัพยากร (ผูเชี่ยวชาญ
และเครื่องมืออุปกรณ) ในการเปนแหลงใหบริการวิชาการที่ไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับของสังคม
4) ดานการทํานุบาํ รุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
1. มุงสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สรางจิตสํานึก ความภาคภูมิใจ การธํารงรักษา
ซึ่งประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ภาษา ภูมิปญญาทองถิ่น และเอกลักษณของชาติ เพื่อใหนักศึกษาเรียนรูและ
ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
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2. สนับสนุน ใหนักศึกษา อาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดําเนินกิจกรรม
ดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอยางเปนรูปธรรมเพื่อสามารถนําขนบธรรมเนียม และประเพณีที่ดีงามไปปฏิบัติได
ในชีวิตจริง
3. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการบูรณาการทํานุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรมกับ
พันธกิจอื่นอยางตอเนื่อง
5) ดานการพัฒนานักศึกษา
1. มุงสงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคในดาน 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 ทุน เพื่ อสนับ สนุน นั กศึ กษาที่ด อ ยโอกาสหรื อ มีขอ จํ า กั ดในดาน
เศรษฐกิจ แตมีศักยภาพในการศึกษาตอในสาขาวิชาที่เหมาะสม
5. สนับสนุนและสงเสริมการทํางานของสมาคมศิษยเกา และการสรางความสัมพันธ
ที่ดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์อยางตอเนื่อง เพื่อรวมมือกันในการพัฒนางานดานกิจการนักศึกษาและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในดานอื่นๆ
6) ดานการพัฒนาและสงเสริมทรัพยากรมนุษย
1. พัฒนาระบบสิทธิประโยชนและสวัสดิการของบุคลากรใหดีขึ้น และดีพอที่จะดึงดูด
ใหบุคลากรที่ดีและเกง มาทํางานใหมหาวิทยาลัย
2. ทบทวนและพิจารณาปรับปรุงระบบเงินเดือน คาจาง คาตอบแทนพื้นฐานหรือ
สวนเพิ่มใหเหมาะกับสถานการณในกลุมบุคลากรที่มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการ โดยเฉพาะในสาขาวิชาที่
ขาดแคลน หรืองานที่ตองมีภาระรับผิดชอบสูงและหรือมีความยากลําบาก
3. ทบทวนและพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ดานการจาง การจาย
คาตอบแทน ในสวนที่เกี่ยวของกับบุคลากรแตละประเภทของมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคลากรผูเชี่ยวชาญจาก
ภายนอก
4. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล โดยนําหลักการบริหารจัดการที่อิงสมรรถนะ
(Competency-based Management) และหลักธรรมาภิบาล มาใชในกระบวนการคัดสรรบุคลากร และ
การสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาตามสายงาน ความรูและทักษะ
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5. ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาองค ก ร สิ่ ง แวดล อ ม และบรรยากาศ
ใหเอื้ออํานวยตอการอยูรวมกันมีความสะดวกสบาย ปลอดภัย เอื้ออาทรตอกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในแบบฉบับ
ของสถานศึกษา
6. สานต อ การพั ฒ นาและสร า งนั ก บริ ห ารรุ น ใหม ใ ห กั บ มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให มี
นักบริหารที่ดี มีความสามารถในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ทั้งในระยะปจจุบันอยางเพียงพอและสรางโอกาส
ใหแก นักบริหารรุนใหมในอนาคต
7. ในสาขาวิ ช าที่ มี ค วามจํ า เป น ต อ การพั ฒ นา และหรื อ สาขาวิ ช าเฉพาะทางที่
ขาดแคลนจะจัดสรรงบประมาณเปนทุนการศึกษา ฝกอบรม แกบุคลากรอยางเต็มศักยภาพของมหาวิทยาลัยและ
ศักยภาพของบุคคล รวมถึงการคัดสรรบุคลากรภายนอกที่มีความสามารถเขารับทุนการศึกษาตอ
7) ดานบริหารและการจัดการ
 ดานการเงิน / การคลัง
1. เพิ่มรายได ใหมหาวิทยาลัยทั้งดานงบประมาณจากรัฐ การขอการสนับสนุนจาก
จังหวัด องคการปกครองสวนทองถิน่ 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 งองคกรใหมี ความยื ดหยุนสูง มี โครงสรางองค กรและการแบง
สวนงาน / ราชการที่เอื้ออํานวยตอพันธกิจตางๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งในปจจุบันและอนาคต การปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ เพื่อรองรับการปฏิบัติพันธกิจใหลุลวงไดอยางเหมาะสม
 ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยในสวนอืน่ ๆ
1. พั ฒนาระบบกายภาพของมหาวิ ทยาลั ย ทั้ งด านการใช ประโยชน ตามพั นธกิ จของ
มหาวิทยาลัยบนรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Deverlopment โดยมีเปาหมายสงเสริม การมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของบุคลากรผูเกี่ยวของทุกฝาย
2. สานตอนโยบาย แผนแมบทการพัฒนา และการใชประโยชนจากสินทรัพยที่
มหาวิทยาลัยครอบครอง ทั้งดานการใชประโยชนที่ดิน และสิ่งปลูกสราง ทรัพยสินทางปญญา และสิทธิ
ประโยชนตางๆ
3. สานตอนโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และ Big Data ดานเทคโนโลยีสารสนเทศสู
เปาหมาย การเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)
4. เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยยึดถือ
วาเปน พันธกิจของทั้งหนวยงานตนสังกัด ผูบริหาร และหนวยงานหลักดานการประชาสัมพันธ
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1.11 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา
ขอเสนอแนะในภาพรวม
เนื่องจากงบประมาณที่ใชในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมีแนวโนมลดลง ทั้งงบประมาณ
แผนดินและเงินรายได ดังนั้นมหาวิทยาลัยตองมีกลยุทธดานการเงินที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรและศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย ทั้งทางดานการผลิตบัณฑิตที่ส อดคล องกับความตองการของประเทศและสั งคม งานวิจัยที่
สามารถนํ า ไปใช ป ระโยชน ไ ด จ ริ ง หรื อ สามารถจดทะเบี ย นทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาที่ ก อ ให เ กิ ด รายได แ ก
มหาวิทยาลัย การบริการวิชาการที่ใชศักยภาพทุกดานของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการจัดใหมีหลักสูตรระยะ
สั้นสําหรับการทบทวนทักษะเดิม เพิ่มเติมทักษะใหม ใหแกกําลังคนในสถานประกอบการ ตลอดจนบริการดาน
อาคารสถานที่เพื่อใหเกิดการใชประโยชนไดคุมคา
การดําเนินงานดังกลาว ควรมีหนวยงานหรือคณะกรรมการ และบุคลากรที่รับผิดชอบเปนการเฉพาะ
ในรูปวิสาหกิจ การจัดระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของทั้งดานวิชาการ
บริหารและปฏิบัติการ ใหมีศักยภาพเพียงพอ มีสิ่งสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ตลอดจนมีกลไกและ
ชองทางในการสื่อสารที่ดีทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรองรับ
การดําเนินการ/โครงการ/กิจกรรม
ดานการผลิตบัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการของประเทศและสังคม
1. ดําเนินการจัดการศึกษารวมกับสถานประกอบการตามรูปแบบของหลักสูตรบัณฑิตพันธุใหมทั้ง
หลั กสู ตรปริ ญ ญา (Degree) และหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต ร (Non–degree) ตามความต อ งการของ
ภาคอุตสาหกรรม โดยจัดการเรียนการสอนเปนชุดวิชา (Modular Program) โดยไดจัดโครงการ “การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จากกลุมผูใชบัณฑิตและผูประกอบการ” เพื่อรับฟงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะจากผูใชบัณฑิตและผูประกอบการและนําเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตรฯ เพื่อนํามาใชใน
การพัฒนาพลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563
2. ประชุมเพื่อดําเนินการปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยการบูรณาการความรูพื้นฐาน
ในการเปนผูประกอบการไวในหลักสูตร และสรางรายวิชาที่เกี่ยวของกับการเปนผูประกอบการในหมวดวิชา
เลือกสรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 และไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายวิชาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ที่ 2426/2564 สั่ง ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
2. จัดโครงการการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นป
สุดทายปการศึกษา 2563
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 โดยมีนักศึกษาที่เขารับการทดสอบ จํานวน 2,391 คน
และสอบผานตามเกณฑการทดสอบ จํานวน 1,547 คน คิดเปนรอยละ 64.70
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 โดยมีนักศึกษาที่เขารับการทดสอบ จํานวน 810 คน
และสอบผานตามเกณฑการทดสอบ จํานวน 483 คน คิดเปนรอยละ 59.63
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3. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษในการยกระดับทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา ไดจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการทดสอบ
ความรูภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
4. จัดประชุมกําหนดแนวทางการจัดทํากิจกรรมโครงการใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่พึงประสงคใน
ศตวรรษที่ 21เพื่อวางแผนการดําเนินงานกิจกรรมของนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางดาน Hard Skill และ Soft
มี
Skill และนําทักษะทั้งสองดานมาใชในการดําเนินงานกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2564
การกําหนดรายละเอียดโครงการกิจกรรมจิตอาสา จํานวน 13 โครงการ ใหสอดคลองกับทักษะทางดาน Hard Skill
และ Soft Skill ผานรูปแบบการจัดกิจกรรมองคการนักศึกษาสโมสรนักศึกษา และกิจกรรมชมรมนักศึกษาที่ตองนํา
ความรูและทักษะวิชาที่เรียน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของมาใชในการดําเนินกิจกรรมโครงการ ในลักษณะ New
Normal เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณและมาตรการการปองกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ดานการวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง หรือสามารถจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาที่
กอใหเกิดรายไดแกมหาวิทยาลัย
1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิ์จากทรัพยสินทางปญญาเพิ่มเติมจากที่
ดําเนินการอยู เชน การจัดสรรผลประโยชนแกผูเกี่ยวของ การดําเนินการกรณีผลงานถูกละเมิด เปนตน รวมทั้ง
การหาแนวทางเพิ่มมูลคาจากทรัพยสินทางปญญาที่มีอยู ซึ่งขณะนี้อยูระหวางดําเนินการจัดทํา (ราง) ระเบียบ
มทรส. วาดวยการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา และไดจัดโครงการอบรมความรูดานการบริหารจัดการ
ทรัพยสินทางปญญากับงานวิจัย
กิจกรรมที่ 1 ความรูพื้นฐานดานทรัพยสินทางปญญาระหวางวันที่ 11 - 12 มกราคม 2564
รูปแบบออนไลน มีผูเขารวมโครงการทั้งสิ้น 74 คน
กิจกรรมที่ 2 คลินิกใหคําปรึกษาดานทรัพยสินทางปญญา ระหวางวันที่ 10, 31 มี.ค. และ
12 พ.ค. 2564 รูปแบบออนไลน มีผูเขารวมโครงการทั้งสิ้น 14 คน
2. มหาวิทยาลัยไดวางกลยุทธและกําหนดมาตรการสงเสริมใหมีจํานวนอาจารยที่ขอทุนวิจัยมากขึ้น มีการ
บริหารจัดการเงื่อนไข/แนวทางการขอทุนสนับสนุนการวิจัยที่เอื้อตออาจารยทุกกลุมใหขอรับทุนสนับสนุน
งานวิจัย สนับสนุนงบประมาณดานการสงเสริม/พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยใหเพิ่มขึ้น โดยการจัดอบรมใหความรู
ภายใตโครงการพัฒนาโจทยวิจัยเชิงบูรณาการและประเมินขอเสนอโครงการวิจัย ววน. 65 ระหวางวันที่ 3-4 ธันวาคม
2563 เพื่อใหนักวิจัยมีความพรอมในการเขียนขอเสนองานวิจัย และไดรับทุนสนับสนุนจากภายนอกอยาง
ตอเนื่อง มีผูเขารวมโครงการทั้งสิ้น 40 คน และมีการประเมินขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน ววน. 65 จํานวน
20 โครงการ ซึ่งมีขอเสนอโครงการวิจัยผานการประเมินสงขอรับการสนับสนุนทุน ววน. 65 จํานวน 10 โครงการ
งบประมาณ 11,100,000 บาท และไดจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง การขอรับ
ทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบกองทุนสงเสริมงานวิจัย ประจําปงบประมาณ 2564 ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม
2563 แบงเปน 9 ทุน ดังนี้
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1. ทุนพัฒนานักวิจัยระดับตน
2. ทุนพัฒนานักวิจัยระดับกลาง
3. ทุนวิจัยแผนบูรณาการ
4. ทุนวิจัยตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
5. ทุนวิจัยความรวมมือกับตางประเทศ
6. ทุนวิจัยสถาบัน
7. ทุนวิจัยเพื่อยกระดับปริญญานิพนธสูงานวิจัย
8. ทุนสนับสนุนหนวยวิจัย และ
9. ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรมเพื่อจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
3. มหาวิทยาลัยสงเสริมใหคณาจารยที่มีศักยภาพและความพรอมยกระดับการตีพิมพเผยแพรผลงาน
ในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติใหมีจํานวนที่มากขึ้น โดยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ดวยระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน (R2R) ดวยระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง ระหวาง
วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2563 มีผูเขารวมโครงการทั้งสิ้น 99 คน ไดหัวขอโครงการวิจัย 45
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานวิชาการรับใชสังคม ระหวางวันที่ 10 – 11 มีนาคม
2564 มีผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม จํานวน 59 คน
ดานการบริการวิชาการที่ใชศักยภาพทุกดานของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการจัดใหมีหลักสูตร
ระยะสั้นสําหรับการทบทวนทักษะเดิม เพิ่มเติมทักษะใหม ใหแกกําลังคนในสถานประกอบการ
1. มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดประชุมวางแผนการดําเนินงานดานบริการวิชาการแกสังคมรวมกันทุก
คณะเพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ใชศักยภาพทุกดานของมหาวิทยาลัยสําหรับการทบทวนทักษะเดิมเพิ่มเติม
ทักษะใหมใหแกบุคลากรในสถานประกอบการ โดยการปรับปรุงแผนการดําเนินงานตามแพลตฟอรมบมเพาะ
หมูบานวิทยาศาสตร (SCI) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 และไดประชาสัมพันธเผยแพร
หลักสูตรอบรมตางๆ ของอาจารยหรือนักวิชาการที่มีองคความรูและมีความประสงคจะเผยแพรหลักสูตรอบรมระยะ
สั้นหรือคลิปวีดีโอที่มีประโยชน บนเว็บไซต สวพ.เพื่อเปนการเผยแพรผานชองทางสื่อออนไลนในยุคสถานการณ
โควิดปจจุบัน
2. มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการใน
การพัฒนาขอเสนอโครงการแบบบูรณาการศาสตรใหสอดคลองกับแผนงาน (Platform) ของแหลงทุนเพื่อไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณดําเนินโครงการ
2.1 จัดโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทําขอเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อสอด
รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงทุนภายนอก
กิจกรรมที่ 1 โครงการติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจาก
แหลงทุนภายนอก วันที่ 9-11, 13-14 สิงหาคม 2563 งบประมาณ 7,359 บาท
กิจกรรมที่ 2 เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูบมเพาะนักบริหารจัดการโครงการสูการทํางานอยาง
เปนระบบ วันที่ 26 สิงหาคม 2563 งบประมาณ 16,600 บาท
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ผลการดําเนินงานทั้งสองกิจกรรม คือ เกิดขอเสนอโครงการคูปองวิทยเพื่อ OTOP งบประมาณป
2564 จํานวน 10 โครงการ เกิดการตอยอดพัฒนาขอเสนอโครงการ หมูบานวิทยงบประมาณป 2564 จํานวน 16
โครงการ แบงออกเปน ป 3 จํานวน 6 โครงการ ป 2 จํานวน 5 โครงการ ป 1 จํานวน 5 โครงการ และเกิด
กระบวนการ Impact pathway เพื่อวิเคราะหผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบจากการรับงานบริหารวิชาการและ
งบประมาณสนับสนุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย
2.2 การเสวนาถอดบทเรี ยนและจั ดนิ ทรรศการโครงการที่ ได รั บการสนั บสนุ น RUS social
engagement show & share 2020 และการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการรับใชสังคม วันที่
23 ธันวาคม 2563 งบประมาณ 79,800 บาท และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานภายใตศูนยคลินิกเทคโนโลยี
เครือขายมหาวิทยาลัยฯ
ดานการเงินที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรและศักยภาพของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยไดกําหนดแนวทางการจัดทํางบประมาณที่สอดคลองกับภาระกิจและยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยโดยเนนการจัดทําคําเสนอของบประมาณรายจายประจําปเพื่อการผลิตกําลังคนตรงตามความตองการ
ของประเทศ และการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจ
ตางๆ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายที่กําหนด
และใชจายงบประมาณไดอยางคุมคา โดยการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทํางบประมาณประจําป เมื่อวันที่ 13
พฤศจิกายน 2563 และไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําและติดตามผลการดําเนินงานแผนกลยุทธทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2564-2565
ดานการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของทั้งดานวิชาการ บริหาร และปฏิบัติการ ใหมีศักยภาพเพียงพอ
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดประชุมเพื่อทบทวนโครงสรางกรอบอัตรากําลัง ระยะที่ 3 (ปงบประมาณ พ.ศ.
2562 – 2565) การแบงงานภายในและอัตรากําลังของแตละหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี ใหเปนไปตาม
แผนภูมิโครงสรางที่มีการปรับกรอบอัตรากําลังภายในสํานักงานอธิการบดี และไดมอบหมายใหกองบริหารงาน
บุ คคลวิ เคราะห และนํ าเสนอต อคณะกรรมการเพื่ อพิ จารณาทบทวนโครงสร างกรอบอั ตรากํ าลั ง ระยะที่ 3
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งอยูระหวางจัดทําและรวบรวมเอกสาร เพื่อทําการ
พิจารณาทบทวนโครงสรางกรอบอัตรากําลัง ระยะที่ 3 (งปม.2562-2565)
สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการมีตําแหนงทางวิชาการ เพื่อสงเสริมสนับสนุน
ความกาวหนาใหบุคลากรมีตําแหนงทางวิชาการสูงขี้น โดยกองบริหารงานบุคคลไดจัดอบรมบรรยายพิเศษ
หัวขอการเรียน การสอน ยุค new normal การทําวิจัยและการตีพิมพ การทํางานรับใชสังคมและการทํางาน
รวมกับภาคอุตสาหกรรม การขอตําแหนงทางวิชาการ ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 และกองบริหารงาน
บุคคล อยูระหวางการศึกษาขอมูลจากหนวยงานที่มีการจัดตั้งศูนยสงเสริมวิทยฐานะของบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Plan) เพื่อพัฒนา
บุคลากรทุกระดับทุกตําแหนงหนาที่ใหมีสมรรถนะในการทํางานที่สูงขึ้น โดยกําหนดไวเปนคาเปาหมายใน
แผนยุทธศาสตรการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 – 2565
~ 25 ~

~ 26 ~

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
3.54
ดี
1.2 อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
3.44
พอใช
1.3 อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทาง
2.25
ตองปรับปรุง
วิชาการ
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
5.00
ดีมาก
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
5.00
ดีมาก
2. การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
5.00
ดีมาก
หรืองานสรางสรรค
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
3.40
พอใช
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
4.22
ดี
3. การบริการ
3.1 การบริการวิชาการแกสังคม
5.00
ดีมาก
วิชาการ
4. การทํานุบํารุง
4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
5.00
ดีมาก
ศิลปะและวัฒนธรรม วัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตาม
ผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบัน และเอกลักษณ
5.00
ดีมาก
ของสถาบัน
5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
4.41
ดี
5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
5.00
ดีมาก
คาคะแนนเฉลี่ย
4.33
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 : หลักสูตรที่ไดรั บการรั บรองโดยระบบอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไมตองนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบงชี้นี้ แตตอง
รายงานผลการรับรองตามระบบนั้น ๆ ในตัวบงชี้นี้ใหครบถวน
แทนคา
1. ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร (1)
2. จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ (2)
คะแนนที่ได (1) ÷ (2)
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: 3.54 คะแนน
: 3.51 คะแนน
: 3.51 คะแนน

162.97
46
3.54

ผลการดําเนินงาน : / บรรลุเปาหมาย

ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง :
ปการศึกษา 2563 มีการจัดการเรียนการสอนรวม 46 หลักสูตร ไดแก ระดับปริญญาตรี จํานวน
40 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จํานวน 4 หลักสูตร และ
ปริ ญญาเอก จํ า นวน 1 หลั กสู ตร ผลการบริห ารจัดการหลักสูตรโดยรวมของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ มีคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ เทากับ 3.54 คะแนน
อยูในระดับคุณภาพดี
คะแนนที่ได =

162.97
46

= 3.54

ตารางที่ 1.1-1 ตารางแสดงคะแนนของการประเมินตัวบงชี้พัฒนาระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา 2563
ผลการ
ระดับ
คะแนน
คณะวิชา
ที่
ขื่อหลักสูตร
ประเมิน
คุณภาพ
ปริญญาตรี
คณะครุศาสตร
1 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
ผาน
3.39
ดี
อุตสาหกรรม
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยี (5 ป)
2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
ผาน
3.46
ดี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(5 ป)
3 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
ผาน
3.65
ดี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
(5 ป)
4 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
ผาน
3.64
ดี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
(5 ป)
5 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
ผาน
3.62
ดี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ (5 ป)
6 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
ผาน
3.55
ดี
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
(ตอเนื่อง)

คณะวิชา

ที่
7

8
9

10

ผลการ
ประเมิน
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
ผาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
(ตอเนื่อง)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
ผาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
ผาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
(ตอเนื่อง)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ผาน
สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2559)
ขื่อหลักสูตร

คณะ
ปริญญาตรี
เทคโนโลยีการเกษตร 11 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ผาน
และอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เกษตร
เทคโนโลยีการอาหาร
12 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ผาน
สาขาวิชาสัตวศาสตร
13 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ผาน
สาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตพืช
14 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ผาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
เกษตรและอาหาร
15 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ผาน
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ปริญญาโท
16 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ผาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ปริญญาตรี

3.59

ระดับ
คุณภาพ
ดี

3.46

ดี

3.56

ดี

3.54

ดี

3.51

ดี

3.62

ดี

3.59

ดี

3.16

ดี

4.10

ดีมาก

3.61

ดี

คะแนน

คณะวิชา
คณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

ที่

ขื่อหลักสูตร

17 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

ผลการ
ประเมิน
ผาน

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

3.60

ระดับ
คุณภาพ
ดี

2.81

ปานกลาง

3.58

ดี

3.79

ดี

3.68

ดี

3.64

ดี

3.78

ดี

3.73

ดี

3.57

ดี

3.85

ดี

3.12

ดี

3.08

ดี

คะแนน

คณะวิชา

ที่

คณะ
วิศวกรรมศาสตรและ 29
สถาปตยกรรมศาสตร
30
31
32

33
34
35
36
37

38
39

40
41

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
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
ผาน
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา
ขื่อหลักสูตร

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

3.51

ดี

3.35

ดี

3.15

ดี

3.45

ดี

3.62

ดี

3.46

ดี

3.63

ดี

3.40

ดี

3.55

ดี

3.89

ดี

3.53

ดี

3.39

ดี

3.64

ดี

คณะวิชา

คณะศิลปศาสตร

ผลการ
ประเมิน
ปริญญาเอก
42 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฏี
ผาน
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
ปริญญาตรี
42 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ผาน
สาขาวิชาการทองเที่ยว
43 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ผาน
สาขาวิชาการโรงแรม
ที่

44 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
46 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน
เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
U-1.1-1.1

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

3.16

ดี

3.99

ดี

3.91

ดี

ผาน

3.88

ดี

ผาน

3.18

ดี

ขื่อหลักสูตร

รายการเอกสารหลักฐาน
ตารางแสดงคะแนนของการประเมินตัวบงชี้พัฒนาระดับหลักสูตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา 2563

( / ) ตัวบงชี้ที่ 1.2
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

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

คําอธิบายตัวบงชี้ :
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
และความลุ มลึ กทางวิ ช าการ เพื่ อปฏิ บั ติพัน ธกิจ สําคัญ ของสถาบัน ในการผลิตบั ณฑิต ศึกษาวิจัย เพื่ อ
การติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารยที่มีระดับ
คุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่เปดสอนในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนน
ของหลักสูตร
เกณฑการประเมิน :
โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค 2
คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร
จํานวนอาจารยประจําสถาบันที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก
จํานวนอาจารยประจําสถาบันทั้งหมด

X 100

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

X5

หมายเหตุ :
1.คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายใน
รอบปการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใชคุณวุฒิอื่นเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมี
คุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกวา ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2.การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
ในกรณีที่มีอาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําที่ระบุในคําชี้แจงเกี่ยวกับการนับจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัย
แทนคา
ขอมูลพื้นฐาน (CDS)
1.จํานวนอาจารยประจําคณะ คอ. ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2.จํานวนอาจารยประจําคณะ ทอ. ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
3.จํานวนอาจารยประจําคณะ บท. ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
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 27.498
: รอยละ 16.00
: รอยละ 16.00

จํานวน
23
25
35
39
34
16
172
625.5
172
625.5

X 100 = 27.498

27.498
40

X 5 = 3.44

เกณฑประเมิน
: 3.44 คะแนน
ผลการดําเนินงาน : / บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน
: 2.00 คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก = 27.498 เมื่อเทียบคารอยละของ
อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป ดังนั้น
คะแนนที่ไดเทากับ 3.44 คะแนน

เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U-1.2-1 แบบรายงานอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปการศึกษา 2563
U-1.2-2 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา 2563
U-1.2-3 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประจําปการศึกษา 2563
U-1.2-4 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปการศึกษา 2563
U-1.2-5 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2563
U-1.2-6 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
ประจําปการศึกษา 2563
U-1.2-7 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะศิลปศาสตร ประจําปการศึกษา 2563

( / ) ตัวบงชี้ที่ 1.3
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

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

คําอธิบายตัวบงชี้ :
สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริมใหอาจารย
ในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ อยางตอเนื่อง
เพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ
เกณฑการประเมิน :
โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค 2
คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ
ศาสตราจารย รวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตามสูตร
จํานวนอาจารยประจําสถาบันทีด่ ํารงตําแหนงทางวิชาการ
จํานวนอาจารยประจําสถาบันทัง้ หมด

X 100

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได

คะแนนที่ได=

รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

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

: รอยละ 27.018
: รอยละ 28.00
: รอยละ 28.00

ผศ.
20
20
43
26
29
14

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

รวม
20
26
47
26
35
15

152

17

169

0

รอยละ
3.20
4.16
7.51
4.16
5.60
2.40
27.02

625.5
169
625.5
คะแนนที่ได=

X100 = 27.018
27.018
60

X 5 = 2.25

เกณฑประเมิน
: 2.25 คะแนน
ผลการดําเนินงาน : X ไมบรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน
: 2.33 คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ = 27.018 เมื่อเทียบคารอยละ
ของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป
ดังนั้น คะแนนที่ไดเทากับ 2.25 คะแนน

เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U-1.3-1 แบบรายงานอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปการศึกษา 2563
U-1.3-2 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา 2563
U-1.3-3 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประจําปการศึกษา 2563
U-1.3-4 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปการศึกษา 2563
U-1.3-5 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2563
U-1.3-6 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
ประจําปการศึกษา 2563
U-1.3-7 แบบรายงานอาจารยประจําของคณะศิลปศาสตร ประจําปการศึกษา 2563

( / ) ตัวบงชี้ที่ 1.4
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

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

คําอธิบายตัวบงชี้ :
สถาบันอุดมศึกษาควรจั ดบริการดานต าง ๆ ใหนักศึกษาอย างครบถวนตั้งแตการให คําปรึ ก ษา
ทั้ ง ด า นวิ ช าการและการใช ชี วิ ต จั ด บริ ก ารข อ มู ล หน ว ยงานที่ ใ ห บ ริ ก าร เช น ทุ น กู ยื ม การศึ ก ษา
แหลงทุนการศึกษาตอการบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมความพรอม
เพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จําเปนแกนักศึกษาและ
ศิษยเกา
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

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1. จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน
มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานั กศึกษาไดมีการดําเนินงานจัดบริการใหคําปรึกษาชวยเหลื อ
แนะนํ าแก นั กศึ กษา แนะแนวด า นการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อให
สามารถดํารงชีวิตระหวางกําลังศึกษาไดอยางมีความสุข สามารถปองกันและแกไขปญหาของตนเองได
โดยกองพัฒ นานั กศึ กษาไดมีการประชุ มเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดําเนิน งานดานกิจ การนัก ศึ ก ษา
เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการใหบริการแกนักศึกษา รวมถึงมีบุคลากรและหนวยงานที่ใหบริการดาน
ตาง ๆ ในการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน ดังนี้
1.1 การบริการใหคําปรึกษา
มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาทั้งปญหาดานการเรียน ปญหาสวนตัวและสังคม เชน
การใช ชี วิ ต ความสั ม พั น ธ กั บ เพื่ อ น การเงิ น ความรั ก โดยมี ห อ งบริ ก ารให คํ า ปรึ ก ษาที่ เ ป น ส ว นตั ว
การดําเนินการใหคําปรึกษาจะเก็บเปนความลับระหวางผูใหคําปรึกษาและนักศึกษา มีตารางการบริการให
คําปรึกษาโดยนักจิตวิทยาที่มีความรูและความสามารถในการใหคําปรึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถนัดวันเวลาที่
สะดวกลวงหนาหรือเดินเขามาขอพบตามตารางการใหบริการได (U1.4 - 1.1) นอกจากนี้ยังมีบุคลากร
นักวิชาการศึกษาของหนวยงานที่ใหบริการใหคําปรึกษาดานตางๆ ดังนี้
1.1.1 การใหบริการดานสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องตนและใหยารักษาอาการเจ็บปวย
เบื้ อ งต น โดยจั ด ห อ งพยาบาลในแต ล ะศู น ย พื้ น ที่ เ พื่ อ ให บ ริ ก ารด า นสุ ข ภาพอนามั ย (U1.4 - 1.2)
โดยพยาบาลวิชาชีพใหคําปรึกษา และในกรณีที่นักศึกษาเจ็บปวยหรือประสบอุบัติเหตุรายแรง จะนําสง
โรงพยาบาลและแจงใหผูปกครองทราบทันที เวลาใหบริการงานพยาบาล วันจันทร - วันศุกร เวลา 8.30 น.
- 16.30 น. สถานที่ ตั้งห อ งพยาบาล ศู น ยพระนครศรี อ ยุธ ยา หัน ตรา ชั้น 2 อาคารกิจ การนั กศึ ก ษา,
ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ชั้น 1 อาคาร 3 กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี, ศูนยนนทบุรี เขตเหนือ
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 17), ศูนยนนทบุรี เขตใต ชั้น 1 อาคารยานพาหนะ (อาคาร 4),
ศูนยสุพรรณบุรี : ชัน้ 1 อาคารกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี โดยมีนักศึกษาเขาใชบริการ จํานวน 415 คน
1.1.2 การให บ ริ ก ารตรว จสุ ขภาพนั กศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2563 (U1.4-1.3)
ระหวางวันที่ 15-19 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภู มิ แตละศูน ย พื้ น ที่
เพื่อตองการทราบขอมูลการเจ็บปวยเบื้องตนของนักศึกษาและใหบริการดานสุขภาพที่ถูกตอง เหมาะสม
และปองกันการเกิดโรคภัยไขเจ็บที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งจัดทําฐานขอมูลดานสุขภาพของนักศึกษาใหม เพื่อ
เป น การส ง เสริ ม การรั ก ษาสุ ข ภาพอนามั ย ของนั ก ศึ ก ษาให มี ค วามสมบู ร ณ แ ข็ ง แรง อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารให
คําปรึกษาดานสุขภาพตาง ๆ โดยแพทยผูเชี่ยวชาญ ซึ่งมีขั้นตอนของการใหบริการตรวจสุขภาพ อาทิ การชั่ง

น้ําหนัก วัดสวนสูง การวัดความดันโลหิต ชีพจร การเจาะเลือด การตรวจรางกายโดยแพทยผูชํานาญ การ
ตรวจวัดสายตา การเอ็กซเรย การตรวจปสสาวะ เปนตน มีนักศึกษาใหมเขารับการตรวจสุขภาพ จํานวน
2,578 คน
1.1.3 การใหบริการดานทุนการศึกษา (U1.4 -1.4) โดยการบริการจัดหาทุนการศึกษาประเภท
ทุนใหเปลา จัดสรรทุนการศึกษา ดําเนินการทุนตอเนื่องสําหรับทุนที่ติดตัวมากับนักศึกษา ติดตามผลการให
ทุนเพื่อรายงานใหเจาของทุนทราบ ซึ่งมีนักศึกษาไดรับทุนการศึกษาประเภททุนใหเปลา ปการศึกษา 2563
จํานวน 71 ทุน อาทิ ทุนมูลนิธิทาคาฮาชิ ทุนวัดอโยธยา ทุนการศึกษาเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโตะ ทุนสโมสรโรตารี่กรุงเทพ ทุนเทสโกโลตัส และทุนการศึกษาบริษัท สยามซิตี้
ประกั น ภั ย จํ า กั ด (มหาชน) เป น ต น นอกจากนี้ ยั ง มี ทุ น การศึ ก ษาเฉลิ ม ราชกุ ม ารี ซึ่ ง เป น ประเภท
ทุนการศึกษาตอเนื่อง ปการศึกษา 2563 จํานวน 2 ทุน
1.1.4 คู มือนั กศึ กษา ป การศึกษา 2563 (U1.4 -1.5) ซึ่งเปรีย บเสมือนที่ป รึกษาประจําตั ว
นั กศึ กษาทุ ก คน โดยมอบให นั กศึ ก ษาใหมทุ ก คนในวัน ปฐมนิ เทศนั ก ศึ กษา ปการศึกษา 2563 เพื่อให
นักศึกษามีความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการศึกษาระเบียบ ขอปฏิบัติตาง ๆ รวมกัน และเปนขอมูลในการ
ปฏิบัติตนในรั้วมหาวิทยาลัย สิทธิประโยชนตาง ๆ ที่นักศึกษาควรทราบและสามารถกําหนดแนวทางหรือ
แผนการเรียนไดถูกตองเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง และในสวนของระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ
ของมหาวิทยาลัยและขอปฏิบัติที่เกี่ยวของกับนักศึกษา ทั้งทางดานวิชาการและดานกิจกรรมนักศึกษา ชวย
ใหนักศึกษาสามารถปรับตัวและวางตนไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีขอมูลสําคัญ ๆ เกี่ยวกับสถานที่
บุคลากร หนวยงานและกิจกรรมตาง ๆ ที่นักศึกษาควรทราบเพื่อความสะดวกในการติดตอประสานงาน
ระหวางที่ศึกษา
1.2 แนะแนวดานการใชชีวิต
1.2.1 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหมออนไลน ปการศึกษา 2563 (U1.4-1.6) โดยงานแนะแนวการศึกษา
และอาชีพรวมกับกองบริหารทรัพยากรศูนยพื้นที่และคณะกรรมการเตรียมการปฐมนิเทศนักศึกษา ไดมีการ
ประชุมและมีมติเห็นชอบในการดําเนินการจัดการปฐมนิเทศใหม ผานระบบออนไลน เนื่องจากการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหวาง วันที่ 13-19 กรกฎาคม 2563 เพื่อให
นักศึกษาไดทราบแนวทางการปฏิบัติตนการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย สิ่งที่นักศึกษาควรรูในศูนยพื้นที่ตาง ๆ
ของมหาวิทยาลัย และการใหบริการและสวัสดิการนักศึกษากับนักศึกษา รวมถึงเปนการแนะแนวดานการใช
ชีวิต การปรับตัวเขากับหมูคณะ และสิ่งแวดลอม สังคมใหมในมหาวิทยาลัยไดดวยดี โดยมีจํานวนนักศึกษา
เขารวมการปฐมนิเทศนักศึกษา จํานวน 3,032 คน
1.2.2 ปฐมนิเทศกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาออนไลน (U1.4 -1.7) โดยงานสวัสดิการ
นักศึกษาและกองบริหารทรัพยากรแตละศูนยพื้นที่ ไดดําเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนให
กู ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษาออนไลน ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2563 เมื่ อ วั น ที่ 21 สิ ง หาคม 2563 เพื่ อ การชี้ แ จง
แนะแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอกูยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ใหกับนักศึกษาที่ประสงคที่จะขอ
กูยืมเงินทั้งผูกูยืมรายเกาที่ยายสถานศึกษาและนักศึกษาผูกูยืมรายใหม และเพื่อเปนการใหนักศึกษาทราบ

ขั้นตอนการกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา รวมถึงเปนการปลูกจิตสํานึกใหนักศึกษาที่กูยืมเงินใหมี
ความรับผิดชอบในการชําระหนี้ โดยมีผูเขารวมโครงการทั้งสิ้น จํานวน 2,046 คน
1.2.3 คูมือหอพักมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2563 (U1.4-1.8) เพื่อเปนการชี้แจงแนะแนว
ทางการปฏิบัติตัวในการอยูหอพักนักศึกษาสําหรับนักศึกษาใหม รวมถึงกฎ ระเบียบ การอยูรวมกัน ของ
นักศึกษาหอพักและเพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพของจริยธรรมของนักศึกษาที่เขาพักอาศัยใน
หอพักใหเปนผูมีระเบียบวินัย ฝกตนเองในการอยูรวมกัน และเคารพในสิทธิ์และเสรีภาพของผูอื่นมีความ
สามัคคี มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม สามารถดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยไดอยางถูกตอง พรอม
ทั้งมีกิจกรรมแนะนําบุคลากรที่ใหบริการดูแลและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ในการเขาพักอาศัยใน
หอพัก กิจกรรมเสริมสรางความรักความเขาใจเพื่อนชวยเพื่อน มีนักศึกษาใหมเขาพัก จํานวน 125 คน
1.3 การเขาสูอาชีพแกนักศึกษา
1.3.1 หองสมุดอาชีพ (U1.4-1.9) งานแนะแนวนักศึกษาและอาชีพ ไดมีการจัดใหบริการ
หองสมุดอาชีพ เวลาใหบริการ วันจันทร-วันศุกร เวลา 8.30 - 16.30 น. สถานที่ตั้งศูนยพระนครศรีอยุธยา
หันตรา ชั้น 2 อาคารกิจการนักศึกษา โดยมีวารสารตาง ๆ เชน Job Request งานการศึกษาและอาชีพ
สรรพสารสมัครงานดวน งานวันนี้ เปนตน รวมถึงการจัดหาเอกสารหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ
การสงเสริมสุขภาพจิต การเพิ่มพูนประสบการณและความรูในการเตรียมตัวประกอบอาชีพ ขอมูลเกี่ยวกับ
ตลาดแรงงาน แหลงฝกงาน สถานประกอบการ เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง
และเปนแหลงเรียนรูการรับสมัครงาน การเขียนใบสมัคร และการเตรียมตัวกอนเขาสูโลกอาชีพ
1.3.2 ประชาสัมพันธขาวสารการรับสมัครงาน (U1.4-1.10) ตามอาคารเรียนภายในศูนย
แต ล ะศู น ย พื้น ที่ หอพั กนั กศึ ก ษา ศู น ย อาหาร อาคารกิจ การนั ก ศึ ก ษา เชน บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค
(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท บีทาเกน จํากัด สาขาบางปะอิน-วังนอย, บริษัท True เปดรับตําแหนงวาง,
บริ ษัท เอส ที เฟรม แอนด ทรั ส จํ า กั ด ฯลฯ จํานวน 250 เรื่อง รวมถึงการประชาสัม พัน ธ ผานทาง
Facebook กองพัฒนานักศึกษา, Facebook งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ, เว็บไซตของกองพัฒนา
นักศึกษา กลุม Line : Rus Part time Job นอกจากนี้ ยั ง จั ด ทํา หนั ง สื อ ประชาสัมพันธไปยังคณะและ
ศู น ย พื้น ที่ ซึ่ งนั กศึ กษาที่ ส นใจสามารถติดตอสอบถามไปยังหนว ยงานที่รับ สมัครงาน หรือหนว ยงานที่
รับผิดชอบได โดยมีนักศึกษาสนใจลงทะเบียนขอมูลของนักศึกษาที่สนใจทํางานพิเศษนอกเวลาเรียน จํานวน
100 คน
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษายังไดมีการเพิ่มชองทางจัดบริการให
คําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิตและการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน โดยนักศึกษาสามารถเขาถึง
ไดหลากหลายชองทาง โดยการตอบคําถามผานทางกลองขอความจากนักศึกษา โดยผูใหบริการที่เกี่ยวของ
กับเรื่องนั้น ๆ เปนผูใหคําปรึกษาและตอบขอคําถามจากนักศึกษา
2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแกนักศึกษา

มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษาไดมีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเ ศษ
นอกหลั กสู ตร แหล งงาน ทั้ งเต็ มเวลาและนอกเวลาแกนัก ศึ กษา โดยผานทาง Facebook กองพัฒ นา
นักศึกษา (U1.4 - 2.1) เว็บไชตกองพัฒนานักศึกษา (U1.4-2.2) บอรดประชาสัมพันธ/ไวนิลประชาสัมพันธ
(U1.4 - 2.3 ) และการใหขอมูลการใหบริการและสวัสดิการนักศึกษาในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหมของทุกป
การศึกษา (U 1.4 - 2.4) เพื่ อให นั กศึ กษาไดทราบเกี่ย วกับ การใหบริการดานตาง ๆ และสวัส ดิการที่
มหาวิทยาลัยจัดใหกับนักศึกษา รวมถึงมีการประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรม
พิเศษนอกหลั กสูต ร แหลงงานทั้งเต็มเวลา และนอกเวลาแกนักศึกษา โดยมีการจัดกิ จกรรม/โครงการ
ฝกอบรมตาง ๆ เพื่อเสริมสรางทักษะพัฒนาความรู บุคลิกภาพ การแตงกาย การพูด และการแสดงออก
การปรับตัวในการเขาสังคมในหมูคณะ รวมทั้งแหลงขอมูลขาวสารการรับสมัครงาน และขาวสารอื่น ๆ ที่
เปนประโยชนแกนักศึกษา
สถานที่ตั้ง : อาคารกิจการนักศึกษา (อาคาร 28) กองพัฒนานักศึกษา เบอรโทร : 035-709089
http://student.rmutsb.ac.th/ โดยมีหนวยงานใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา ดังนี้
1. งานกิจกรรมนักศึกษาและพัฒนางานวินัย (U1.4 - 2.5) ใหบริการ คําปรึกษาการจัดกิจกรรม
พิเศษนอกหลั กสู ตรให แก นักศึ กษา ชมรม องคการ/สโมสรนั กศึ กษา และกิจกรรมตาง ๆ ที่กองพั ฒ นา
นักศึกษาจัดใหนักศึกษา
2. งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (U1.4 - 2.6) ใหบริการนักศึกษาดานการจัดหาแหลงงาน
ทั้ งเต็ มเวลาและนอกเวลาแก นั กศึ กษา แหลงทุน การศึกษาตอ การบริการจัดหางาน แหลงขอมูล การ
ฝกประสบการณวิชาชีพ จํานวน 205 เรื่อง เชน บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จํากัดบริ ษั ท
บี ท าเก น จํา กั ด สาขาบางปะอิน-วังนอย,บริษัท True เป ด รั บ ตํา แหน ง วาง, บริษัท เอส ที เฟรม แอนด
ทรัส จํากัด ฯลฯ โดยผานช อ งทางเว็ บ ไชต ม หาวิ ท ยาลั ย, Facebook งานแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ มทร.สุวรรณภูมิ มีผูติดตามจํานวน 264 คน, Facebook กองพัฒนานักศึกษา มี ผู ติ ด ตาม จํานวน
3,459 คน, Line : RUS Part Time Job มีสมาชิก จํานวน 86 คน
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ได มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มเพื่ อ การทํ า งานเมื่ อ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา
แกนักศึกษา โดยกองพัฒนานักศึกษาและกองบริหารทรัพยากรแตละศูนยพื้นที่ไดดําเนินการจัดกิจ กรรม
โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2563 ระหวางวันที่ 15-18 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ แตละศูนยพื้นที่โดยมีนักศึกษาชั้นปสุดทายเขารวมโครงการ จํานวน 2,670
คน คิดเปนรอยละ 95.26 จากนักศึกษาชั้นปสุดทายทั้งหมด 2,803 คน มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเตรียม
ความพรอมใหกับนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาใหมีความพรอมในดานตาง ๆ การพัฒนาบุคลิกภาพ
การแตงกาย การพูด และการแสดงออก รวมถึงปลูกฝงใหนักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษาใหเปนผูที่มีความ
พรอมดวยคุณธรรม มีจิตสํานึกที่ดีตอสังคม มีความซื่อสัตยตอตนเอง มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และเพื่อ ฝก
ใหนักศึกษาไดคิด ไดทํา กลาแสดงออก เปนผูนําที่ดีมีความกาวหนาในหนาที่การทํางาน ซึ่งเนื้อหา การ

บรรยายใหความรูเกี่ยวกับแนวคิดการใชชีวิตหลังจบการศึกษา การเตรียมตัวเมื่อสําเร็จการศึกษา และการ
เสวนาพิ เ ศษการเตรี ย มความพร อมสู โ ลกอาชีพ (U1.4 - 3.1) โดยไดรับ เกีย รติจ ากคณบดี 6 คณะเปน
วิทยากรถายทอดความรูประสบการณเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดการใชชีวิตหลังจบการศึกษาและวิทยากรพิเศษ
หัวขอเรื่อง การเตรียมความพรอมสูโลกอาชีพ (2.6-3.2) และการใหความรูเกี่ยวกับการเตรียมตัวเมื่อสําเร็จ
การศึกษา โดยผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (U1.4 - 3.3) รวมทั้งการจัดทําเลมปจฉิมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2563 มอบให
นักศึกษาทุกคนในวันปจฉิมนิเทศนักศึกษา (U1.4 - 3.4) เพื่อใชเปนแนวทางในการสมัครงาน การเขียนใบ
สมัครงาน การสอบสัมภาษณ ชองทางการประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงสถานศึกษาเพื่อการศึกษาตอ
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษาไดทําการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ
ใหนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูรับบริ การ
และนําขอมูลที่ไดมาเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดานการใหบริการใหสอดคล อง
กั บ บทบาทและหน า ที่ ความรั บ ผิ ดชอบ โดยกองพัฒ นานักศึกษาได ดําเนิน การสอบถามความพึง พอใจ
ตอคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการใหนักศึกษาในดานตาง ๆ โดยชวงเวลาในการจัดเก็บขอมูล
ระหวางเปดภาคเรียน ปการศึกษา 2563 (มิถุนายน 2563-พฤษภาคม 2564) ครอบคลุมทั้งคณะภายใน
ศู น ย พื้ น ที่ แ ละระดับชั้นการศึกษา (U1.4 - 4.1) โดยผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและ การ
จัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 กองพัฒนานักศึกษาไดดําเนินการประเมิน
คุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการไวทุกกิจกรรม โดยประเมินจากกลุมเปาหมายผูเขารวมกิจกรรม/
โครงการ/ผูรับบริการ และการประเมินผลความพึงพอใจในการให บริการดานตาง ๆ มีการกําหนดชว ง
คะแนน คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ ผลการประเมินผล ดังนี้
1) การจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษา
ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2563 เก็ บ ข อ มู ล จากนั ก ศึ ก ษาผู ใ ช บ ริ ก ารทุ ก ชั้ น ป ทุ ก คณะ มี ผ ลการประเมิ น
ความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับ มาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.51 คิดเปนรอยละ 90.20
2) ดานการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก นั ก ศึ ก ษา เก็ บ ข อ มู ล จากนั ก ศึ ก ษาผู ใ ช บ ริ ก ารทุ ก ชั้ น ป ทุ ก คณะ มี ผ ลการประเมิ น
ความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.68 คิดเปนรอยละ 93.60
3) ด า นการจั ด กิ จ กรรมเตรี ย มความพร อ มเพื่ อ การทํ า งานเมื่ อ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาแก นั ก ศึ ก ษา
โดยกองพั ฒ นานั กศึ กษาและกองบริ ห ารทรัพยากรแตล ะศูน ยพื้น ที่ไดจัดกิจ กรรมโครงการปจฉิมนิเทศ
นักศึกษา ประจําปการศึ กษา 2563 จํานวน 2,670 คน มีความพึงพอใจอยูในระดั บ มากที่สุด คาเฉลี่ ย
เทากับ 4.37 คิดเปนรอยละ 87.40
5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อสงใหผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา ดังนี้

กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาได มี ก ารจั ด ประชุ ม การวางแผนการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
การปฏิ บั ติ ง านของกองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา โดยนํ า ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารและการจั ด
กิ จ กรรมต า ง ๆ ของกองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา มาใช เ ป น ข อ มู ล ในการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น งาน
เพื่อสงผลใหการประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา โดยไดนําผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 ที่ผานมา นําเสนอที่ประชุมเพื่อหาแนวทางในการดําเนินการ
ประเมินผลเพื่อประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 (U1.4 - 5.1) และนําผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนําเสนอเขาที่
ประชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณานํ า ไปปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาตามข อ เสนอแนะ ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มอบหมายให
ผูรับผิดชอบแตละงานดําเนินการและหาวิธีการปรับปรุงตามขอเสนอแนะในแตละดาน
1) การจัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิตและการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน
ประจําปการศึกษา 2563 เก็บขอมูลจากนักศึกษาผูใชบริการทุกชั้นป ทุกคณะ มีผลการประเมินความพึง
พอใจในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.51 คิดเปนรอยละ 90.20 (ผลการประเมินเพิ่มขึ้น
จากป การศึ กษา 2562 ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 4.47) จากผลการประเมิน มีข อเสนอแนะเพื่ อการปรั บ ปรุ ง
พัฒนาการใหบริการ ดังนี้
ขอเสนอแนะ
1. กําหนดรูปแบบการใหบริการดานตางๆ ใหมี
ความชัดเจนของแตละหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
นักศึกษาและควรเพิ่มชองทางการบริการให
คําปรึกษาเพิ่มมากขึ้น

2. ควรเพิ่มขอมูลการใหความรูเกี่ยวกับการใชชีวิต
ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

ประสานงาน / ดําเนินการ
กองพัฒนานักศึกษา แตละหนวยงาน จัดทํา
รูปแบบการใหบริการใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
และเพิ่มชองทางการบริการใหคําปรึกษาในแตละ
เรื่องผานชองทางออนไลนของแตละงานที่
เกี่ยวของกับนักศึกษา ดังนี้
- กองพัฒนานักศึกษา
- งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
- งานกิจกรรมนักศึกษา
- งานสวัสดิการนักศึกษา
- งานหอพักนักศึกษา
- องคการนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับการใหบริการของ
แตละงานและเผยแพรขอมูลไปยังหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อเพิ่มชองทางการรับรูขาวสารของ
นักศึกษามากขึ้น

3. ควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายเกี่ยวกับการเตรียม งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จัดทําขอมูลการ
ความพรอมการเขาสูอาชีพสําหรับนักนักศึกษาใน เผยแพร ข า วสารที่ ห ลากหลายเกี่ ย วกั บ การให
มหาวิทยาลัย
ความรู ใ นการเตรี ย มตั ว เข า สู อ าชี พ แก นั ก ศึ ก ษา
และจัดทําแผนการจัดกิจกรรมเตรียมความพร อม
การเขาสูอาชีพของนักศึกษา ในดานตางๆ
2) ดานการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก นั ก ศึ ก ษา เก็ บ ข อ มู ล จากนั ก ศึ ก ษาผู ใ ช บ ริ ก ารทุ ก ชั้ น ป ทุ ก คณะ มี ผ ลการประเมิ น
ความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.68 คิดเปนรอยละ 93.60 (ผลการประเมิน
เพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2562 คาเฉลี่ยเทากับ 4.49) จากผลการประเมินมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
พัฒนาการใหบริการ ดังนี้
ขอเสนอแนะ
เพิ่มจํานวนขอมูลขาวสารการรับสมัครงานและ
ความหลากหลายของตําแหนงงาน

ประสานงาน / ดําเนินการ
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพิ่มชองทางการ
ประชาสัมพันธ และดําเนินการประสานงานกับ
สํานักงานจัดหางานจังหวัดและสถานประกอบการ
ในการเผยแพรขอมูลขาวสารการรับสมัครงาน
โดยตรง

3) ด า นการจั ด กิ จ กรรมเตรี ย มความพร อ มเพื่ อ การทํ า งานเมื่ อ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาแก นั ก ศึ ก ษา
โดยกองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาได จั ด กิ จ กรรมโครงการป จ ฉิ ม นิ เ ทศนั ก ศึ ก ษา ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2563
มี ความพึ งพอใจอยู ในระดั บ มาก ค า เฉลี่ย เทากับ 4.37 คิดเปน รอยละ 87.40 (ผลการประเมิน เพิ่มขึ้น
จากป ก ารศึ ก ษา 2562 ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 4.35) จากผลการประเมิ น มี ข อ เสนอแนะเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง
พัฒนาการใหบริการ ดังนี้
ขอเสนอแนะ
1. นักศึกษาเดินออกจากหอประชุมขณะวิทยากร
กําลังบรรยาย หรือไมออกไปแลวไมกลับเขา
หอประชุม

2. ระบบเครื่องเสียงภายในหอประชุมไมมีความ
พรอมรวมถึงระยะเวลาในการดําเนินการงานนาน

ประสานงาน / ดําเนินการ
1. คณะกรรมการควบคุมดูแลนักศึกษา อาจารย
เจาหนาที่ ชวยกํากับดูแลนักศึกษาใหเขารวมงาน
จนกวาจะเสร็จสิ้นกิจกรรม และปรับเปลี่ยนหัวขอ
การบรรยายการใหความรูใหมีความนาสนใจมาก
ขึ้น
2. กองพัฒนานักศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของได
ดําเนินการทดสอบระบบเครื่องเสียงกอนวันงาน

และมีการดําเนินงานวางแผนขั้นตอนของ
ระยะเวลาใหมีความเหมาะสม
6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนแกศิษยเกา
มหาวิ ท ยาลั ย ได มี ก ารเผยแพร ใ ห ข อ มู ล ข า วสารและความรู ที่ เ ป น ประโยชน แ ก ศิ ษ ย เ ก า
โดยผานทางเว็บไซตของกองพัฒนานักศึกษา http://student.rmutsb.ac.th (U1.4 - 6.1) เว็บไซตของ
ศิ 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 ขาวสาร
การรับสมัครงาน การจัดกิจกรรม ขาวประชาสัมพันธ จุลสาร มทร.สุวรรณภูมิ วารสารวิชาการ และขอมูล
ใหความรูที่เปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกาของมหาวิทยาลัย รวมถึงแหลงทุนการศึกษาตอ
ของมหาวิทยาลัย (U1.4 - 6.5)
เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U1.4 -1.1 ตารางบริการใหคําปรึกษา
U1.4 -1.2 การใหบริการดานสุขภาพ
U1.4 -1.3 การใหบริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2563
U1.4 -1.4 การใหบริการดานทุนการศึกษา
U1.4 -1.5 คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2563
U1.4 -1.6 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหมออนไลน ปการศึกษา 2563
U1.4 -1.7 การปฐมนิเทศกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ออนไลน
U1.4 -1.8 คูมือนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2563
U1.4 -1.9 หองสมุดอาชีพ
U1.4 -1.10 ประชาสัมพันธขาวสารการรับสมัครงาน
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 -2.5 กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
U1.4 -2.6 การบริการนักศึกษาดานการจัดหาแหลงงาน ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
U1.4 -3.1 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2563
U1.4 -3.2 การเตรียมความพรอมสูโลกอาชีพ
U1.4 -3.3 ความรูเกี่ยวกับการเตรียมตัวเมื่อสําเร็จการศึกษา

หมายเลข
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
เลมปจฉิมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2563
รายงานผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ
รายงานการประชุม
เว็บไชตกองพัฒนานักศึกษา
เว็บไซตของสมาคมศิษยเกาฯ
เว็บไซตมหาวิทยาลัย
Facebook กองพัฒนานักศึกษา
ขอมูลแหลงทุนการศึกษาตอ ทุนวิจัย ขาวการรับสมัครงาน จุลสาร จดหมายขาว
ของมหาวิทยาลัย โครงการพัฒนาอาชีพ

( / ) ตัวบงชี้ที่ 1.5
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

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

คําอธิบายตัวบงชี้ :
สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตาง ๆ อยางเหมาะสมและครบถวน
กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองคการนักศึกษา
เป น กิ จ กรรมที่ ผู เ ข า ร ว มจะมี โ อกาสได รั บ การพัฒ นาสติปญ ญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรม
จริยธรรมสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
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. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ให
ครบถวน
 กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน
 กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ
 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม
 กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
 กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา

4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
กิจกรรมและนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป

5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: 6 ขอ เกณฑประเมิน : 5 คะแนน
: 6 ขอ
ผลการดําเนินงาน : / บรรลุเปาหมาย
: 6 ขอ
เกณฑประเมิน
: 5 คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง
1. จั ด ทํ า แผนการจัด กิ จกรรมพั ฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามีสวนรวมใน
การจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม
มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุว รรณภู มิให ความสํ า คัญ ในการจัด กิจ กรรมพั ฒ นานัก ศึ ก ษา
ที่จะเสริมสรางใหนักศึกษามีความรูและประสบการณนอกหองเรียน อันจะสงเสริมใหนักศึกษามีคุณลักษณะ
บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค ต ามอั ต ลั ก ษณ บั ณ ฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ
โดยเน น ให นั ก ศึ ก ษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม ตั้งแตการวางแผน การดําเนินงาน การประเมินผล
และการปรับปรุงแผน โดยในการจัดทําแผนการจัดกิจ กรรมพัฒนานั กศึ กษา ประจําปการศึกษา 2563
ในภาพรวมของสถาบั น โดยให นั ก ศึ ก ษามี ส ว นร ว มในการจั ด ทํ า แผนและการจั ด กิ จ กรรรมประจํ า ป
การศึกษานั้น ไดจัดทําขึ้นภายใตกรอบแผนการปฏิบัติงานประจํ าปของสํ านักงานอธิการบดี โดยมีผูนํา
นักศึกษาจากสโมสรนักศึกษา องคการนักศึ กษา และชมรมไดมีสว นรว มในการวิเคราะห ใหขอคิด เห็ น
เสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการกําหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ สวนธรรมศรีปทุม จังหวัดปทุมธานี ในโครงการสัมมนาเชิ งปฏิบั ติ การ
องคการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะ ประจําปการศึกษา 2563 โดยมีรองอธิการบดี รองคณบดี
ด า นกิ จ การนั ก ศึ ก ษา ผู อํ า นวยการกอง เจ า หน า ที่ ง านกิ จ กรรม คณะกรรมการองค ก ารนั ก ศึ ก ษา
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ ประจําปการศึกษา 2562 และปการศึกษา 2563 เขารวมโครงการ
สัมมนา และไดมีการสรุปและทบทวนปญหาที่พบในการดําเนินงานกิจกรรมในปที่ผานมาเพื่ อประกอบ
การตั ด สิ น ใจจั ด กิ จ กรรมให มี ค วามเหมาะสมและสอดคล อ งกั บ นโยบายการพั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก ศึ ก ษา
ของมหาวิ ทยาลัย และกํ า หนดกิ จ กรรมใหมีความสอดคลองกับ กิจกรรมทั้ง 5 ประเภท คือ 1. กิ จ กรรม
สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน 2. กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ
3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม 4. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 5. กิจกรรม
สงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมรวมกับการจัดโครงการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยมี ก ารแบ ง กลุ ม อภิ ป ราย และได ข อ เสนอแนะจากคณะกรรมการองค ก ารนั ก ศึ ก ษาและสโมสร
นักศึกษาคณะ วาควรมีการปรับปรุงวัตถุประสงคของแผน และตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน ดังนี้
1. เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาได ดํ า เนิ น การกิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาที่ ส ง เสริ ม ให นั ก ศึ ก ษา
มีคุณลักษณะบัณฑิ ตที่ พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน ตามอัตลักษณ บั ณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
2. เพื่อใหนักศึกษาไดดําเนินการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครบ 5 ประเภท
3. เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษามีความรูความเขาใจและการใชทักษะในการประคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัดวัตถุประสงค และเปาหมายวัดความสําเร็จ
ตัวชี้วัด
1. กิจกรรมที่ไดดําเนินการตามแผน
2. กิจกรรมที่ดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค
3. กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ
4. ความพึงพอใจตอคุณภาพการจัดกิจกรรมโครงการ

เปาหมายวัดความสําเร็จ
ไมนอยกวารอยละ 80
ไมนอยกวารอยละ 80
ไมนอยกวารอยละ 80
ไมนอยกวา 3.51 (เต็ม 5)

และมี ก ารเสนอโครงการกิ จ กรรมที่ จ ะดํ า เนิ น การในป ก ารศึ ก ษา 2563 จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 16
กิจกรรม/โครงการ ประกอบไปดวย
งบประมาณ
กลุม
ผูรับ
ที่
กิจกรรม/โครงการ
เปาหมาย เงินรายได องคการ ผิดชอบ
1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองคการ
นักศึกษา

อน.มทรส./
นักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะ
กพ.
ประจําปการศึกษา 2563
2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาชมรม
นักศึกษา

อน.มทรส./
ประจําปการศึกษา 2563
กพ.
3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา
นักศึกษา

อน.มทรส./
เครือขายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษาและ
กพ.
กิจกรรม 9 ราชมงคลรวมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย
ครั้งที่ 12 **(งดการจัดกิจกรรม)**
4. โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมนักศึกษา
นักศึกษา

อน.มทรส./
ใหมีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพ
กพ.
การศึกษา (**อยูระหวางดําเนินการ)**
5. โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนิน
นักศึกษา

อน.มทรส./
กิจกรรมชมรม ตามหลักประกันคุณภาพการศึกษา
กพ.
ปการศึกษา 2563 **(งดการจัดกิจกรรม)**
6. โครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
นักศึกษา

อน.มทรส./
มงคลสุวรรณภูมิ “สุวรรณภูมิเกมส”
กพ.
ครั้งที่ 16 **(งดการจัดกิจกรรม)**
7. โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
นักศึกษา

อน.มทรส./
แหงประเทศไทย ครั้งที่ 37 “ศรีวิชัยเกมส”
กพ.
**(งดการจัดกิจกรรม)**

ที่

กิจกรรม/โครงการ

8. โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิอาสาพัฒนา
ประจําปการศึกษา 2563
9. โครงการเทศกาลภาพยนตรสั้นสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 4 (ชมรมคนสรางสื่อ Media Art)
10. โครงการคายอาสาพัฒนาชนบท
“คายสรางคน คนสรางคาย มทรส. ครั้งที่ 5”
(ชมรมฟูดเทคอาสาเกษตรอยุธยา)
**(งดการจัดกิจกรรม)**
11. โครงการวัยรุนยุคใหมใสใจสังคมพัฒนา
โรงเรียนวัดกุมโคก ป 2 (วัยรุนยุคใหมใสใจสังคม)
**(งดการจัดกิจกรรม)**
12. โครงการอาสาปลูกปาชายเลน
อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ชมรมตอยิ้ม)
13. โครงการเดินตามพอสานตอพระราชปณิธาน
สรางฝายชะลอน้ํา (ชมรม Safety forrest)
14 โครงการ อางลางมือเพื่อนอง (ชมรมพลังใจ)
**(งดการจัดกิจกรรม)**
15. โครงการถายทอดความรูพื้นฐานเชิงปฏิบัติการ
วิศวกรรมศาสตรดานวิทยาศาสตรอากาศยาน
(ชมรม FLYING DESIGN CLUB)
**(งดการจัดกิจกรรม)**
16. โครงการสานฝน ปนรอยยิ้ม
(ชมรมปนยิ้มใหโลกสวย)**(งดการจัดกิจกรรม)**

งบประมาณ
กลุม
ผูรับ
เปาหมาย เงินรายได องคการ ผิดชอบ
นักศึกษา

อน.มทรส./
กพ.
นักศึกษา

อน.มทรส./
กพ.
นักศึกษา

อน.มทรส./
กพ.

นักศึกษา



อน.มทรส./
กพ.

นักศึกษา



นักศึกษา



นักศึกษา



นักศึกษา



อน.มทรส./
กพ.
อน.มทรส./
กพ.
อน.มทรส./
กพ.
อน.มทรส./
กพ.

นักศึกษา



อน.มทรส./
กพ.

(1.5 -1.1 แผนการจั ดกิ จ กรรมพั ฒ นานัก ศึก ษา ปการศึกษา 2563) และ (1.5 -1.2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการองคการนักศึกษา ปการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563) และ (1.5 – 1.3
รายงานการประชุมคณะกรรมการองคการนักศึกษา ปการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563)

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ใหครบถวน
ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหเกิดผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน นอกจากกิจกรรมการเรียน
การสอนตามหลักสูตรแลว ตองมีการดําเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการโดยกองพัฒนานักศึกษา
องค ก ารนั ก ศึ ก ษาและชมรม เพื่ อ จะเป น กิ จ กรรมส ง เสริ ม ให นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด เ ข า ร ว มมี โ อกาสได พั ฒ นา
สติปญญา สังคม อารมณ รางกาย คุณธรรม จริยธรรม สอดคลองกับ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ที่กําหนดโดยสถาบัน ตามอัตลักษณบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และมีการสงเสริม
ใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยกองพัฒนานักศึกษา
และนักศึกษา จํานวน 5 ประเภท ประกอบไปดวย
2.1 กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน
มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยกองพัฒ นานักศึกษา องคการนักศึกษา
และชมรม ไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคกําหนดโดยสถาบัน ตามอัตลักษณ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คือ
- ใฝรู (Self-learning) หมายถึง รักในความรู มุงมั่นแสวงหาความรู เพื่อแกปญหา และพัฒนา
ตนเอง
- มี ความคิ ดเชิ งระบบ (Systematic thinking) หมายถึง การคิดพิจ ารณาสิ่งใดในลักษณะ
และสามารถวิเคราะหความสัมพันธเชื่อมโยงกับองคประกอบยอยไดอยางครอบคลุมครบวงจร
- สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) หมายถึ ง มี ทั ก ษะในการถ า ยทอด
นํ า เสนอข อ มู ล ข า วสาร ร ว มถึ ง ความสามารถในการใช ภ าษาต างประเทศ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เพื่อการสื่อสาร
- เปนมืออาชีพ (Professional) หมายถึง มีความรู ความเขาใจในศาสตรวิชาชีพเปนอยางดี
ทักษะความชํานาญในการปฏิบัติ และประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด
- มี จิ ต สาธารณะ (Public mind) หมายถึ ง ตระหนั ก รู แ ละคํ า นึ ง ถึ ง ส ว นรวมเป น จิ ต
ที่คิดสรางสรรคเปนกุศล และมุงทํากรรมดี เพื่อเปนประโยชนตอสวนรวม
โดยได มี ก ารจั ด กิ จ กรรม ส ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค กํ า หนดโดยสถาบั น
ตามอัตลักษณบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดังนี้ (1.5-2.1 ตารางความสอดคลอง
ของโครงการ กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน ตามอัตลักษณบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ)

ความสอดคลองของโครงการ กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน
ตามอัตลักษณบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คุณลักษณะที่พึงประสงค
ของมหาวิทยาลัย

งบ
ประมาณ

ประเภทโครงการ

ทักษะเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยี

ใฝรู

ความคิดเชิงระบบ

สื่อสานอยางมีประสิทธิภาพ

เปนมืออาชีพ

มีจิตสาธารณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค

กีฬาและสงเสริมสุขภาพ

บําเพ็ญประโยชนฯ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองคการนักศึกษา
และสโมสรนักศึกษาคณะประจําปการศึกษา 2563























-

-



-

นักศึกษา

มิ.ย. 63



2.

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาชมรม
ประจําปการศึกษา 2563























-

-



-

นักศึกษา

ก.ย.-ต.ค. 63



3.

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่ การพัฒนาเครือขาย
ประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรม 9
ราชมงคลรวมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครัง้ ที่ 12
**(เลื่อนการจัดไมมกี ําหนด)**
โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมนักศึกษาใหมีความรู
และทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษา
(เลื่อนการจัดไมมกี ําหนด)
โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินกิจกรรม
ชมรม ตามหลักประกันคุณภาพการศึกษา
ปการศึกษา 2563 (งดจัดกิจกรรม)
โครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ “สุวรรณภูมเิ กมส” ครั้งที่ 16 (งดจัดกิจกรรม)
โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 37 “ศรีวชิ ัยเกมส” (เลือ่ นการจัด)























-

-





นักศึกษา

มี.ค.-เม.ย.
64













  



-



-

-



-

นักศึกษา

ส.ค. 63 –
ม.ค. 64



















-



-





-

นักศึกษา

ม.ค.-ก.พ. 64



อน. มทรส./
กพ.

























-



-

นักศึกษา

พ.ย.-ธ.ค. 64



























-



-

นักศึกษา

ก.พ. 64

อน.มทรส.
/กพ.
อน.มทรส./
กพ.

4.

5.

6.
7.

กิจกรรม/โครงการ

ศิลปะและวัฒนธรรม

ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

1.

ที่

คุณธรรมจริยธรรม

ทักษะทางปญญา

วัน/เดือน
/ป

ความรู

กลุม
เปา
หมาย

คุณธรรม จริยธรรม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
5 ประการ

เงิน
อน.
รายได มทร.ส





ผูรับ
ผิดชอบ

อน. มทรส./
กพ.
อน. มทรส./
กพ.
อน. มทรส./
กพ.
อน. มทรส./
กพ.

คุณลักษณะที่พึงประสงค
ของมหาวิทยาลัย

งบ
ประมาณ

ประเภทโครงการ

กิจกรรม/โครงการ

ทักษะทางปญญา

ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

ทักษะเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยี

ใฝรู

ความคิดเชิงระบบ

สื่อสานอยางมีประสิทธิภาพ

เปนมืออาชีพ

มีจิตสาธารณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค

กีฬาและสงเสริมสุขภาพ

บําเพ็ญประโยชนฯ

คุณธรรมจริยธรรม

ศิลปะและวัฒนธรรม

วัน/เดือน
/ป

ที่

ความรู

กลุม
เปา
หมาย

คุณธรรม จริยธรรม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
5 ประการ

8.

โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิอาสาพัฒนา ประจําป
การศึกษา 2563
โครงการเทศกาลภาพยนตรสนั้ สุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 4 (ชมรมคนสรางสือ่ Media Art)
โครงการคายอาสาพัฒนาชนชท
“คายสรางคน คนสรางคาย มทรส. ครั้งที่ 5”
(ชมรมฟูดเทคอาสาเกษตรอยุธยา) (งดการจัดกิจกรรม)
โครงการวัยรุน ยุคใหมใสใจสังคมพัฒนาโรงเรียนวัดกุมโคก
ป 2 (วัยรุนยุคใหมฯ) (งดการจัดกิจกรรม)
โครงการอาสาปลูกปาชายเลน อนุรกั ษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (ชมรมตอยิ้ม)
โครงการเดินตามพอสานตอพระราชปณิธาน สรางฝายา
ชะละน้ํา (ชมรม Safety forrest)
โครงการอางลางมือเพื่อนอง (ชมรมพลังใจ)
(งดการจัดกิจกรรม)
โครงการถายทอดความรูพนื้ ฐานเชิงปฏิบัตกิ าร
วิศวกรรมศาสตรดานวิทยาศาสตรอากาศยาน
(ชมรม FLYING DESIGN CLUB) (งดการจัดกิจกรรม)
โครงการสานฝน ปนรอยยิ้ม (ชมรมปนยิ้มใหโลกสวย)
(งดการจัดกิจกรรม)
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นักศึกษา
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นักศึกษา
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-



-

-

-

-

นักศึกษา
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-





-
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นักศึกษา

ส.ค. 63 ก.พ. 64
ส.ค. 63ก.พ. 63
ส.ค. 63
ก.พ. 64
ส.ค. 63ก.พ. 63
ส.ค. 63
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นักศึกษา

ส.ค. 63
ก.พ. 64
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10.

11.
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13.
14.
15.

16

เงิน
อน.
รายได มทร.ส








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.

2.2 กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยกองพัฒนานักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษาไดมี
การสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการและการสงเสริมสุขภาพ ใหมีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 โดยใชศาสตร
ดานกีฬา (Soft Skill) ไมวาจะเปนทักษะการคิด ทักษะการติดตอสื่อสาร การทํางานเปนทีม และทักษะ สวน
บุ คคล มาประยุ กต ใช ในการจั ดกิ จ กรมกี ฬานัน ทนาการและการสงเสริมสุขภาพ โดยมีการสนับสนุน สงเสริม
สถานที่ในการออกกําลังกาย หรือกิจกรรมนันทนาการ อุปกรณกีฬา ทุกศูนยพื้นที่ ตามสภาพพื้นที่ของแตละพื้นที่
ใหไดมากที่สุด ตลอดจนการสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาภายในของคณะซึ่งมีตัวผูนํา
สโมสรนักศึกษา และนักศึกษาภายในคณะเปนผูขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม และโครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่มีผูนํานักศึกษา องคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา รวมทั้งกองพัฒนานักศึกษา
เป น ผู ขั บ เคลื่ อ นให กิ จ กรรมมี ค วามสมบู ร ณ ม ากที่ สุ ด ในทุ ก ๆป จะมี ก ารจั ด กิ จ กรรมกี ฬ าที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายใน
มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย คือ
1. โครงการกีฬาภายในคณะ จัดโดย คณะ 6 คณะ 4 ศูนยพื้นที่
2. โครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ “สุวรรณภูมิเกมส” ซึ่งเปน
กิจกรรมการบูรณาการความคิดโดยใชศาสตรดานกีฬาและทักษะ Soft Skills ในดานตางๆ เพื่อมาประยุกตใชใน
การทําการแขงขันกีฬา และกิจกรรมนันนาการตางๆ ที่เกิดขึ้น
3. โครงการกี ฬ ามหาวิ ทยาลั ย แห งประเทศไทย และโครงการกี ฬามหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลแห งประเทศไทย ที่ มีการจั ดขึ้ น เปน ประจําทุกปและเปรีย บเสมือนเปน เวทีที่นักศึกษา นักกีฬาของ
มหาวิทยาลัยไดแสดงความรู ความสามารถ รวมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ
แตในปการศึกษา 2563 สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทําใหไมมีการจัดการ
แขงขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิและกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหง
ประเทศไทย แตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยกองพัฒนานักศึกษามีการสนับสนุนสงเสริมให
นอง ๆ นักศึกษาออกกําลังกายมีการใหบริการ สนามกีฬาและอุปกรณกีฬาทุกศูนยพื้นที่ อยางตอเนื่อง เชน สนาม
ฟุตบอลกลางแจง สนามแบดมินตัน สนามบาสเก็ตบอล สนามเปตอง สนามวอลเลยบอล สนามเทนนิส เปนตน
(1.5 – 2.2.1 ตัวอยางภาพประกอบสนามกีฬาและอุปกรณกีฬา/การประชาสัมพันธ)
และในปการศึกษา 2564 จะมีการจัดทําโครงการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความตองการออก
กําลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อทราบพฤติกรรมและความตองการในการ
ออกกําลังกายของนักศึกษาในแตละพื้นที่ เปรียบเทียบความพึงพอใจและความตองการในการออกกําลังกาย ไมวา
จะเปนสิ่งอํานวยความสะดวกในการออกกําลังกายและนันนนาการ เชน อุปกรณกีฬา สถานที่เลนกีฬา สนามกีฬา
ตางๆ ผูฝกสอน การใหความรูตางๆ ในการเลนกีฬาที่ถูกตอง ตลอดจนสนับสนุนสงเสริมทุนนักกีฬา การสนับสนุน
นักกีฬาตามความสามารถตาง ๆ เพื่อเขาสูสนามการแขงขันระดับประเทศ (1.5-2.2.1 ประกาศทุนวิจัย ป 2564
รอบ 2 ทุนสถาบัน ลําดับที่ 36)

2.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม
มหาวิ ท ยาลั ย โดยกองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา องค ก ารนั ก ศึ ก ษา สโมสรนั ก ศึ ก ษา และชมรมภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมบํ า เพ็ ญ ประโยชน หรื อ รั ก ษาสิ่ ง แวดล อ ม
ในรู ป แบบของชมรม ที่ ออกค า ยอาสาหรื อจัดกิจ กรรมจิตอาสาเปนประจําตอเนื่องทุกป จํานวน 3 กิจ กรรม/
โครงการ
- โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิอาสาพัฒนา ประจําปการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 3-7 ธันวาคม 2563
ณ โรงเรียนบานดอปอ จังหวัดบึงกาฬ (1.5-2.3.1)
- โครงการปลู ก ป า ชายเลน อนุ รั ก ษ ธ รรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม เมื่ อ วั น ที่ 18 ธั น วาคม 2563
ณ หนวยศูนยศึกษาธรรมชาติกองทัพบก-บางปู (1.5-2.3.2)
- โครงการเดิ น ตามพ อ สานต อ พระราชปณิ ธ าน สร า งฝายชะลอน้ํ า ครั้ ง ที่ 2 เมื่ อ วั น ที่ 25-26
พฤศจิกายน 2563 ณ หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติเขาใหญ ขญ.21 (เขื่อนขุนดานปราการชล) (1.5-2.3.3)
2.4 กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
ในส ว นของทุ กกิ จ กรรมโครงการที่ ก องพัฒ นานั กศึ กษา องคการนักศึก ษา และชมรมไดร ว มกั น
จั ด กิ จ กรรมนั้ น ได มี ก ารสอดแทรกกิ จ กรรมเสริ ม สร า งคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมทุ ก โครงการ ได ส อนให นั ก ศึ ก ษา
มี แ นวคิ ด แนวทางการปฏิ บั ติ ที่ ดี ไ ม ว า จะเป น การประพฤติ ดี ประพฤติ ช อบ ความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต
จิตอาสา จิตสาธารณะ การตรงตอเวลา ตามวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย การรูจักการใหเกียรติและเคารพ
ผู อื่ น เช น การสอนให นั ก ศึ ก ษามี ค วามซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต ในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมทุ ก โครงการ มี ค วามโปรงใส
สามารถตรวจสอบได การทํางานรวมกันในทุกโครงการรูจักใหเกียรติซึ่งกันและกัน ยอมรับในความคิดเห็นตาง การ
มีจิตอาสา จิตสาธารณะ รูจักเปนผูให ผูแบงปน ตลอดจนการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามใหคง
อยูและไมผิดกฎหมาย เปนตน ทั้งนี้ในปการศึกษา 2563 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิยังไดรับการคัดเลือกและยกยองวาเปนคนเปนผูมีความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแหงประเทศ ในพระบรม
ราชูปถัมภ (1.5 - 2.4.1 ภาพขาวนักศึกษาไดรับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแหงประเทศไทย ใน
พระบรมราชู ปถั มภ ป การศึ กษา 2563) ตลอดจนมีการเขารว มกิจ กรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมรวมกับ
หนวยงานภายนอกเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมรวมกัน (1.5 – 2.4.2 ภาพขาว
การเขารวมกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม)
2.5 กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิ ท ยาลั ย โดยกองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา องค การนั กศึ กษา สโมสรนั กศึ กษา ชมรม และนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ใหนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม โดยให นั ก ศึ ก ษามีการจัดทํากิจกรรมตาง ๆ ที่สงเสริมศิลปะและวัฒนาธรรมสามารถ แสดงออกในทางที่
ถูกตอง และสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งชมรมสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมถิ่นสุวรรณภูมิ เพื่อทํา
กิ จ กรรมด า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมร ว มกั น ยกตั ว อย า งเช น จั ด กิ จ กรรมสื บ ทอดวั น สํ า คั ญ ของชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย รวมทั้งกิจกรรมที่สงเสริม สืบสาน วัฒนธรรมอันดีงาม เชน พิธีไหวครู วัดลอยกระทง การทําบุญ
ตักบาตริเนื่องในวันสําคัญตาง เปนตน (1.5 – 2.5 ภาพขาวกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม)
3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย โดยกองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาสนั บ สนุ น ให นั ก ศึ ก ษาสร า งเครื อ ข า ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพภายใน
มหาวิทยาลัย ระหวาง 6 คณะ 4 ศูนยพื้นที่ และ มีการจัดโครงการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหแกนักศึกษา ทั้ง 6 คณะ 4 ศูนย และเครือขายภายนอกมหาวิทยาลัย เปนประจําทุกปการศึกษา
แตเนื่องจากสถานการการแพรระบาดของ โควิด – 19 การทําใหในปการศึกษา 2563 ไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม
แตมีการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา จํานวน 2 กิจกรรม/คือ
- 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)
- มีการใหความรูและทักษะการประกันในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปที่ 1 ออนไลน (1.5-3.2)
4. ทุ ก กิ จ กรรมที่ ดํ า เนิ น การ มี ก ารประเมิ น ผลความสํ า เร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องกิ จ กรรมและนํ า ผล
การประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป
มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา องคการนักศึกษา และชมรม ไดจัดกิจกรรมตามแผนกิจกรรม
การ
พั ฒ นานั ก ศึ ก ษา โดยในป ก ารศึ ก ษา 2563 ทุ ก โครงการมี ก ารประเมิ น ผลตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องกิ จ กรรม
(1.5 – 4.1 ตารางสรุปผลการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม) และนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงการดําเนินงาน ซึ่งในรอบปที่ผานมาในการจัดกิจกรรมไดมีการประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม รวม
ไปถึงปญหา และขอเสนอแนะ คือ การจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจตอกระบวนการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
การประเมินประโยชนในการเขารวมโครงการและการนําไปใช ความรูที่ไดรับ โดยใชแบบสอบถามเพื่อใชเปนตัว
วัดผลความสําเร็จตัวชี้วัด เชน รอยละความพึงพอใจตอประโยชนในการเขารวมกิจกรรม ซึ่งสามารถสรุประเด็น
ขอเสนอแนะในดานตางๆ ในการประเมินโครงการ จากผลการประเมินและจากการสอบถามนักศึกษาหลังจาก
เสร็จสิ้นการดําเนินโครงการ ดังนี้
(1.5 – 4.2 ภาพขาวการจัดกิจกรรมโครงการ ปการศึกษา 2563)
(1.5 – 4.3 สรุปผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองคการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะ)
(1.5 – 4.4 สรุปผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาชมรม)
(1.5 – 4.5 สรุปผลโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิอาสาพัฒนา)
(1.5 – 4.6 สรุปผลโครงการเทศกาลภาพยนตสั้นสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5)
(1.5 – 4.7 สรุปผลโครงการอาสาปลูกปาชายเลนอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
(1.5 – 4.8 สรุปผลโครงการเดินตามพอสานตอพระราชปณิธาน สรางฝายชะลอน้ํา ครั้งที่ 2)

ตารางสรุปประเด็นขอเสนอแนะในดานตางๆ ในแบบประเมินโครงการ
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม/โครงการ
ประเด็น
ปญหา/ขอเสนอแนะ
แนวทางการดําเนินงาน/แกไข
1) ดานรูปแบบกิจกรรมการจัดโครงการตามความสนใจของนักศึกษา
- นักศึกษาแตละศูนย พื้น ที่มี ความ - กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา และองค ก ารนั ก ศึ ก ษาสํ า รวจความ
ต องการที่ จ ะจั ดกิ จ กรรมที่ มี ค วาม ตองการของนักศึกษาตอกิจกรรม จากการเก็บแบบสอบถาม
หลากหลายรวมทั้งจัดกิจกรรมเสริม จากเดิมกลุมเปาหมาย 400 คน เปนการเพิ่มกลุมนักศึกษา ชั้น
หลั ก สู ต รให มี ทั ก ษะการเรี ย นรู ใ น ปที่ 1 ทั้ง 6 คณะ 4 ศูนยพื้นที เพื่อสอบถามรูปแบบ ความ
ศตวรรษที่ 21 ทั้ ง Soft Skill และ ตองการ และกิจกรรม
Hard Skill นอกเหนื อ จากการจั ด ** กองพัฒนานักศึกษามีการทําแบบสํารวจ พฤติกรรมและ
กิจกรรมโดยองคการนักศึกษาและ ความคาดหวังเกี่ยวกับกับกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษา
สโมสรนักศึกษาตองการใหสอบถาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในปการศึกษา
ความตองการของนักศึกษาในการ 2563
จัดกิจกรรมในวงกวางมากยิ่งขึ้น
2) ดานการประชาสัมพันธโครงการ
- นั ก ศึ ก ษ า ต อ ง ก า ร ใ ห มี ก า ร กองพัฒนานักศึกษา และองคการนักศึกษา เพิ่มชองทางการ
ประชาสั ม พั น ธ กิ จ กรรมโครงการ เผยแพรประชาสัมพันธ ผานสื่อ Social ทั้ง Line Facebook
อย า งต อ เนื่ อ งและหลากหลาย ของมหาวิทยาลัย คณะ สาขา ศูนยพื้นที่ ตลอดจนอาจารยที่
ชองทาง จะทําใหนักศึกษาสามารถ ปรึกษา และกลุมผูนํานักศึกษา และชมรม ทั้ง 6 คณะ และ 4
เข า ร ว มกิ จ กรรมโครงการได ม าก ศู น ย พื้ น ที่ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ กิ จ กรรมโครงการล ว งหน า
ยิ่ ง ขึ้ น นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข า ร ว มไม เ ป น อยางนอย 14 วัน เพื่อใหนักศึกษาไดทําความเขาใจในกิจกรรม
กระจุก หรือรับทราบขอมูลการจัด ตางๆ และเตรียมตัวในการเขารวมกิจกรรมตางๆ
กิจกรรมเปนบางกลุม
3) ดานระยะเวลา/ชวงเวลาในการจัดกิจกรรมโครงการ
เวลาว า ง ในการจั ด กิ จ กรรมหรื อ กองพัฒนานักศึกษา องคการนักศึกษา วางแผนเลือกเวลาที่
เตรี ย มการของที ม งานองค ก าร ทุกคนวางตรงกันมากที่สุด หรือสลับกันทํางาน ใหครอบคลุม
นั ก ศึ ก ษา สโมสรนั ก ศึ ก ษาและ และไมกระทบตอการเรียน ตามหนาที่ที่ตนได รับมอบหมาย
ชมรม ไม ต รงกั น ทํ า ให ที ม งานไม ทําใหการบริหารจัดการขององคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา
สามารถบริหารจัดงานไดเต็มที่ ทํา และชมรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภาระการทํางานกิจกรรมไม
ให ภ าระงานหนั ก ไปที่ กลุ ม ใดกลุ ม กระทบตอเวลาเรียน
หนึ่ง

ประเด็น

ปญหา/ขอเสนอแนะ
ช ว งเวลาในการจั ด กิ จ กรรม และ
ระยะเวลาในการจั ด กิ จ กรรมไม
เหมาะสม นักศึกษาตองการใหจัด
กิ จ ก ร ร ม โ ค ร ง ก า ร ไ ม ต ร ง กั บ
ช ว ง เ ว ล า ส อ บ ห รื อ ป ด ภ า ค
การศึกษา หรือชวงกิจกรรมฝกงาน
ฝ ก สหกิ จ ศึ ก ษา รวมทั้ ง ในคาบ
กิ จ กรรมนั กศึ กษา อาจารย ไม ควร
นั ดสอนเสริ ม หรื อนั ดสอบในคาบ
กิจกรรม

แนวทางการดําเนินงาน/แกไข
- กองพัฒนานักศึกษา ประสานงานไปยังคณะเบื้องตน เพื่อ
แจ ง ป ญ หาที่ พ บ คณะดํ า เนิ น การแจ ง อาจารย ผู ส อนไม ใ ห
จัดการเรียนการสอนชดเชย การสอบในคาบกิจกรรมนักศึกษา
- กองพัฒนานักศึกษา และองคการนักศึกษา บริหารกิจกรรม
หรือ เวลา สถานที่ ใหสอดคลองกับโครงการ หรือระยะเวลาที่
ได รั บ การจั ด สรร ไม ใ ห ก ระทบในช ว งเวลาสอบ โดย
ประสานงานตารางการสอบ จากสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
- กองพัฒนานักศึกษาทําหนังสือขอเวลาเรียน และขออนุญาต
สถานประกอบการ กรณีนักศึกษาตองมาเขารวมกิจกรรมหรือ
โครงการที่มี นั ก ศึ กษาบางกลุ มติ ดชว งการฝ กงานฝก สหกิ จ
ศึกษา
-ประชุมหัวหนาชั้นเรียน/หัวหนาสาขา เพื่อแจงขอมูลขาวสาร
ในการดําเนินการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
- ใหความสําคัญกับทุกสาขาในศูนย และมีการประชุมแบงงาน
กันอยางชัดเจน
- ประสานงานกับอาจารยผูสอน และเชิญอาจารยผูเกี่ยวของ
เขารวมประชุมชี้แจงการดําเนินงาน
4) สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
กิจกรรมโครงการไมสามารถจัดได - กองพัฒนานักศึกษาปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินกิจกรรม
หรื อทํ า ให มีการปรั บ เปลี่ ย นรูปแบ ในลักษณะออนไลน เชน การเขารวมกิจกรรมโพสตรูปการ
การดํ า เนิ น งานที่ ยั ง ไม คุ น เคย ดําเนินกิจกรรมดานตางๆ เชน ดานกีฬา ดานจิตอาสา มีแฮท
นักศึกษาเกิดความตึงเครียด
แท็ก พรอมเปดสาธารณะไดรับเกียติบัตรในการเขารวม
กิจกรรม เปนตน
- การใหความรูนักศึกษาในการประชุม ผานชองทาง Google
Meet หรือชองทางอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น ปญหา
อุปสรรค กาอบรมจัดทําใบเกียรติบัตออนไลน ใหแก
เจาหนาที่ของคณะ ศูนย และนักศึกษา
- การมีกิจกรรมใหนักศึกษาผานเขารวมโครงการออนไลน เชน
การเขารวมกิจกรรมวันเขาพรรษาออนไลนไดรับเกียรติบัตร
การทําแบบวัดความรูถาผานเกินรอยละ 80 ไดรับเกียรติบัตร
ออนไลน

ตารางที่ 4-1

ตารางสรุปผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองคการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะ
1. ใหความรูและทักษะการ
- กิจกรรมใหความรูและ
- อยางนอย 3 กิจกรรม
ดําเนินงานสโมสรนักศึกษาและ
ทักษะ
องคการนักศึกษา
- ความรูที่ไดรับ
- มีคาเฉลี่ยความรูทไี่ ดรบั ไมนอยกวา
3.51
2. จัดกิจกรรมเสริมทักษะการ
- กิจกรรมที่สงเสริมทักษะ
- อยางนอย 3 กิจกรรม
ดําเนินงานในศตวรรษ ที่ 21
การดําเนินงานในศตรวรรษ
ที่ 21
3. เพื่อจัดทําแผนการดําเนิน
กิจกรรมนักศึกษาปการศึกษา
2563

- แผนการดําเนินกิจกรรม
นักศึกษา

- แผนการดําเนินกิจกรรมนักศึกษา
จํานวน 1 แผน

ผลประเมินความสําเร็จ
ผล
บรรลุ ไม
บรรลุ
5 กิจกรรม



4.16



3
กิจกรรม



1
แผน



ผลการประเมิน : บรรลุวัตถุประสงคของโครงการ สรุปจํานวนตัวบงชี้ที่ตั้งไวเทากับ 3 ขอ จํานวนตัวบงชี้
ที่บรรลุตามเกณฑที่กําหนด เทากับ 3 ขอ คิดเปนรอยละ 100 โดยที่มีการใหความรูเกี่ยวกับระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2552 หลักการเขียนโครงการ การทํางานรวมกัน
เปนทีม ทักษะผูนํานักศึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพ ผานกิจกรรม กิจกรรม แสงเทียง รวมใจ สานสัมพันธ ผูนํา
นักศึกษา การจัดผาตกแตงสถานที่บทบาทสมมุติ กิจกรรม Walk rally และการจัดทําแผนในการดําเนินการป
การศึกษา 2563

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาชมรม
1. ใหความรูและทักษะการ
- กิจกรรมใหความรูและ
ดําเนินงานกิจกรรมชมรมนักศึกษา ทักษะ
- ความรูที่ไดรับ
2. จัดกิจกรรมเสริมทักษะการ
ดําเนินงานในศตวรรษที่ 21

- กิจกรรมที่สงเสริมทักษะ
การดําเนินงานในศตรวรรษที่
21

เปาหมาย

- อยางนอย 3 กิจกรรม
- มีคาเฉลี่ยความรูทไี่ ดรบั ไมนอยกวา
3.51
- อยางนอย 3 กิจกรรม

ผลประเมินความสําเร็จ
ผล
บรรลุ ไม
บรรลุ
4 กิจกรรม



4.44



4 กิจกรรม



ผลการประเมิน : บรรลุวัตถุประสงคของโครงการ สรุปจํานวนตัวบงชี้ที่ตั้งไวเทากับ 2 ขอ จํานวนตัวบงชี้
ที่บรรลุตามเกณฑที่กําหนด เทากับ 2 ขอ คิดเปนรอยละ 100 โดยที่มีการใหความรูเกี่ยวกับ การปฐมพยาบาล
เบื้องตน CPR ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2552 หลักการ
เขียนโครงการ กระบวนการขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ และจัดกิจกรรมจิตอาสา (ลอกทอระบายน้ําระยะทาง
400 เมตร) กิ จ กรรม Walk Rally (สํ า รวจจุดพัฒ นาแกไขปรับ ปรุงมหาวิทยาลัย ) กิ จ กรรมรอบกองไฟ การ
นําเสนอกิจกรรมชมรม ตามกระบวนการ PDCA

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลประเมินความสําเร็จ
ผล
บรรลุ ไม
บรรลุ

โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิอาสาพัฒนา ประจําปการศึกษา 2563

1. เพื่ อ จั ด ทํ า สนามเด็ ก เล น ความสําเร็จของการสราง
และทาสีอาคารเรียน
สนามเด็กเลน ทาสีอาคาร
เรียน
2. เพื่อจัดทําหองคอมพิวเตอร หองคอมพิวเตอรพรอม
ชุดคอมพิวเตอร

จํานวน 1 สนาม
จํานวน 2 อาคาร
จํานวน 1 หอง
ชุดคอมพิวเตอร 20 ชุด

1 สนาม
2 อาคาร




1 หอง
20 ชุด




ผลการประเมิน : บรรลุวัตถุประสงคของโครงการ สรุปจํานวนตัวบงชี้ที่ตั้งไวเทากับ 2 ขอ จํานวนตัวบงชี้
ที่บรรลุตามเกณฑที่กําหนด เทากับ 2 ขอ คิดเปนรอยละ 100 โดยมีการจัดทําสนามเด็กเลน จํานวน 1 สนาม และ
ทาสีอาคารเรียน และอาคารเอนกประสงค จํานวน 2 อาคาร มีการจัดทําหองคอมพิวเตอรจํานวน 1 หอง พรอมชุด
คอมพิวเตอรจํานวน 20 ชุด

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

โครงการเทศกาลภาพยนตสั้นสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5
1. เผยแพรหนังสั้น
- มีหนังสั้นที่ไดรับการ
เผยแพร
2. เผยแพรผลงานสื่อดิจิทัล
- สื่อดิจิทัลที่ไดรับการ
เผยแพร
3. สรางเครื่อขายความรวมมือของ - เครือขายความรวมมือ
อุตสาหกรรมสรางสรรค

เปาหมาย

ผลประเมินความสําเร็จ
ผล
บรรลุ ไม
บรรลุ

- จํานวน 15 เรื่อง

15 เรื่อง



จํานวนรูปแบบของสื่อดิจิทอล 3
รูปแบบ
- 9 ราชมงคล

3 รูปแบบ



9 ราชมงคล



ผลการประเมิน : บรรลุวัตถุประสงคของโครงการ สรุปจํานวนตัวบงชี้ที่ตั้งไวเทากับ 3 ขอ จํานวนตัวบงชี้
ที่บรรลุตามเกณฑที่กําหนด เทากับ 3 ขอ คิดเปนรอยละ 100 โดยมีการเผยแพรหนังสือ จํานวน 15 เรื่อง และ
เผยแพรสื่อดิจิจทัล ประเภท AR VR และ Game โดยมีเครือขายความรวมมือของอุตสาหกรรมสรางสรรคจาก
มหาวิทยาลัยเทคเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แหง และมีเครื่อขายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัย
นเรศวร และโรงเรียนวัดปาคาเจริญวิทยา เขารวมเครือขาย

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

โครงการอาสาปลูกปาชายเลนอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. เพื่อทําความสะอาดบริเวณริม ความสะอาดของบริเวณ
ชายหาด
ชายหาด
2. เพื่อเพิ่มพื้นที่ปาชายเลนใหมาก จํานวนตนไมบริเวณปาชาย
ขึ้น
เลนพิ่มมากขึ้น

เปาหมาย

ระยะทางทําความสะอาด
500 เมตร
ปลูกตนแสมขาว 50 ตน

ผลประเมินความสําเร็จ
ผล
บรรลุ ไม
บรรลุ
500 เมตร



50 ตน



ผลการประเมิน : บรรลุวัตถุประสงคของโครงการ สรุปจํานวนตัวบงชี้ที่ตั้งไวเทากับ 2 ขอ จํานวนตัวบงชี้
ที่บรรลุตามเกณฑที่กําหนด เทากับ 2 ขอ คิดเปนรอยละ 100 โดยมีทําความสะอาดบริเวณชายหาดในระยะทาง
500 เมตร และทําการปลูกตนแสมขาว จํานวน 50 ตน เพื่อเพิ่มพื้นที่ปาชายเลนใหมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

โครงการเดินตามพอสานตอพระราชปณิธาน สรางฝายชะลอน้ํา
1. เพื่ อ สร า งฝายชะลอน้ํ า ไม ใ ห ความสําเร็จของการสรางฝาย ฝายชะลอน้ํา 3 ฝาย
ตะกอนไหลงไปบริเวณลุมน้ําตอน ชะลอน้ํา
ลางและชะลอการไหลของน้ําให
ชาลง

ผลประเมินความสําเร็จ
ผล
บรรลุ ไม
บรรลุ
3 ฝาย



ผลการประเมิน : บรรลุวัตถุประสงคของโครงการ สรุปจํานวนตัวบงชี้ที่ตั้งไวเทากับ 1 ขอ จํานวนตัวบงชี้
ที่บรรลุตามเกณฑที่กําหนด เทากับ 1 ขอ คิดเปนรอยละ 100 โดยมีการสรางฝายชะลอน้ําที่สามารถใชงานได
จํานวน 3 ฝาย

5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา องค ก ารนั ก ศึ ก ษา และชมรม
มี ก ารประเมิ น ความสํ า เร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องแผนกิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาตามตั ว บ ง ชี้ ค วามสํ า เร็ จ
ที่กําหนด ซึ่งในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

1. เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาได ดํ า เนิ น การกิ จ กรรม 1. ร อ ยละของกิ จ กรรมที่ ไ ด ไมนอยกวารอยละ 80
พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาที่ ส ง เสริ ม ให นั ก ศึ ก ษา ดําเนินการตามแผน
(จาก 16 โครงการ)
มี คุ ณ ลัก ษณะบัณฑิตที่ พึ ง ประสงคที่กําหนด (จาก 16 โครงการ)
โดยสถาบันตามอัตลักษณบัณฑิตมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ผลประเมินความสําเร็จ
ผล
บรรลุ ไม
บรรลุ
รอยละ

37.50

* มีการจัดกิจกรรมโครงการเพียง 6 กิจกรรมโครงการ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา
2019 (COVID – 19)
ผลการประเมิน : ไมบรรลุวัตถุประสงคของแผน โดยที่มหาวิทยาลัยมีโครงการที่จะดําเนินการตามแผนทั้ง
การจัดกิจกรรมและระยะเวลาในการดําเนินโครงการ จํานวนทั้งสิ้น 16 โครงการ แตมีการดําเนินกิจกรรมโครงการ
เพียง 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 37.50

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

2. เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาได ดํ า เนิ น การกิ จ กรรม 1. กิจกรรมที่ไดดําเนินการตาม
พัฒนานักศึกษาที่ครบ 5 ประเภท
แผนครบ 5ประเภท
(จาก 16 โครงการ)
2. โครงการที่จัดบรรลุ
วัตถุประสงคทุกโครงการ
(จาก 16 โครงการ)

ไมนอยกวารอยละ 80
(จาก 16 โครงการ)

ผลประเมินความสําเร็จ
ผล
บรรลุ ไม
บรรลุ
รอยละ

37.50

ไมนอยกวารอยละ 80
(จาก 16 โครงการ)

รอยละ
37.50

เปาหมาย

* มีการจัดกิจกรรมโครงการเพียง 6 กิจกรรมโครงการ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา
2019 (COVID – 19)
ผลการประเมิน : ไมบรรลุวัตถุประสงคของแผน โดยในแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษามีการระบุโครงการ
กิจกรรมที่พัฒนานักศึกษา ครบ 5 ประเภท จากทั้งหมด 16 กิจกรรม แตมีโครงการที่ไดดําเนินกิจกรรมโครงการ
เพียง 6 กิจกรรม คิดเปนรอละ 37.50 ทําใหไมบรรลุวัตถุประสงค (ผลการดําเนินงาน ของ 6 กิจกรรมโครงการ
บรรลุวตั ถุประสงคทุกโครงการที่ไดดําเนินการ)
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วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

3. เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษามีความรู ความ 1. กิจกรรมใหความรูและทักษะ อยางนอย 2 กิจกรรม
เขาใจและการใชทักษะในการประกันคุณภาพ
การศึกษา

ผลประเมินความสําเร็จ
ผล
บรรลุ ไม
บรรลุ
2 กิจกรรม 

* มีการจัดกิจกรรมโครงการเพียง 6 กิจกรรมโครงการ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา
2019 (COVID – 19)
ผลการประเมิน : บรรลุวัตถุประสงคของแผน มีการใหกิจกรรมความรูและทักษะการประกันคุณภาพ
จํานวน 2 กิจกรรมประกอบไปดวย
- 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
- มีการใหความรูและทักษะการประกันในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปที่ 1 ออนไลน
จากผลการประเมิ น ความสํา เร็จ วัตถุป ระสงคของแผน พบวา ผลการดําเนิน งานตามแผนนั้น ไมบ รรลุ
วัตถุประสงคตามที่ตั้งไว โดยสาเหตุหลักมาจากแพรระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19) ทําใหไม
สามารถจัดกิจกรรมโครงการตางๆ ตองปฏิบัติตาม ประกาศ มาตรการและการเฝาระวังการระบาดของโรไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และจังหวัดที่สถานศึกษาอยูในพื้นที่ซึ่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีพื้นที่อยูใน 3 จังหวัด ประกอบไปดวยจังหวัด นนทบุรี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสุพรรณบุรี ทําใหตองเตรียมปรับแผนการดําเนินกิจกรรมโครงการที่เหมาะสมและ
เปนที่สนใจของนักศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะการดําเนินงานในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งใหความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมๆ
ที่ตองนํามาใชในการดําเนินการจัดทํากิจกรรม เชน Google Meet Google Frome Microsoft Teams Webex
Meet TikTok การจัดทําวุฒิบัติออนไลน ใหกับบุคลากรดานกิจการนักศึกษาจาก 6 คณะ 4 ศูนยเพื่อเตรียมการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินกิจกรรมในปการศึกษาตอไป รวมทั้งกิจกรรมที่จัดขึ้นควรมีใหเลือกหลาย
หลายและไมจํากัดชองทาง จํากัดเวลา เพื่อตอบสนองความตองการในการทํากิจกรรมและอํานวยความสะดวกแก
นักศึกษา
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6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยมีการนําขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการจัดกิจกรรมจากป การศึกษา 2563
มาดําเนินการในป การศึกษา 2564 ดังนี้
ปญหา/ขอเสนอแนะ
แนวทางการดําเนินงาน
(ในปการศึกษา 2564)
1 ) ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น - กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา และองค ก ารนั ก ศึ ก ษาสํ า รวจความต อ งการของ
รู ป แบบกิ จ กรรมให เ ป น นักศึกษาตอกิจกรรม จากการเก็บแบบสอบถาม จากเดิมกลุมเปาหมาย 400
ตามที่นักศึกษาตองการ คน เป น การเพิ่ ม กลุ ม นั ก ศึ ก ษา ชั้ น ป ที่ 1 ทั้ ง 6 คณะ 4 ศู น ย พื้ น ที เพื่ อ
สอบถามรูปแบบ ความตองการ และกิจกรรม
2 ) ส ถ า น ก า ร ณ ก า ร - มหาวิ ท ยาลั ย กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา องค ก ารนั ก ศึ ก ษา ชมรม มี ก าร
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมตางๆ ใหสอดคลองกับสถานการณ เชน
นา 2019 (COVID-19) ประเภทโครงการใหความรูมีการใหเขาฟงบรรยายโดยตรง หรือรับฟงจาก
นั ก ศึ ก ษาต อ งอยู ภ ายใต ยูทูป มีการใหทําแบบทดสอบแลวมอบเกียรติบัตร การประกวดคลิปวีดีโอ
ประกาศ มาตราการ และ ต า ง ภายใต หั วขอที่เกี่ยวของกับ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค การเลน
ใ ช ชี วิ ต รู ป แ บ บ New เกมส กิจกรรม ผาน Facebook กองพัฒนานักศึกษา องคการนักศึกษา หรือ
Normal ทํ า ใ ห ก า ร จั ด มหาวิทยาลัย
กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาต อ ง - การใช สื่ อ ในการเข า ถึ ง นั ก ศึ ก ษาผ า น Line Facebook TikTok ที่ เ ป น ใน
ป รั บ เ ป ลี่ ย น จ า ก รู ป รูปแบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้น
แบบเดิ ม มาเป น รู ป แบบ - การให ค วามรู แ ก ผู นํ า นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากรด า นกิ จ การนั ก ศึ ก ษาในการ
ออนไลนมากยิ่งขึ้น
ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม หรือทํากิจกรรมตางๆ ผานชองทาง Online เชน
การใชชองทางการติดตอสื่อสาร การประชุมผานโปรแกรม Google Meet,
Google From, Zoom Meeting Pro, Microsoft Teams, Webex Mee,
TikTok การจัดทําวุฒิบัติออนไลนดวย Certity’em SMARAT CERTIFICATE
4.0 by Certify’em ใหกับบุคลการดานกิจการนักศึกษ จาก 6 คณะ 4 ศูนย
พื้นที่ เมื่อวันเสารที่ 3 กรกฏาคม 2564
- มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่สนับสนุนการดําเนินการจัดกิจกรรมของ
นั ก ศึ ก ษา เพื่ อ รองรั บ ช อ งทางการติ ด ต อ สื่ อ สาร หรื อ การทํ า กิ จ กรรมทาง
Online เชน การรองรับจํานวนผูเขารวมกิจกรรมในแตละครั้ง ถาบริการทั่วไป
สามารถเขาไดดวยขอจํากัด 100 คน มหาวิทยาลัยสนับสนุนระบบประชุม
หรือเขารวมกิจกรรมออนไลน Zoom Meeting Pro ที่ถูกลิขสิทธิ์ จะสามารถ
รองรับนักศึกษาไดจํานวนมาก และมีความรวดเร็วสามารถเชื่อตอไปยังสื่อ
ดิจิทัลอื่นๆ ได เชน ผาน Facebook
ปญหา/ขอเสนอแนะ
แนวทางการดําเนินงาน
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(ในปการศึกษา 2564)
3) เพิ่มกิจกรรม/โครงการ - จัดตั้งกิจกรรมชมรม หนวยบมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคล
ที่ ส อ ด ค ล อ ง กั บ ค ว า ม สุวรรณภูมิ (UBI) โดยใหนักศึกษาทุกศูนยพื้นที่เขารวมกิจกรรม
ต อ ง ก า ร ข อ ง ส ถ า น
ประกอบการเพื่ อ เพิ่ ม
ทักษะใหแกนักศึกษาและ
บู ร ณาการการเรี ย นการ
สอน
4) เพิ่ มกิ จ กรรมจิ ตอาสา - เพิ่ ม กิ จ กรรมโครงการ เรื่ อ งสถาบั น พระมหากษั ต ริ ย กั บ ประเทศไทย
ให มี ค วามหลากหลาย โครงการฝกอบรมเชิงปฎิบัติการ การปฐมพยาบาล การปฏิบัติชวยฟนคืนชีพ
รู ป แบบและสามารถจั ด ด ว ยวิ ธี ป ม หั ว ใจ (CPR) และการใช เ ครื่ อ งช็ อ ตไฟฟ า หั ว ใจอั ต โนมั ติ (AED)
กิ จ กรรมได ใ นทุ ก ศู น ย กิจกรรมอบรมออนไลน สรางการรับรูและยอมรับเกี่ยวกับจิตอาสา กิจกรรม
การสํารวจขอมูลบุคลากรที่เปนจิตอาสาพระราชทาน โครงการ “พุธจิอาสา”
พื้นที่
กิจกรรมจิตอาสาปลูกตนไม ลอกคูระบายน้ํารอบๆ มทรส. กิจกรรมดูแลการ
ปรับปรุงภูมิทัศนในพื้นที่ กิจรกรมดูแลรักษาความสะอาดและขยะในพื้ น ที่
กิจกรรมทําความสะอาด ซอมแซม ทาสีภายในอาคาร 24 กิจกรรมหอพั ก
ปลอดภัย สะอาด นาอยูดวย 2 มือเรา กิจกรรมปลูกตนไมแทนคุณแผนดิน
ปลูกของกินคืนธรรมชาต กิจกรรมปลูกตนไม พืชผักสวนครัว โครงการพืชผัก
นี้ เ พื่ อพี่ น องสุ ว รรณภูมิ กิจ กรรมพัฒ นานักศึก ษา ปการศึกษา 2564 อาจ
ปรั บ เปลี่ ย นชื่ อ กิ จ กรรมโครงการให เ หมาะสมได แต เ ป น ไปในลั ก ษณะ
โครงการที่กลาวมาทั้งหมด
- ทุกคณะและศูนยพื้นที่ กลับไปเตรียววางแผนการดําเนินกิจกรรมโครงการ
พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาในป ก ารศึ ก ษา 2564 โดยจะมี ก ารประชุ ม วางแผนการ
ดําเนินงานอีกครั้ง ในการสัมมนาเชิงปฎิบัติการองคการนักศึกษาและสโมสร
นักศึกษาคณะ ประจําปการศึกษา 2564
(1.5-6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการองคการนักศึกษา ปการศึกษา 2563 วันที่ 5 มิถุนายน 2564)
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รายการเอกสารหลักฐาน
รหัส
1.5-1.1
1.5-1.2
1.5-1.3
1.5-2.1.1

1.5-2.2.1
1.5-2.2.2
1.5-2.3.1
1.5 - 2.3.2
1.5 - 2.3.4

1.5 – 2.4.1
1.5 -2.4.2
1.5 – 2.5
1.5 - 3.1.1
1.5 - 3.1.2
1.5 - 4.1
1.5- 4.2
1.5 – 4.3
1.5 – 4.4
1.5 - 4.5

รายการเอกสารหลักฐาน
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการองคการนักศึกษา ปการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการองคการนักศึกษา ปการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563
ตารางความสอดคลองของโครงการ กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน ตามอัตลักษณบณ
ั ฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ)
ตัวอยางภาพประกอบสนามกีฬาและอุปกรณกีฬา/การประชาสัมพันธ)
ประกาศวิจัย ป 2564 รอบที่ 2 ทุนสถาบันลําดับที่ 36
โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิอาสาพัฒนา ประจําปการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 3-7 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนบานดอนปอ จังหวัดบึงกาฬ
โครงการปลูกปาชายเลน อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ หนวยศูนยศึกษาธรรมชาติกองทัพบก-บางปู
โครงการเดินตามพอสานตอพระราชปณิธาน สรางฝายชะลอน้ําครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 ณ หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติเขาใหญ
ขญ.21 (เขื่อนขุนดานปราการชล)
ภาพขาวนักศึกษาไดรับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ ปการศึกษา 2563
ภาพขาวการเขารวมกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
ภาพขาวการเขารวมกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
มีการใหความรูเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาทาง Web site
ของกองพัฒนานักศึกษา http://student.rmutsb.ac.th/index_1.php
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 ออนไลน
ตารางผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม
ภาพขาวการจัดกิจกรรมโครงการ ปการศึกษา 2563
สรุปผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค การนักศึ กษาและสโมสรนั กศึ กษา
คณะ
สรุปผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาชมรม
สรุปผลโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิอาสาพัฒนา
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รหัส
1.5 – 4.6
1.5 – 4.7
1.5 – 4.8
1.5-5.1
1.5-6.1

รายการเอกสารหลักฐาน
สรุปผลโครงการเทศกาลภาพยนตสั้นสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5
สรุปผลโครงการอาสาปลูกปาชายเลนอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สรุปผลโครงการเดินตามพอสานตอพระราชปณิธาน สรางฝายชะลอน้ํา ครั้งที่ 2
ตารางสรุ ป การประเมิ น ความสํ า เร็ จ ของแผนการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ป
การศึกษา 2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการองคการนักศึกษา ปการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ วันที่ 5 มิถุนายน 2564
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย
(/) ตัวบงชี้ที่ 2.1
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

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

คําอธิบายตัวบงชี้ :
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต อ งมี ก ารบริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย และงานสร า งสรรค ที่ มี คุ ณ ภาพโดยมี แ นวทาง
การดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว
ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันใหกับบุคลากร
ส งเสริ มพั ฒ นาสมรรถนะแก อาจารย และนั กวิจัย การสนับ สนุน ทรัพยากรที่จําเปน ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล
ทรั พยากรการเงิ น เครื่ องมื อ อุ ป กรณ ที่เ กี่ ย วข องต าง ๆ ตลอดจนจัดระบบสร างขวั ญ และกํ าลั งใจแกนั ก วิ จั ย
อยางเหมาะสม 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 หรือหนวยวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือศูนย
เครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสรางสรรค
เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย
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มีการ
ขอ
ดําเนินการ




3.
4.



5.



6.

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ
การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารย
รับเชิญ (visiting professor)
จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพือ่ เปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
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. มี ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารงานวิ จั ย ที่ ส ามารถนํ า ไปใช ป ระโยชน ใ นการบริ ห ารงานวิ จั ย และ
งานสรางสรรค
มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยผานระบบบริหารงานวิจัยที่จัดทําขึ้น (U-2.1-1.1)
สามารถประมวลผลและใหสารสนเทศที่เป นประโยชน เ พื่อใชในการวางแผนการพัฒนางานวิจัย มหาวิ ทยาลั ย
ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้
1.1 รายงานงบประมาณและจํานวนโครงการวิจัยจําแนกตามคณะและปงบประมาณ
1.2 รายงานสารสนเทศงบประมาณการวิจัย
1.3 รายงานสารสนเทศจํานวนโครงการวิจัย
1.4 รายงานสารสนเทศจํานวนนักวิจัย
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2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปนี้
มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปนี้
2.1 มหาวิทยาลัยจัดใหมีหองปฏิบัติการวิจัยเพื่ออํานวยความสะดวกและเปนแหลงคนควาขอมูลของคณะดังนี้
- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีหองปฏิบัติการและหองทํางานวิจัยของทุกสาขา เชน หองปฏิบัติการ
สาขาวิ ช าวิ ศวกรรมอิ เ ล็ กทรอนิ กส และโทรคมนาคม หองปฏิบัติการสาขาวิช าเทคนิคศึกษา หองปฏิบัติการ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หองปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ หองปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหองปฏิบัติการงานวิจัยเพื่อเปนการสืบคนขอมูลงานวิจัย
ซึ่งเปนผลงานวิจัยไดดําเนินการแลวเสร็จในปที่ผานมา
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีหองปฏิบัติการที่มีมาตรฐานรองรับการทํางานวิจัยและการเรียน
การสอน มีการจัดตั้งศูนยเครื่องมือวิจัยทางดานเทอรโมอิเล็กทริกและนาโนเทคโนโลยี จัดพื้นที่ใหบริการ รวบรวม
วารสารของอาจารยที่ไดรับการตีพิมพในระดับชาติ นานาชาติ ในรูปแบบ 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 มีฐานขอมูลดานการวิจัย เพื่อเปนแหลงสืบคนข อมูลที่เชื่ อมโยงไปยั งแหลงทุนวิจัย ทั้งภายในและ
ภายนอก ไดแก
- สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) http://www.nrct.go.th/
- สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) http://www.tsri.or.th
- สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) https://www.nxpo.or.th/
 หนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) https://www.nxpo.or.th/A/
 หน ว ยบริ ห ารและจั ดการทุ น ด านการพัฒ นากําลัง คน และทุน ดานการพัฒ นาสถาบัน อุด มศึ ก ษา
การวิจัยและการสรางนวัตกรรม (บพค.) https://www.nxpo.or.th/B/
 หนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ (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
2.4 จัดสิ่งอํานวยความสะดวกระบบอินเตอรเน็ตและระบบสารสนเทศเพื่อใหบริการกับนักวิจัย อาจารยที่
ต อ งการค น คว า หาข อ มู ล ได อ ย า งทั่ ว ถึ ง ทุ ก คน เช น ฐานข อ มู ล Science Direct ฐานข อ มู ล SpringerLink
- Journal และในสวนของสถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดทําหองสืบคนขอมูลงานวิจัย โดยจัดเครื่องคอมพิวเตอร
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เพื่ อ ให บ ริ ก ารกั บ นั ก วิ จั ย และอาจารย ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ได ใ ช ใ นการสื บ ค น ข อ มู ล งานวิ จั ย พิ ม พ ง าน ฯลฯ และ
มีฐานขอมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ http://research.rmutsb.ac.th/list2/ ไวสืบคน
2.5 มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนี้
- จัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4 ระหวาง
วันที่ 15 -16 กรกฎาคม 2563 (U-2.1-2.1)
- จัดการประชุมวิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 The 5th National
Conference on Science and Technology, (NCOST 2021) ระหวางวันที่ 15-16 มกราคม 2564 (U-2.1-2.2)
- จัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5 ระหวาง
วันที่ 29-30 เมษายน 2564 (U-2.1-2.3)
เพื่อใหนักวิจัยของมหาวิทยาลัยไดเขารวมนําเสนอผลงานวิชาการเปนประจําทุกป
3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัยจาก 3 แหลงทุน เพื่อสนับสนุนการดําเนินการ
วิจยั ในปงบประมาณ 2563 ดังนี้
3.1 แหลงทุนสนับสนุนการวิจัย จัดสรรงบประมาณผานกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ประจําป 2564 (U-2.1-3.1)
3.2 แหลงทุนงบประมาณภายนอก เชน วช. สวทช บพท. บพข. บพค. (U-2.1-3.2)
3.3 แหลงทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินกองทุนสงเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย (U-2.1-3.3)
และมีการประชาสัมพันธใหขอมูล รายละเอียดของแหลงทุนวิจัยตาง ๆ ทั้งแหลงทุนภายในประเทศและ
นอกประเทศบนเว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา
4.จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานในการสงเสริมสนับสนุน
การเผยแพร ผ ลงานวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค การจ า ยเงิ น รางวั ล และสนั บ สนุ น การตี พิ ม พ บ ทความวิ จั ย
(U-2.1-4.1) โดยมีกองทุนสงเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณใหนักวิจัยไปนําเสนอผลงาน
ระดับนานาชาติ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนเพื่อเสนอ
ผลงานทางวิ ช าการในระดั 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) และสนั บ สนุ น เงิ น รางวั ล ให แ ก นั ก วิ จั ย ที่ ไ ปเผยแพร ผ ลงานวิ จั ย ซึ่ ง ดํ า เนิ น การ
ตามประกาศมหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการจายเงินรางวัลและสนับสนุน
การตีพิมพบทความวิจัย พ.ศ.2560 (U-2.1-4.4) ในปการศึกษา 2563 มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเสนอผลงาน
ทางวิชาการในระดับนานาชาติ จํานวน 1 ผลงาน งบประมาณทั้งสิ้น 10,319 บาท (U-2.1.4.5) และมีการสนับสนุน
คาลงทะเบียนในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5 ระหวางวันที่
29-30 เมษายน 2564 (U-2.1-4.6) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมงานวิจัย ครั้งที่ 3/2564
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 (U-2.1-4.7) รายละเอียดดังนี้
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1. สนับสนุนงบประมาณในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ระดับนานาชาติ
ระดับชาติ
หนวยงาน
จํานวนผลงาน เงินสนับสนุน จํานวนผลงาน เงินสนับสนุน
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
6
9,000
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
17
24,000
อุตสาหกรรมเกษตร
3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
16
23,000
สารสนเทศ
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3
4,500
5. คณะวิศวกรรมศาสตรและ
1
10,319
10
15,000
สถาปตยกรรมศาสตร
6. คณะศิลปศาสตร
1
1,500
7. สถาบันวิจัยและพัฒนา
1
1,500
รวม
1
10,319
54
78,500
2. สนับสนุนงบประมาณตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
คาตีพิมพใน
จํานวน
หนวยงาน
วารสาร
บทความ
ระดับชาติ
1.คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
5
10,000.00
2.คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
1
0
อุตสาหกรรมเกษตร
3คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
13
37,100.00
สารสนเทศ
4.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6
6,300.00
5.คณะวิศวกรรมศาสตรและถาปตยก
6
12,000.00
รรมศาสตร
6.คณะศิลปศาสตร
11
42,791.00
รวม
42
108,191.00
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คาตีพิมพใน
วารสารระดับ
นานาชาติ
16,571.90
3,287.40

รวมเปนเงิน
26,571.90
3,287.40

37,573.00

74,673.00

177,129.78
29,333.75

183,429.78
41,333.75

57,367.00
321,262.80

100,158.00
429,453.80

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารยและ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน
มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการพัฒนา
ศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคแกอาจารยประจําและนักวิจัย ดังนี้
1. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพการเขี ย นข อ เสนอโครงการวิ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบสู ง ระหว า งวั น ที่
27- 28 สิงหาคม 2563 (U-2.1-5.1)
2. โครงการพัฒนาโจทยวิจัยเชิงบูรณาการและประเมินขอเสนอโครงการวิจัย กิจกรรมการพัฒนาโจทย
วิจัยเชิงบูรณการรวมกับเครือขายสถาบันวิจัยและพัฒนา 9 มทร. ระหวางวันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 (U-2.1-5.2)
3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยดวยระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงาน
วิชาการรับใชสังคม ระหวางวันที่ 10-11 มีนาคม 2564 และ กิจกรรมเทคนิคการพัฒนางานวิจัยสูการเขียนตํารา
และหนังสือ เพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ (ครั้งที่ 1) ระหวางวันที่ 19 -20 เมษายน 2564 (U-2.1-5.3)
4. โครงการมาตรฐานจริยธรรมการวิจัย กิจกรรมที่ 1 โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษยสําหรับ
นักวิจัย และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ประจําสถาบัน ระหวางวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564
(U-2.1-5.4)
สนับสนุนนักวิจัยเขารวมการนําเสนอในการประชุมวิช าการระดับนานาชาติ ในงาน " International
Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS2020) ระหวางวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2563
ณ ประเทศญี่ ปุ น (ประชุ ม ออนไลน ) ซึ่ ง นั ก วิ จั ย ได รั บ รางวั ล "Excellent Paper Award" (U-2.1-5.5) และ
สนับสนุนนักวิจัยเขารวมการนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 5 ระหวางวันที่ 29-30 เมษายน 2564 โดยมีนักวิจัยไดรับรางวัลจากการประชุมวิชาการครั้งนี้ จํานวน
30 คน ซึ่ งมหาวิ ทยาลัย มีการประชาสัมพั น ธแสดงความยินดีผานชองทางตางๆ (U-2.1-5.6) อีกทั้งไดจัดทํา
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการจายเงินรางวัลและสนับสนุนการตีพิมพ
บทความวิ จั ย พ.ศ.2560 (U-2.1-4.4) ให ร างวัล แกอาจารยและนักวิจัย ที่มีผ ลงานวิจัย เปน ไปตามประกาศนี้
ในป การศึ กษา 2563 มี การสนั บ สนุ น เงิ น รางวัล และสนับ สนุน การตีพิมพบ ทความวิจัย จํานวน 82 บทความ
งบประมาณทั้งสิ้น 1,021,953.83 บาท (U-2.1-5.7) รายละเอียดดังนี้
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หนวยงาน
คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

จํานวน
บทความ
7

วารสารระดับชาติ
คาตีพิมพ
เงินรางวัล
10,000.00 25,000.00

วารสารระดับนานาชาติ
คาตีพิมพ
เงินรางวัล
16,571.90 15,000.00

รวมเปนเงิน
66,571.90

5

0

15,000.00

3,287.40

22,500.00

40,787.40

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตรและ
ถาปตยกรรมศาสตร
คณะศิลปศาสตร

27

37,100.00

95,000.00

37,573.00

55,000.00

224,673.00

12

6,300.00

30,000.00

177,129.78

85,000.00

298,429.78

13

12,000.00

40,000.00

29,333.75

80,000.00

161,333.75

17

42,791.00

60,000.00

57,367.00

65,000.00

225,158.00

สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
รวม

1

0

5,000.00

0

0

5,000.00

82

108,191.00 270,000.00 321,262.80 322,500.00

1,021,953.83

6. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน แ ละ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนและการประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับการขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบั ตร
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานงานทรัพยสินทางปญญา (U-2.1-6.1) ไวสําหรับให
นั กวิ จั ย ที่ จ ะยื่ น จดสามารถศึ กษาขั้ น ตอนการยื่น จดรว มถึงรายละเอีย ดแบบฟอร มที่ ตอ งใชสําหรับ การยื่ น จด
ผานทางเว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา (U-2.1-6.2) ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนผูดําเนินการภายหลัง
นักวิจัยไดกรอกรายละเอียดเรียบรอยแลว โดยประสานงานกับหนวยจัดการทรัพยสินทางปญญา/พาณิชยจังหวัด
จนกระทั้งดําเนินการแลวเสร็จ เพื่ออํานวยความสะดวกกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมีการอบรมใหความรู
และใหคําปรึกษาในเรื่องการยื่นจดทรัพยสินทางปญญาแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. โครงการอบรมความรูดานทรัพยสินทางปญญากับงานวิจัย กิจกรรมที่ 1 ความรูพื้นฐานดานทรัพยสิน
ทางปญญา ในวันที่ 11-12 มกราคม 2564 (U-2.1-6.3)
2. โครงการอบรมความรูดานทรัพยสินทางปญญากับงานวิจัย กิจกรรมที่ 2 ใหคําปรึกษาดานทรัพยสิน
ทางปญญา ในวันที่ 10, 31 มี.ค. และ 12 พ.ค. 2564 (U-2.1-6.4)
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โดยในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดําเนินการประสานงานการจด
อนุสิทธิบัตร จํานวน 8 ผลงาน ดังนี้
ลําดับ

ชื่อผลงาน

ประเภท

1.

เครื่องอัด
กอนวัสดุ

อนุสิทธิบัตร
การออกแบบ

2

เครื่องนึ่ง
กอนเชื้อ
เห็ด

อนุสิทธิบัตร
การออกแบบ

3

เครื่องผสม
วัสดุ
การเกษตร

อนุสิทธิบัตร

4

ตูสําหรับ
ปลูกผักแสง
ประดิษฐ
ระบบ
อัตโนมัติ

อนุสิทธิบัตร

5

อุปกรณ
สราง
สัญญาณ
จําลองแบบ
ดิจิทัล

อนุสิทธิบัตร

6

สูตรอาหาร
เพาะเลี้ยง
ถั่งเชาสีทอง
ระยะการ
สรางดอก

อนุสิทธิบัตร

ผลการ
หมายเหตุ
ดําเนินงาน
รศ.อํานวยพศ
คณะ
อยูระหวาง วันที่ยื่นขอ
ทองคํา
เทคโนโลยีการ
การ
19 ม.ค. 2564
และ
เกษตรและ
พิจารณา
เลขที่คําขอ
อ.สาโรจน ยิ้มถิน อุตสาหกรรม
2102000412
เกษตร
รศ.อํานวยพศ
คณะ
อยูระหวาง วันที่ยื่นขอ
ทองคํา
เทคโนโลยีการ
การ
19 ม.ค. 2564
อ.ชูชาติ เฉลิมถอย เกษตรและ
พิจารณา
เลขที่คําขอ
และ อ.พิรณ
ุ ชมศรี อุตสาหกรรม
2102000413
เกษตร
รศ.อํานวยพศ
คณะ
อยูระหวาง วันที่ยื่นขอ
ทองคํา,
เทคโนโลยีการ
การ
19 ม.ค. 2564
อ.ชูชาติ เฉลิมถอย เกษตรและ
พิจารณา
เลขที่คําขอ
,และ อ.พิรณ
ุ
อุตสาหกรรม
2102000414
ชมศรี
เกษตร
รศ.นภัทร
คณะวิศวกรรม อยูระหวาง วันที่ยื่นขอ
วัจนเทพินทร
ศาสตร
การ
1 ก.ย. 2563
และ
พิจารณา
เลขที่คําขอ
สถาปตยกรรม
2003002249
ศาสตร
เจาของผลงาน

รศ.ดร.ปรีชา
สาคะรังค

สังกัด

หลักฐาน
(U-2.1-6.5)

(U-2.1-6.6)

(U-2.1-6.7)

(U-2.1-6.8)

คณะวิศวกรรม อยูระหวาง วันที่ยื่นขอ
ศาสตร
การ
30 เม.ย. 2564
และ
พิจารณา
เลขที่คําขอ
สถาปตยกรรม
2103001262
ศาสตร

(U-2.1-6.9)

ผศ.ดร.พนิดา หลอ
คณะ
อยูระหวาง วันที่ยื่นขอ
วงศตระกูล
วิทยาศาสตร
การ
1 เม.ย. 2564
และ ดร.สุธิษา และเทคโนโลยี พิจารณา เลขที่ยื่นขอ
เละเซ็น
2103000979

(U-2.1-6.10)
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ลําดับ

ชื่อผลงาน

ประเภท

7

เครื่องผลิต
กอนเชื้อ
เห็ด

อนุสิทธิบัตร

8

เครื่องนึ่ง
กอนเชื้อ
เห็ด

อนุสิทธิบัตร

ผลการ
หมายเหตุ
หลักฐาน
ดําเนินงาน
รศ.อํานวยพศ
คณะ
อยูระหวาง วันที่ยื่นขอ (U-2.1-6.11)
ทองคํา
เทคโนโลยีการ
การ
5 พ.ค. 2564
อ.ชูชาติ เฉลิมถอย เกษตรและ
พิจารณา
เลขที่คําขอ
และ อ.พิรณ
ุ ชมศรี อุตสาหกรรม
2103001293
เกษตร
รศ.อํานวยพศ
คณะ
อยูระหวาง วันที่ยื่นขอ (U-2.1-6.12)
ทองคํา
เทคโนโลยีการ
การ
5 พ.ค. 2564
และอ.สาโรจน
เกษตรและ
พิจารณา
เลขที่คําขอ
ยิ้มถิน
อุตสาหกรรม
2103001294
เกษตร
เจาของผลงาน

สังกัด

เอกสารหลักฐาน :
รหัส
รายการเอกสารหลักฐาน
U-2.1-1.1 เว็บไซตระบบฐานขอมูลบริหารงานวิจัย (http://research.rmutsb.ac.th/)
U-2.1-2.1 ลิงค E-Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 4 http://www.rdi.rmutsb.ac.th/2011/digipro/ruscon4/proceedings2.php
U-2.1-2.2 ลิงค E-Proceedings งานประชุมวิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 5
(เลมที่ 1 https://drive.google.com/file/d/1HigzEKlgI7NxvLy8q0uNYCYqQ34x_
hWo/view) และ (เลมที่ 2 https://drive.google.com/file/d/1HjCpKEJxv9HqxX1
LVAHKn1Lju7E-WmI8/view)
U-2.1-2.3 ลิงค E-Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5 http://www.rdi.rmutsb.ac.th/2011/digipro/ruscon5/proceedings/
proceedings.php
U-2.1-3.1 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง โครงการวิจัยที่ไดรับจัดสรร
งบประมาณกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจาป 2564
U-2.1-3.2 ทะเบียนโครงการวิจัยที่ไดรับงบประมาณภายนอก ประจําปงบประมาณ 2564
U-2.1-3.3 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง ผลการพิจารณาขอเสนอ
โครงการวิจัยที่ขอรับทุนอุดหนุนจากเงินจากงบกองทุนสงเสริมงานวิจัย ประจํา
งบประมาณ 2564 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 และ รอบที่ 2 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2564
U-2.1-4.1 คูมือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน การไปนําเสนอผลงานวิชาการและ
การเสนอขอรับเงินรางวัล (SOP 200-2-01)
U-2.1-4.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนบุคลากร
เพื่อไปนําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ พ.ศ. 2559
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รหัส
รายการเอกสารหลักฐาน
U-2.1-4.3 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนบุคลากร
เพื่อไปนําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
U-2.1-4.4 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการจายเงินรางวัลและ
สนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย พ.ศ.2560
U-2.1-4.5 รายงานผลการเขารวมประชุมวิชาการนานาชาติ (ICEMS2020) ราย ผศ.ดร.ไพบูลย เกียรติสุข
คณาธร
U-2.1-4.6 หนังสือขออนุมัติเงินกองทุนสงเสริมงานวิจัยเพื่อสนับสนุนเปนคาลงทะเบียนในงานประชุม
วิชาการฯ
U-2.1-4.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมงานวิจัย ครั้งที่ 3/2564
U-2.1-5.1 รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง
U-2.1-5.2 รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาโจทยวิจัยเชิงบูรณาการและประเมินขอเสนอโครงการวิจัย
กิจกรรมการพัฒนาโจทยวิจัยเชิงบูรณาการรวมกับเครือขายสถาบันวิจัยและพัฒนา 9 มทร.
U-2.1-5.3 รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยดวยระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง กิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการเขียนผลงานวิชาการรับใชสังคม และ กิจกรรมเทคนิคการพัฒนางานวิจัยสูการ
เขียนตําราและหนังสือ เพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ (ครั้งที่ 1)
U-2.1-5.4 รายงานผลการดําเนินโครงการมาตรฐานจริยธรรมการวิจัย กิจกรรมที่ 1 โครงการอบรม
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษยสําหรับนักวิจัย และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
ประจําสถาบัน
U-2.1-5.5 ใบประกาศนียบัตรรางวัล "Excellent Paper Award" ราย ผศ.ดร.ไพบูลย เกียรติสุขคณาธร
U-2.1-5.6 การประชาสัมพันธแสงดความยินดี
U-2.1-5.7 สรุปการสนับสนุนเงินรางวัลและคาธรรมเนียมการตีพิมพบทความ ปการศึกษา 2563
U-2.1-6.1 คูมือการปฏิบัติงานตามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานงานทรัพยสินทางปญญา (SOP 200-03)
U-2.1-6.2 เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา (ทรัพยสินทางปญญา) ลิงค
http://www.rdi.rmutsb.ac.th/2011/patent/index.php
U-2.1-6.3 โครงการอบรมความรูดานทรัพยสินทางปญญากับงานวิจัย กิจกรรมที่ 1 ความรูพื้นฐานดาน
ทรัพยสินทางปญญา
U-2.1-6.4 โครงการอบรมความรูดานทรัพยสินทางปญญากับงานวิจัย กิจกรรมที่ 2 ใหคําปรึกษาดาน
ทรัพยสินทางปญญา
U-2.1-6.5 สําเนาคําขอรับอนุสิทธิบัตรการออกแบบ เรื่อง เครื่องอัดกอนวัสดุ
U-2.1-6.6 สําเนาคําขอรับอนุสิทธิบัตรการออกแบบ เรื่อง เครื่องนึ่งกอนเชื้อเห็ด
U-2.1-6.7 สําเนาคําขอรับอนุสิทธิบัตรการออกแบบ เรื่อง เครื่องผสมวัสดุการเกษตร
U-2.1-6.8 สําเนาคําขอรับอนุสิทธิบัตร เรื่อง ตูสําหรับปลูกผักแสงประดิษฐระบบอัตโนมัติ
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รหัส
U-2.1-6.9
U-2.1-6.10
U-2.1-6.11
U-2.1-6.12

รายการเอกสารหลักฐาน
สําเนาคําขอรับอนุสิทธิบัตร เรื่อง อุปกรณสรางสัญญาณจําลองแบบดิจิทัล
สําเนาคําขอรับอนุสิทธิบัตร เรื่อง สูตรอาหารเพาะเลี้ยงถั่งเชาสีทองระยะการสรางดอก
สําเนาคําขอรับอนุสิทธิบัตร เรื่อง เครื่องผลิตกอนเชื้อเห็ด
สําเนาคําขอรับอนุสิทธิบัตร เรื่อง เครื่องนึ่งกอนเชื้อเห็ด
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( / ) ตัวบงชี้ที่ 2.2
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

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

คําอธิบายตัวบงชี้
ป 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 ใ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
คื อเงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย หรื องานสร า งสรรค ดังนั้น สถาบัน อุดมศึกษาจึงต องจัดสรรเงิน 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
1.68
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
5.00
3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.59
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2.11
5. คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
5.00
6. คณะศิลปศาสตร
5.00
ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะ (1)
20.38
จํานวนคณะและหนวยงานงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน (2)
6
คะแนนที่ได (1) ÷ (2)
3.40
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ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

: 3.40 คะแนน
: 5.00 คะแนน
: 5.00 คะแนน

ผลการดําเนินงาน : X ไมบรรลุเปาหมาย

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
ในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยฯ ไดจําแนกเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน และ
ภายนอกสถาบัน ตามสาขาวิชาเปน 2 กลุม ดังนี้คือ
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 16,905,537 บาท โดยมีจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (ไมรวมอาจารย
ลาศึกษาตอ) จํานวนทั้งสิ้น 390 คน เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอ อาจารยประจําและนักวิจัย
เทากับ 43,347.53 บาทตอคน
2. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก ภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 7,613,360 บาท โดยมีจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (ไมรวม
อาจารยลาศึกษาตอ) จํานวนทั้งสิ้น 227.5 คน เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตออาจารย ประจําและ
นักวิจัย เทากับ 33,465.32 บาทตอคน
เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U-2.2-1 ทะเบียนงบประมาณการวิจัยจากหนวยงานภายนอก 2564
U-2.2-2 ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ผลการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยที่ขอรับทุนอุดหนุน
งานวิจัยงบประมาณกองทุนสงเสริมงานวิจัย ประจําปงบประมาณ 2564
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ตารางที่ 2.2-2 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรค
รายการ
ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ
2561
2562
2563
2564
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค
19,586,340.00 7,034,957.00 22,434,167.00 12,887,047.00
จากภายในสถาบัน (บาท)
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค
5,855,920.00 21,412,507.57 19,656,662.00 11,631,850.00
จากภายนอกสถาบัน (บาท)
รวมเงินสนับสนุนทั้งหมด
25,442,260.00 28,447,464.57 42,090,829.00 24,518,897.00
รวมจํานวนอาจารยประจําและ
654.5
653.5
643.5
617.5
นักวิจัยปฏิบัติงานจริง
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคตออาจารยประจํา
38,932.30
43,530.93
65,409.21
39,706.72
และนักวิจัย
ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนา

~ 146 ~

ตารางที่ 2.2-3 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ปงบประมาณ 2564 จําแนกตามคณะวิชา
จํานวนเงินสนับสนุน
จํานวนเงิน
จํานวนอาจารย งบประมาณ
งบกองทุน
สนับสนุน
และนักวิจัยที่
คณะ
แผนดิน
สงเสริม
ภายนอก
ปฏิบัติงานจริง
งานวิจัย
สถาบัน
(งบรายได)
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปตอคน

รวม

เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสรางสรรค คะแนนตาม
ภายในและภายนอก
เกณฑ
สถาบันตอจํานวน
สกอ.
อาจารยประจํา

1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

65

-

685,120

-

685,120

10,540.31

0.88

2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

58

-

356,360

3,543,700.00

3,900,060

67,242.41

5

3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

47

-

138,000

-

138,000

2,936.17

0.24

4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

104

-

727,000

1,904,200

2,631,200

25,300.00

2.11

5. คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

116

8,545,800

525,357

480,000

9,551,157

82,337.56

5

390

8,545,800

2,431,837

5,927,900

16,905,537

43,347.53

-

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร : คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตอคน
10
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
-

124,190

-

124,190

12,419.00

2.48

2. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

126

-

846,600

1,000,000

1,846,600

14,455.56

2.93

3. คณะศิลปศาสตร

91.5

-

938,620

4,703,950

5,642,570

61,667.43

5

227.5

-

1,909,410

5,703,950

7,613,360

33,173.68

-

รวม

รวม
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา
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( / ) ตัวบงชี้ที่ 2.3
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

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

คําอธิบายตัวบงชี้
ผลงานวิชาการเปนขอมูลที่สําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําและนักวิจัยไดสรางสรรคขึ้น
เพื่อแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานที่มีคุณคา
สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนทั้งเชิงวิชาการและการแขงขัน ของประเทศ ผลงาน
วิชาการอยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ Scopus หรือตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรื อระเบี ย บคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจ ารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือ
เปนผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว ผลงานที่ทํารวมกับอุตสาหกรรมที่
ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการ
พิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว โดยมีวิธีการคิดดังนี้
เกณฑการประเมิน
คะแนนที่ไดในระดับสถาบันเปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานวิชาการของอาจารยประจํา
และนักวิจัยของทุกคณะวิชาและหนวยงานวิจัยในสถาบัน
สูตรการคํานวณ
คะแนนที่ได =

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายของปตอไป

ผลรวมของผลการประเมินผลงานวิชาการของทุกคณะและหนวยงานวิจัย
จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน

: 4.21 คะแนน
: 3.00 คะแนน
: 4.00 คะแนน

ผลการดําเนินงาน : / บรรลุเปาหมาย
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
ตารางที่ 2.3-1 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในป พ.ศ.2563
จํานวน รวมถวง
คณะ
ผลงาน น้ําหนัก
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (สายวิทย)
41
12
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (สายสังคม)
7
3.6
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
19
11.2
3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สายวิทย)
32
7.6
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สายสังคม)
83
33
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
111
35.6
5. คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
73
30.6
6. คณะศิลปศาสตร
39
23
ผลรวมคาคะแนน (1)
จํานวนคณะและหนวยงานงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน (2)
คะแนนที่ได (1) ÷ (2)
เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U-2.3-1 จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
U-2.3-2 จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
U-2.3-3 จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
U-2.3-4 จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
คณะวิศวกรรมศาสตรและ สถาปตยกรรมศาสตร
U-2.3-5 จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
U-2.3-6 จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
คณะศิลปศาสตร
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คะแนนผล
การประเมิน
3.03
5.00

4.02
3.16

2.70
5.00

3.85
5.00
4.29
5.00
25.32
6
4.22

ในป พ.ศ.2563
ในป พ.ศ.2563
ในป พ.ศ.2563
ในป พ.ศ.2563
ในป พ.ศ.2563
ในป พ.ศ.2563

ตารางที่ 2.3-2 จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําในป พ.ศ.2563 จําแนกคณะ
1.คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
1.1 กลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 30 = 5 คะแนน
ชื่อผลงานวิจัยหรือ ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
ที่
งานสรางสรรค
(คํานําหนาชื่อ/
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
ที่ตีพิมพ เผยแพร
ชื่อ/สกุล)
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
1

การพัฒนา ชุดการ
สอน เรื่องระบบ
บังคับเลี้ยวดวย
พวงมาลัยไฟฟา
(EPS)

ผศ.ดร.กานตยุทธ
ตรีบุญนิธิ

2

ปจจัยที่สงผลตอการ
ใชสมารทโฟน ของ
นักศึกษา คณะครุ
ศาสตรอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ

ผศ.ดร.กานตยุทธ
ตรีบุญนิธิ

3

การประเมิน
สภาพแวดลอมดาน
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ใน
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย
สุพรรณบุรี เขต 2

ดร.ปยชาติ
ธาตรีนรานนท

งานประชุมสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจําป
2563 หัวขอ
“การจัดการในยุคเทคโนโลยีนาํ
การเปลีย่ นแปลง
(Management in Disruptive
Technologies Era)”
ณ อาคารศิรินธร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร พื้นที่
ศาลายา จังหวัดนครปฐม
งานประชุมสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจําป
2563 หัวขอ “การจัดการในยุค
เทคโนโลยีนําการเปลีย่ นแปลง
(Management in Disruptive
Technologies Era)”
ณ อาคารศิรินธร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร พื้นที่ศาลายา
จังหวัดนครปฐม
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4
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ปที่/ฉบับที่
/วัน/เดือน/ป
ที่ตีพิมพเผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

1 พฤษภาคม
2563

0.2

1 พฤษภาคม
2563

0.2

15-16 กรกฎาคม
2563

0.2

หมายเหตุ

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

ปที่/ฉบับที่
/วัน/เดือน/ป
ที่ตีพิมพเผยแพร

4

การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง ระบบน้ํามัน
เชื้อเพลิงดีเซลคอม
มอนเรล

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4

15-16 กรกฎาคม
2563

0.2

5

การศึกษาปจจัยที่
สงผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพการสกัด
น้ําตาลจากออยใน
กระบวนการหีบสกัด
การวิเคราะหอิทธิพล
อ.ปฏิวัติ วรามิตร
ของตัวประสานที่มผี ล
อ.ภาณุวัฒน
ตอคาความรอนของ
จันทรมาก
เชื้อเพลิงชีวมวลอัด
แทงที่ผลิตจากซัง
ขาวโพด
การศึกษาเวลา
อ.เจษฎา แสงศรีจันทร
มาตราฐานของการ
ใหบริการหนาเคา
เตอรของที่ทําการ
ไปรษณียไทย
กรณีศึกษาที่ทําการ
ไปรษณียไทย จังหวัด
สุพรรณบุรี
การพัฒนาเครื่องปอก อ.บัญชา พุทธากูล
เปลือกมันฝรั่งดวยลอ
อ.สุริยา น้าํ แกว
รูพรุน
อ.วิษณุ แฟงเมือง
อ.ไกรวิชญ ใจมั่น
อ.ณัฐพล ผิวทอง

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4

15-16 กรกฎาคม
2563

0.2

การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและสถาปตยกรรม
ศาสตร ครั้งที่ 11

ปที่ 11 สิงหาคม
2563

0.2

ประชุมวิชาการระดับชาติดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เครือขายสถาบันอุดมศึกษา
ภาคใต ครั้งที่ 5 ณ คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย อ.ทุงสง จ.
นครศรีธรรมราช
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4

6-7 กุมภาพันธ
2563

0.2

15-16 กรกฎาคม
2563

0.2

6

7

8

ดร.ปยชาติ
ธาตรีนรานนท
อ.สมบัติ ก่ํามอญ
อ.กมล โพสพสุวรรณ
อ.ชาญชัย ปอมเอี่ยม
ผศ.วิโรจน สุขนารี
อ.ตฤษฐพร แกวสุก
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คาถวง
น้ําหนัก

หมายเหตุ

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

ปที่/ฉบับที่
/วัน/เดือน/ป
ที่ตีพิมพเผยแพร

9

การลดเวลาใน
กระบวนการผลิตบาน
ซิ้งค

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4

15-16 กรกฎาคม
2563

0.2

10

เครื่องบําบัดน้ําดื่ม
ดวยเทคนิคโอโซน
สําหรับพกพา
ขนาดเล็ก

งานประชุมสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจําป
2563 หัวขอ“การจัดการในยุค
เทคโนโลยีนําการเปลีย่ นแปลง
(Management in Disruptive
Technologies Era)”
ณ อาคารศิรินธร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร พื้นที่ศาลายา
จังหวัดนครปฐม
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4

1 พ.ค. 63

0.2

15-16 กรกฎาคม
2563

0.2

11

การศึกษาและ
ออกแบบอปุกรณปรับ
แรงดันไฟฟาอัตโนมัติ
โดยวิธีการสวติซชิ่ง
12 การสรางแบบจําลอง
และการจําลองการ
ทํางานระบบเก็บ
พลังงานแบบใชงานอ
ปุกรณเก็บพลังงาน
หลาย ตัวโดยใชการ
จัดการพลังงานดาน
บัสกระแสตรง
13
การประยุกตใช
พลังงานเซลล
แสงอาทิตย ในการ
ควบคุมอุณหภูมิและ
การใหน้ําในโรงเรียน
อัตโนมัติ

อ.ประวิทย
ตฤณรัชตเมธี
อ.นิกร สุกขชาติ
อ.นนทโชติ อุดมศรี
กองเกียรติ ละมุดเทศ
ลภาพัฒน สุทธีชัย
สิทธิ์ เมธาวี สวางศรี
อ.สุธี ลี้จงเพิ่มพูน

อ.ภีรศักดิ์ เผาผาง

คาถวง
น้ําหนัก

ผศ.ดร.พีรพล
จันทรหอม

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4

15-16 กรกฎาคม
2563

0.2

อ.วิชัย นระมาตย

ในงานประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 6
รูปแบบออนไลน (CRCI 2020
Online) ภายใตหัวขอ สูวิจยั รับ
ใชสังคม สรางสรรคนวัตกรรม
ยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน
ทองถิ่น อยางยั่งยืน

2-3 กันยายน
2563

0.2
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หมายเหตุ

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

ปที่/ฉบับที่
/วัน/เดือน/ป
ที่ตีพิมพเผยแพร

14

การพัฒนาการควบค
มุหุนยนตดวยเสียง

ผศ.สุประวิทย
เมืองเจริญ

15-16 กรกฎาคม
2563

0.2

15

การออกแบบและหา
ประสิทธิภาพชุด
ทดลองการควบคมุ
แขนกลขนาดเล็ก
ในรายวิชาปฏิบัต
ไมโครโปรเซสเซอร
และ
ไมโครคอนโทรลเลอร
การพัฒนาการ
ควบคุมหุนยนตดวย
เสียง
การออกแบบชุดการ
สอนรูปแบบ Macro
Model ในรายวิชา
หลักการของ
ระบบสื่อสาร
การจัดการเรียนการ
สอนโดยใช
กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู (5Es)
ทักษะใหมบัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21 ใน
รายวิชาวิศวกรรม
วิทยและโทรทัศน
การพัฒนาและสราง
เครื่องตนแบบตูร ับ
บริจาคเงินสภากาชาด

ผศ.สุประวิทย
เมืองเจริญ

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4

15-16 กรกฎาคม
2563

0.2

15-16 กรกฎาคม
2563

0.2

อ.สรัลญารัศมิ์ ทอง
ไสว
อ.ประชุม อุทาพรม

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4

15-16 กรกฎาคม
2563

0.2

อ.ประชุม อุทาพรม
อ.สรัลญารัศมิ์ ทอง
ไสว

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4

15-16 กรกฎาคม
2563

0.2

อ.พัฒนชัย อวมวงษ
สิริพร รุงสังข
ผศ.วิทฤทธิ์ โคตรมณี

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4

15-16 กรกฎาคม
2563

0.2

16

17

18

19

ผศ.สปุระวทิย เมือง
เจริญ
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คาถวง
น้ําหนัก

หมายเหตุ

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

ปที่/ฉบับที่
/วัน/เดือน/ป
ที่ตีพิมพเผยแพร

20

14-16 กุมภาพันธ
2563

0.2

14-16 กุมภาพันธ
2563

0.2

14-16 กุมภาพันธ
2563

0.2

14-16 กุมภาพันธ
2563

0.2

14-16 กุมภาพันธ
2563

0.2

14-16 กุมภาพันธ
2563

0.2

เกมจับภาพเงาแสน
สนุก เพื่อฝกทักษะ
ความจําสาหรับเด็ก
ชวงอายุ 5-7 ป

21

เกมคําศัพท
ภาษาอังกฤษพาเพลิน
เพื่อฝกทักษะสําหรับ
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 –
6
22 เกมมัลติมีเดียคณิต
คิดเลขสําหรับ
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาชั้นปที่ 1

23

เกมมัลติมีเดียอังกฤษ
คิดสนุกสําหรับ
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาชั้นปที่ 1

24

เกมมัลติมเี ดียจับคู
คําศัพทภาษาอังกฤษ
มหาสนุกสําหรับ
นักเรียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาชั้นปที่ 1

25

แอพพลิเคชันการ
จัดการเครื่องให
อาหารปลาใน

บุญญฤทธิ์ ศรีนาค
ภัทรา รูปวิเชตร
ดร.บุญธิดา ชุนงาม

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับปริญญาตรีดาน
คอมพิวเตอรภมู ิภาคเอเชีย
ครั้งที่ 8 (AUCC 2020)
หนา 55 – 62 กรุงเทพฯ.
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
ภัทรา รูปวิเชตร
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
บุญญฤทธิ์ ศรีนาค
วิชาการระดับปริญญาตรีดาน
ดร.บุญธิดา ชุนงาม คอมพิวเตอรภมู ิภาคเอเชีย ครั้ง
ที่ 8 (AUCC 2020). หนา 63 –
70 กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัย
สวนดุสติ .
อุษณี เทพณรงควรดล รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
ไววิทยะ ดร.บุญธิดา วิชาการระดับปริญญาตรีดาน
ชุนงาม
คอมพิวเตอรภมู ิภาคเอเชีย ครั้ง
ที่ 8 (AUCC 2020). หนา71 –
78 กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัย
สวนดุสติ .
วรดล ไววิทยะ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
อุษณี เทพณรงค
วิชาการระดับปริญญาตรีดาน
ดร.บุญธิดา ชุนงาม คอมพิวเตอรภมู ิภาคเอเชีย ครั้ง
ที่ 8 (AUCC 2020). หนา 79 –
86 กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัย
สวนดุสติ .
ธัญญารัตน แกวบัวดี รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
เบญญาภา ทองเดือน วิชาการระดับปริญญาตรีดาน
ดร.บุญธิดา ชุนงาม คอมพิวเตอรภมู ิภาคเอเชีย ครั้ง
ที่ 8 (AUCC 2020). หนา 128
– 137 กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัย
สวนดุสติ
ลูกหนู อูทอง
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
สิทธิพร ผิวสุข
วิชาการระดับปริญญาตรีดาน
ดร.บุญธิดา ชุนงาม คอมพิวเตอรภมู ิภาคเอเชีย ครั้ง

- 154 -

คาถวง
น้ําหนัก

หมายเหตุ

ชื่อผลงานวิจัยหรือ ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
ที่
งานสรางสรรค
(คํานําหนาชื่อ/
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
ที่ตีพิมพ เผยแพร
ชื่อ/สกุล)
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
ระบบปฏิบตั ิการแอน
ดรอยด
26 โมเดลเครื่องใหอาหาร
ปลาหางนกยูง
อัตโนมัติ

วีรภัทร แกวเจริญ
ชินาธิป ประถมทอง
ดร.บุญธิดา ชุนงาม

27

โมเดลถังขยะเปดปด
อัตโนมัติ

ชินาธิป ประถมทอง
วีรภัทร แกวเจริญ
ดร.บุญธิดา ชุนงาม

28 โมเดลเครื่องลดความ
รอนบนหลังคาดวย
ระบบอัตโนมัติ

ปริญญา แสงไวย
ศิลาพร มวงงาม
ดร.บุญธิดา ชุนงาม

29

พีรภัทร สวางศรี
ลูกหนู อูทอง
ดร.บุญธิดา ชุนงาม

โมเดลเครื่องเก็บผา
อัตโนมัติ

ที่ 8 (AUCC 2020). หนา 474
– 480 กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัย
สวนดุสติ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับปริญญาตรีดาน
คอมพิวเตอรภมู ิภาคเอเชีย ครั้ง
ที่ 8 (AUCC 2020). หนา 1001
– 1008 กรุงเทพฯ.
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับปริญญาตรีดาน
คอมพิวเตอรภมู ิภาคเอเชีย ครั้ง
ที่ 8 (AUCC 2020). หนา 1015
– 1022 กรุงเทพฯ.
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับปริญญาตรีดาน
คอมพิวเตอรภมู ิภาคเอเชีย ครั้ง
ที่ 8 (AUCC 2020). หนา 1148
– 1154 กรุงเทพฯ.
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับปริญญาตรีดาน
คอมพิวเตอรภมู ิภาคเอเชีย ครั้ง
ที่ 8 (AUCC 2020). หนา 1192
– 1201 กรุงเทพฯ.
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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ปที่/ฉบับที่
/วัน/เดือน/ป
ที่ตีพิมพเผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

14-16 กุมภาพันธ
2563

0.2

14-16 กุมภาพันธ
2563

0.2

14-16 กุมภาพันธ
2563

0.2

14-16 กุมภาพันธ
2563

0.2

หมายเหตุ

ชื่อผลงานวิจัยหรือ ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
ที่
งานสรางสรรค
(คํานําหนาชื่อ/
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
ที่ตีพิมพ เผยแพร
ชื่อ/สกุล)
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
30

แอพพลิเคชั่นจัดเก็บ
คาน้ําประปา

ลูกหนู อูทอง
ดร.บุญธิดา ชุนงาม

31

หนังสือเสมือนจริง
เรื่องอุปกรณ
คอมพิวเตอร

สธรรดร ยืนยง วุฒิชัย
นาคเพียทา ดร.บุญ
ธิดา ชุนงาม

32

Thermal energy
evaluation of the
incinerator waste

ผศ.ดร.กานตยุทธ
ตรีบุญนิธิ

ในการจัดประชุมสัมมนา
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2
ประจําป 2563 หัวขอ “การ
จัดการในยุคเทคโนโลยีนําการ
เปลี่ยนแปลง (Management
in Disruptive Technologies
Era)”ณ อาคารศิรินธร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร พื้นที่
ศาลายา จังหวัดนครปฐม
ในการจัดประชุมสัมมนา
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2
ประจําป 2563 หัวขอ “การ
จัดการในยุคเทคโนโลยีนําการ
เปลี่ยนแปลง (Management
in Disruptive Technologies
Era)”ณ อาคารศิรินธร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร พื้นที่
ศาลายา จังหวัดนครปฐม
งานประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ The 2020
International Electrical
Engineering Congress
(IEECON2020) ณ โรงแรม
เชียงใหมแกรนดวิว & คอน
เวนชั่นเซ็นเตอร จังหวัด
เชียงใหม
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ปที่/ฉบับที่
/วัน/เดือน/ป
ที่ตีพิมพเผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

1 พฤษภาคม
2563

0.2

1 พฤษภาคม
2563

0.2

4-6 มีนาคม 2563

0.4

หมายเหตุ

ชื่อผลงานวิจัยหรือ ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
ที่
งานสรางสรรค
(คํานําหนาชื่อ/
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
ที่ตีพิมพ เผยแพร
ชื่อ/สกุล)
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
33

ปที่/ฉบับที่
/วัน/เดือน/ป
ที่ตีพิมพเผยแพร

Problem and
ผศ.ดร.เทพนารินทร
ในงาน International
17 – 18 มิถุนายน
Need for Helping
ประพันธพัฒน
Conference on Science,
2563
in the Business
Innovation and
Operation of
Management (ICSIM)
ณ ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา
Plastic mold
Manufacturing
industry of
Thailand
34 Study of Problems ผศ.ดร.เทพนารินทร
ในงาน International
17 – 18 ธันวาคม
in the Operation
ประพันธพัฒน
Conference on Advances
2563
of the Agricultural
in Business Management
Machinery Parts
and information
Manufacturing
Technology (ICABMIT)
ณ เดนเวอร สหรัฐอเมริกา
Industry (SMEs) of
Thailand During
the Economic
Recession
35 การพัฒนาบทเรียน ปยชาติ ธาตรีนรานนท วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย เดือน กรกฎาคม –
คอมพิวเตอรชวยสอน
กรุงเทพธนบุรี ปที่ 9 ฉบับที่ 2
ธันวาคม 2563
เรื่องปมฉีดน้ํามัน
เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม
เชื้อเพลิง แบบจาน
2563 เลข ISSN 2286 – 6590
จายสําหรับนักศึกษา
หนา 177- 185
ชั้นปที่ 2 สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
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คาถวง
น้ําหนัก

หมายเหตุ

0.4

0.4

0.6

TCI กลุมที่ 2

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

ปที่/ฉบับที่
/วัน/เดือน/ป
ที่ตีพิมพเผยแพร

36 การศึกษาและปญหา
ดานปจจัยพื้นฐาน
ของอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล
การเกษตรขนาดเล็ก
และขนาดกลาง ใน
เขตพื้นที่จังหวัดภาค
กลาง
37 การลดการดูดซับ
น้ํามันในผลิตภัณฑ
แหวทอดดวย
เทคโนโลยีสนามไฟฟา
38

คาถวง
น้ําหนัก

หมายเหตุ

ผศ.ดร.เทพนารินทร
ประพันธพัฒน

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
ปที่ 32 ฉบับที่ 114
เลข ISSN 0857 – 5452
เลขหนา 62 – 69

เดือนเมษายน –
มิถุนายน 2563

0.6

TCI กลุมที่ 2

อ.ชิดชนก มากจันทร

ในวารสารวิชาการและวิจยั มท
ร.พระนคร ปที่ 14 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม - มิถุนายน
2563 เลขหนา 37 -47 เลข
ISSN : 1906-0432
วารสารครุศาสตรอุตสาหกรรม
ปที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม –
เมษายน 2563) เลขหนา 68 –
74 เลข ISSN 1685 - 3954

เดือน มกราคม มิถุนายน 2563

0.6

TCI กลุมที่ 2

เดือน มกราคม –
เมษายน 2563

0.6

TCI กลุมที่ 2

วารสารการบริหารนิติบุคคล
และนวัตกรรมทองถิ่น ปที่ 6
ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม –
เมษายน 2563 เลขหนา 63 –
72 เลข ISSN 2697 – 6161

เดือนมีนาคม –
เมษายน 2563

0.6

TCI กลุมที่ 2

วารสารวิชาการพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

ปที่ 30 ฉบับที่
มกราคม-มีนาคม
2563

0.8

TCI กลุมที่ 1

การพัฒนาชุดฝก
อ.วิภาดา วงศสุรยิ า
พื้นฐานวงจรไฟฟา
ของเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวนรายวิชา
การทําความเย็นและ
การปรับอากาศ
39 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
อ.สรัลญารัศมิ์
ทางการเรียนโดยใช
ทองไสว
รูปแบบการถอดวิธีคดิ
เชิงออกแบบใน
รายวิชาหลักของ
ระบบสื่อสาร
40 จลนพลศาสตรการ ดร.สุธดิ า พิทักษวินัย
อบแหงมะมวงดวย ผศ.ดร.วาณิช นิลนนท
เครื่องอบแหงพลังงาน
รังสีอาทิตยชนิด
อุโมงคลม
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ชื่อผลงานวิจัยหรือ ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
ที่
งานสรางสรรค
(คํานําหนาชื่อ/
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
ที่ตีพิมพ เผยแพร
ชื่อ/สกุล)
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

ปที่/ฉบับที่
/วัน/เดือน/ป
ที่ตีพิมพเผยแพร

41

เครื่องตนแบบตูเ ย็น
พลังงานแสงอาทิตย

อ.วิรัช กองสิน

ในวารสารวิจัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปที่ 12 ฉบับที่ 3 (กันยายน–
ธันวาคม 2563)
เลขหนา 420 – 432 เลข
ISSN 1906 – 6627

คาถวง
น้ําหนัก

หมายเหตุ

เดือน กันยายน–
ธันวาคม 2563

0.8

TCI กลุมที่ 1

รวมคาถวงน้ําหนัก

12

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 (กลุม สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
1

2

การพัฒนาแบบวัดจิต ดร.สิรภัทร จันทะมงคล การประชุมวิชาการระดับชาติ
สาธารณะ สําหรับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
นักศึกษา
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
The Effect of
ดร.วิไลวรรณ วงศจินดา The 7th International
Filpped Classrom
ผศ.สุวมิ ล พิบูลย
Conference on Education
Approach on
ผศ.อนันท คัมภิรานนท (ICE 2020) and The 16th
innovation and
National Conference
information
“Research on Teaching
Technology in
and Learning Toward
Education for
Professional
industrial
Development in a
education
Changing World”
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คาถวง
น้ําหนัก

15-16
กรกฎาคม
2563

0.2

6 มิ.ย. 63

0.4

หมายเหตุ

ที่
3

4

5

6

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค
ที่ตีพิมพ เผยแพร
การพัฒนาแบบวัด
การบริหารจัดการ
การเงินสําหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
การพัฒนาเกณฑปกติ
ของแบบวัดการ
บริหารจัดการการเงิน
สําหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
การศึกษาความ
ตองการสื่อการเรียนรู
วิชาไฮดรอลิกส และ
นิวแมติกส ของ
นักศึกษาคณะครุ
ศาสตรอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
การพัฒนารูปแบบ
การปรึกษากลุมตาม
แนวทฤษฎีเผชิญ
ความจริงที่มีตอการ
ตระหนักรูบทบาท
หนาที่ของนักศึกษา
สาขาวิชาชีพครู

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/
ชื่อ/สกุล)
ดร.ชญารัตน บุญพุฒิกร

ปที่/ฉบับที่
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร /วัน/เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร
วารสารวิชาการ สถาบัน
ปที่ 6 ฉบับที่ 1
เทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ
(มกราคม –
(สาขามนุษยศาสตรและ
มิถุนายน 2563)
สังคมศาสตร)
เลขหนา 357 –
เลข ISSN2539 – 5939
369

ดร.ชญารัตน บุญพุฒิกร

คาถวง
น้ําหนัก

หมายเหตุ

0.6

TCI กลุมที่ 2

วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณ ปที่ 5 ฉบับที่ 1
ภูมิ (มนุษยศาสตรและ
(มกราคม –
สังคมศาสตร)
มิถุนายน 2563)
เลข ISSN 2651 – 1940
เลขหนา 125 –
135

0.6

TCI กลุมที่ 2

ดร.สิรภัทร จันทะมงคล

วารสารนาคบุตรปริทรรศน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
เลข ISSN 1906 – 8735

ปที่ 12 ฉบับที่ 3
เดือน กันยายน
– ธันวาคม
2563 เลขหนา
10-22

0.6

TCI กลุมที่ 2

ดร.อัจฉรา อินโต

วารสารนาคบุตรปริทรรศน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
เลข ISSN 1906 – 8735

ปที่ 12 ฉบับที่ 3
เดือน กันยายน
– ธันวาคม
2563 เลขหนา
89-100

0.6

TCI กลุมที่ 2
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ที่
7

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค
ที่ตีพิมพ เผยแพร
ผลการจัดการเรียนรู
แบบโครงงานที่มีตอ
ผลงานการสรางสื่อ
การเรียนรูและการ
ทํางานรวมกันทีมของ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/
ชื่อ/สกุล)
ดร.วชิรา อยูศุข

ปที่/ฉบับที่
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร /วัน/เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร
วารสารนาคบุตรปริทรรศน ปที่ 12 ฉบับที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เดือน กันยายน
นครศรีธรรมราช
– ธันวาคม
เลข ISSN 1906 – 8735
2563 เลขหนา
80-88

รวมคาถวงน้ําหนัก
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คาถวง
น้ําหนัก

หมายเหตุ

0.6

TCI กลุมที่ 2

3.6

2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
กลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 30 = 5 คะแนน
ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
ปที่/ฉบับที่/วัน/
งานสรางสรรค ที่
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
เผยแพร
เดือน/ป
ตีพิมพ เผยแพร
สกุล)
ที่ตีพิมพเผยแพร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
1

2

3

4

5

6

เครื่องผลิตแผนขาวตัง
และแผนขาวแตนใน
ชุมชน ต.ปลายกลัด
อ.บางซาย
จ.พระนครศรีอยุธยา
ผลของรุนและอายุการ
เก็บเกี่ยวหัวพันธุตอ
คุณภาพของ
หัวพันธุแหว
อิทธิพลของสารชะลอ
การเจริญเติบโตตอ
ความสูงและผลผลิต
ดอกของดาวเรือง
ผลของความถี่และ
ความเขมขนที่
เหมาะสมในการพน
สารไตรเนกซาแพกเอทิลเพื่อลดการหัก
ลมและเพิ่ม
ผลผลิตขาว
การจัดกลุมสายพันธุ
ขาวโพดเทียนเพื่อใช
พัฒนาพันธุลูกผสม
การประยุกตใชเกมส
คาฮูทในการสอน
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี :
กรณีศึกษาการสอน
เกี่ยวกับกายวิภาค
ภายนอกและภายใน
ของปลา (มีนวิทยา)

คาถวง
น้ําหนัก

รศ.อํานวยพศ ทองคํา

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4

วันที่ 15-16
กรกฎาคม 2563
หนา 657-669

0.2

ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง

วันที่ 15-16
กรกฎาคม 2563
หนา 670-678

0.2

วันที่ 15-16
กรกฎาคม 2563
หนา 633-639

0.2

รศ.ดร.สุชาดา
บุญเลิศนิรันดร

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4
ประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 17 ม.เกษตรศาสตร

วันที่ 2-3 ธันวาคม
2563 หนา 191-199

0.2

รศ.ดร.สุชาดา
บุญเลิศนิรันดร

ประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 17 ม.เกษตรศาสตร

วันที่ 2-3 ธันวาคม
2563

0.2

ผศ.ผกาศมาศ ศรีจริยา

การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 17 เรื่อง
งานวิจัยเพื่อการสรางเสริม
พลังสังคมสูเ ศรษฐกิจไทย
ดวยวิถึชีวิตใหม (New
Normoal) ม.เวสเทิรน

วันที่ 28-29
พฤศจิกายน 2563
หนา 306-314

0.2

ผศ.ละอองศรี ศิริเกษร
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หมายเหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
ปที่/ฉบับที่/วัน/
งานสรางสรรค ที่
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
เผยแพร
เดือน/ป
ตีพิมพ เผยแพร
สกุล)
ที่ตีพิมพเผยแพร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
7

การพัฒนาผลิตภัณฑ
น้ําพริกแหว

อ.จันทรเพ็ญ บุตรใส

8

การพัฒนาผลิตภัณฑ
ขนมขบเคี้ยวชนิดแทง
จากผลพลอยไดใน
กระบวนการผลิต
น้ํานมขาวโพด

อ.จันทรเพ็ญ บุตรใส

9

การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมศาสตร
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ 11
ม.ราชภัฎนครราชสีมา
การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมศาสตร
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ 11 ม.ราชภัฎ
นครราชสีมา
วารสารวิทยาศาสตรบรู พา

วันที่ 21 สิงหาคม
2563
หนา 1478-1483

0.2

วันที่ 21 สิงหาคม
2563
หนา 1491-1496

0.2

การกระจายและความ ผศ.ดร.ณัฐกิตท โตออน
ปที่ 25 ฉบับที่ 3
หนาแนนของไสเดือน
(กันยายน – ธันวาคม
ทะเลบริเวณปาชาย
2563)
เลนปากแมน้ําทาจีน
เลขหนา 1120-1135
จังหวัดสมุทรสาคร
10 ผลของวิธีการโมตอ
ผศ.ดร.วิจิตรา
วารสาร Thai Journal of
ปที่ 9 ฉบับที่ 2
สมบัติทางเคมี
เหลียวตระกูล
Science and
(มีนาคม – เมษายน
กายภาพ ความหนืด
Technology
2563)
และการแยกตัวของน้ํา
เลขหนา 251-264
ของแปงกระจับ
(Trapa bispinosa)
11 การตรวจสอบสารเคมี
ผศ.ดร.วิจิตรา
วารสารเกษตรพระจอมเกลา
ปที่ 38 ฉบับที่ 1
ตกคางกลุมออรกาโน
เหลียวตระกูล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
(มกราคม -มีนาคม
ฟอสเฟตและคาร
เกลาเจาคุณทหาร
2563)
บาเมตในผักสดใน
ลาดกระบัง
เลขหนา 131-138
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
และประสิทธิภาพใน
การลางผักตอสารเคมี
ตกคางในผักคะนา
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คาถวง
น้ําหนัก

หมายเหตุ

0.8

TCI กลุมที่
1

0.8

TCI กลุมที่
1

0.8

TCI กลุมที่
1

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
ปที่/ฉบับที่/วัน/
งานสรางสรรค ที่
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
เผยแพร
เดือน/ป
ตีพิมพ เผยแพร
สกุล)
ที่ตีพิมพเผยแพร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
12 ผลของวิธีการดัดแปร
ผศ.ดร.วิจิตรา
แปงดวยกรดและพรีเจ
เหลียวตระกูล
ลาติไนเซชันตอ
คุณสมบัติทางเคมี
กายภาพของแปง
กระจับ
13 การสรางมูลคาพืชอัต
ผศ.ดร.วิจิตรา
ลักษณชาติพันธุมอญ
เหลียวตระกูล
ชุมชนมอญบาน
เสากระโดง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
14 การบูรณาการการ
ผศ.พาขวัญ ทองรักษ
เรียนการสอนสูงาน
บริการวิชาการแบบมี
สวนรวมเพื่อการแปร
รูปผลิตภัณฑกลุม
เกษตรกรผูเพาะเลีย้ ง
สัตวน้ําอินทรีย จังหวัด
กาญจนบุรี
15 ความสัมพันธระหวาง อ.ธีรพงษ ใจชาญสุขกิจ
คุณลักษณะของไขไก
และผูซ ื้อในตลาดสดที่
ตั้งอยูในอําเภอ
พระนครศรีอยุธยา
อําเภออุทัย และ
อําเภอนครหลวง
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

คาถวง
น้ําหนัก

หมายเหตุ

วารสารเทคโนโลยี
การอาหาร
มหาวิทยาลัยสยาม

ปที่ 15 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม
2563)
เลขหนา 82-95

0.8

TCI กลุมที่
1

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนา
เชิงพื้นที่ สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.)
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนา
เชิงพื้นที่ สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.)

ปที่ 12 ฉบับที่ 5
(กันยายน – ตุลาคม
2563)
เลขหนา 339-355

0.8

TCI กลุมที่
1

ปที่ 12 ฉบับที่ 2
มีนาคม – เมษายน
2563
เลขหนา 119-131

0.8

TCI กลุมที่
1

วารสารวิทยาศาสตรเกษตร
สมาคมวิทยาศาสตร
การเกษตรแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ

ปที่ 50 ฉบับที่ 3
(กันยายน – ธันวาคม
2562)
หนา 253-267

0.8

TCI กลุมที่
1
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ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
ปที่/ฉบับที่/วัน/
งานสรางสรรค ที่
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
เผยแพร
เดือน/ป
ตีพิมพ เผยแพร
สกุล)
ที่ตีพิมพเผยแพร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
16 Comparative study อ.ฌนกร หยกสหชาติ
of physicomechanical
properties, thermal
stability and water
absorption of
biodegradable
films prepared
from commercial
oxidized and crosslinked cassava
starches
17 The Effect of Hard ดร.ปวิชญา โภชฌงค
Lauric Fats on the
Crystallization
Behavior of Cocoa
Butter Substitute
18 Effect of polyols
อ.สุณสิ า สุวรรณพันธ
and chitosan on
shelf-life extension
of Thai taro
custard
19
The ovarian
ผศ.ดร.ณัฐกิตทิ์ โตออน
structure and
oogenesis of the
pea crab
Pinnotheres
cyclinus Gordon,
1932: A
histological
investigation

คาถวง
น้ําหนัก

หมายเหตุ

วารสาร Journal of
Current Science and
Technology

ปที่ 10 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม- ธันวาคม
2563 หนา 121-129

1

scopus

วารสาร Journal of Oleo
Science

ปที่ 69 ฉบับที่ 7 ป
2020 หนา 659-670

1

Q2

International Food
Research Journal

ปที่ 27 ฉบับที่ 5
กรกฎาคม2563
หนา951-962

1

Q3

Agriculture and Natural
Resources

Vol. 20 No. 1
(1986): January April (Published:
2020-05-06)

1

scopus

รวมคาถวงน้ําหนัก
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11.2

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

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ (คํา
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
นําหนาชื่อ/ชื่อ/สกุล)

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป
ที่ตีพิมพเผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

1

2

การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเ ชิงรุกโดยใชทีม
เปนฐานเพื่อสงเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชา หลักการ
เขียนโปรแกรมบน
อุปกรณเคลื่อนที่ ตาม
แนวทางการพัฒนา
ซอฟตแวรแบบอไจล
รวมกับสื่อังคม
ออนไลน
การพัฒนาสื่อโมชัน
กราฟกเพื่อแนะนําการ
จองคิวออนไนลผาน
ระบบ MOPH
Connect กระทรวง
สาธารณสุข

ดร.นุชรัตน นุชประยูร

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6
ประจําป 2563 จังหวัดเลย
"วิจัยและพัฒนาทองถิ่นภายใต
ยุคแหงการเปลี่ยนแปลง"

20 มี.ค. 63

0.2

อ.บารมี โอสธีรกุล

การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ดาน
สารสนเทศ การเกษตร
การจัดการ บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ครั้งที่ 5
ประจําป 2563 สภาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง
วิทยาเขตชุมพรอุดมศักดิ์
จังหวัดชุมพร

28-29 พฤษภาคม
2563

0.2
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หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ (คํา
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
นําหนาชื่อ/ชื่อ/สกุล)

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป
ที่ตีพิมพเผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
การพัฒนาสติ๊กเกอร
บนแอปพลิเคชันไลน
ชุดมหาวิทยาลัย
กรณีศึกษาสตารทอัพ
สติ๊กเกอรไลน

อ.ไกรสร สวางศรี

การพัฒนา AR
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ตกแตงสวนตาม
เอกลักษณทองถิ่มไทย

ดร.ทวีศักดิ์ คงตุก

การพัฒนาแอปพลิเค
ชันบนมือถือ
"Humantrix"

อ.ชนิดา แกวเพชร

3

4

5

การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ดาน
สารสนเทศ การเกษตร การ
จัดการ บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ครั้งที่ 5
ประจําป 2563 สภาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง วิทยา
เขตชุมพรอุดมศักดิ์ จังหวัด
ชุมพร
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ดาน
สารสนเทศ การเกษตร การ
จัดการ บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ครั้งที่ 5
ประจําป 2563 สภาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง
วิทยาเขตชุมพรอุดมศักดิ์
จังหวัดชุมพร
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ดาน
สารสนเทศ การเกษตร การ
จัดการ บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ครั้งที่ 5
ประจําป 2563 สภาบัน
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28-29 พฤษภาคม
2563

0.2

28-29 พฤษภาคม
2563

0.2

28-29 พฤษภาคม
2563

0.2

หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ (คํา
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
นําหนาชื่อ/ชื่อ/สกุล)

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป
ที่ตีพิมพเผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

การพัฒนาสื่อโมชัน
กราฟก เรื่อง "ปญหา
การใชภาษาไทย"

อ.สิทธิวรรต รอบรู

การออกแบบตนแบบ
การจัดการแหลงน้ํา
เพื่อการเกษตรใน
ชุมชนโดยใชเทคโนโลยี
สมองกลฝงตัว ผาน
ระบบเครือขาย
ระยะไกลแบบอัตโนมัติ
ตนแบบระบบตรวจจับ
และกําจัดฝุนละออง
บริเวณพื้นทีส่ ํานักงาน
โรงงานผลิตทรายดวย
เทคโนโลยีไอโอที

ดร.แสงทอง บุญยิ่ง

6

7

8

อ.ณัฐฐิณี คงไกรฤกษ

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง วิทยา
เขตชุมพรอุดมศักดิ์ จังหวัด
ชุมพร
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ดาน
สารสนเทศ การเกษตร การ
จัดการ บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ครั้งที่ 5
ประจําป 2563 สภาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง วิทยา
เขตชุมพรอุดมศักดิ์ จังหวัด
ชุมพร
การประชุมวิชาการระดับชาติ
"การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” ครั้งที่ 6 NCTIM
2020 ณ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม จ.
มหาสารคาม
การประชุมวิชาการระดับชาติ
"การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” ครั้งที่ 6 NCTIM
2020 ณ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
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28-29 พฤษภาคม
2563

0.2

วันที่ 11 - 12
มีนาคม 2563

0.2

วันที่ 11 - 12
มีนาคม 2563

0.2

หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ (คํา
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
นําหนาชื่อ/ชื่อ/สกุล)

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป
ที่ตีพิมพเผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

9

10

การออกแบบตัว
ตนแบบระบบฟารม
เลี้ยงนกกระทาโดยใช
เทคโนโลยีไอโอที

อ.ลิขิต แจมอุทัย

การพัฒนาระบบ
ควบคุมเครื่องออก
กําลังกายไกชน
พื้นเมืองโดยใช
เทคโนโลยีไอโอที

อ.บุญฤทธิ์ นกครุฑ

แอปพลิเคชัน เที่ยววัด ผศ.รัศเมศวร ตันวีนุกูล
สวยดวย AR
11

แอปพลิเคชันหางไกล
ความอวน

12

ผศ.อดิศักดิ์ สาระธรรม

การประชุมวิชาการระดับชาติ
"การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” ครั้งที่ 6 NCTIM
2020 ณ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
การประชุมวิชาการระดับชาติ
"การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” ครั้งที่ 6 NCTIM
2020 ณ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
การประชุมวิชาการระดับชาติ
"การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” ครั้งที่ 6 NCTIM
2020 ณ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
การประชุมวิชาการระดับชาติ
"การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” ครั้งที่ 6 NCTIM
2020 ณ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
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วันที่ 11 - 12
มีนาคม 2563

0.2

วันที่ 11 - 12
มีนาคม 2563

0.2

วันที่ 11 - 12
มีนาคม 2563

0.2

วันที่ 11 - 12
มีนาคม 2563

0.2

หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ (คํา
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
นําหนาชื่อ/ชื่อ/สกุล)

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป
ที่ตีพิมพเผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

13

การพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดีย เรื่อง โขน
รามเกียรติ์ ตอน หนุ
มานชาญเดช

อ.สิทธิวรรต รอบรู

การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการธุรกิจ
PCS แอพพลิเคชัน

อ.ชนิดา แกวเพชร

การพัฒนาแบบจําลอง
ภาพเสมือนจริง
โครงการพระราชดาริ
ดวยเทคโนโลยี AR 3
มิติ

ผศ.วุฒิพงษ เขื่อนดิน

การพัฒนาสติกเกอร
ไลนชุด “เมืองเหนอ”

อ.อนุทิตา เล็กเพชร

14

15

16

การประชุมวิชาการระดับชาติ
"การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” ครั้งที่ 6 NCTIM
2020 ณ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
การประชุมวิชาการระดับชาติ
"การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” ครั้งที่ 6 NCTIM
2020 ณ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม จ.
มหาสารคาม
การประชุมวิชาการระดับชาติ
"การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” ครั้งที่ 6 NCTIM
2020 ณ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
การประชุมวิชาการระดับชาติ
"การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” ครั้งที่ 6 NCTIM
2020 ณ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
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วันที่ 11 - 12
มีนาคม 2563

0.2

วันที่ 11 - 12
มีนาคม 2563

0.2

วันที่ 11 - 12
มีนาคม 2563

0.2

วันที่ 11 - 12
มีนาคม 2563

0.2

หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ (คํา
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
นําหนาชื่อ/ชื่อ/สกุล)

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป
ที่ตีพิมพเผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

17

การพัฒนาสื่อการ
เรียนรูเ ลิรนนิงออบ
เจกตตามหลัก
การศึกษาบันเทิง เรื่อง
บริการพื้นฐานอิน
เทอนเน็ต สําหรับ
หนวยการเรียนรูย อย
รายวิชา การสื่อสาร
ขอมูลและเครือขาย
การพยากรณจํานวน
ผูปวยโรคปอดอักเสบ
โดยใชสมการแนวโนม

ดร.นุชรัตน นุชประยูร

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง
ที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม “ศาสตรพระราชา
และการวิจัยเพื่อสรางดุลย
ภาพชีวิตในยุค DISRUPTIVE
TECHNOLOGY”
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม

9 - 10 กรกฎาคม
2563

0.2

อ.พิทยุตม คงพวง

วันที่ 15 - 16
กรกฎาคม 2563

0.2

การพัฒนา
แอปพลิเคชั่นบน
อุปกรณเคลื่อนที่ตาม
แนวทางการพัฒนา
ซอฟแวรแบบอไจล
เพื่อวางแผนการ
ทองเที่ยวในเกาะเมือง
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ดร.นุชรัตน นุชประยูร

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4
"วิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรม
สูความยั่งยืน" ผานระบบ
ออนไลน Google Meet และ
ณ หองประชุมนนทรี ชั้น 8
อาคาร 24 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ ศูนยพระนครศรีอยุธยา
หันตรา
การประชุมวิชาการระดับชาติ
"มสธ. วิจัยรวมกับเครือขาย
วิจัยประชาชื่น" ประจําป
2563 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมมาธิราช

8 พ.ค.63

0.2

18

19
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หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป
ที่ตีพิมพเผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มอบ. วิจัย ครั้งที่ 14
"Research and
Innovations for All"
การประชุมวิชาการระดับชาติ
นเรศวรวิจยั และนวัตกรรม
ครั้งที่ 16

3 - 4 ก.ย. 63

0.2

18 ก.ย. 63

0.2

อ.กิตติยา ปญญาเยาว

การประชุมวิชาการระดับชาติ
นเรศวรวิจยั และนวัตกรรม
ครั้งที่ 16

18 ก.ย. 63

0.2

อ.บารมี โอสธีรกุล

การประชุมทางวิชาการทางวิ
สวกรรมไฟฟาครั้งที่ 43
ณ โรงแรมท็อปแลนด
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
การประชุมวิชาการระดับชาติ
นเรศวรวิจยั และนวัตกรรม
ครั้งที่ 16

วันที่ 28 - 30
ตุลาคม 2563

0.2

วันที่ 18 กย. 63

0.2

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ (คํา
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
นําหนาชื่อ/ชื่อ/สกุล)

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
20

21

22

23

24

การพัฒนาตนแบบการ
ปลูกตนหอมดวย
เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต
ของสรรพสิ่ง
การพัฒนาเว็บไซตและ
สื่อมัลติมีเดียเพื่อ
เผยแพรขอมูลแหลง
ทองเที่ยวโดยชุมชน
อําเภอบางปะอิน
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ระบบสารสนเทศเพื่อ
สงเสริมผลิตภัณฑ
กรณีศึกษาชุมชนบาน
สราง อําเภอบางปะอิน
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
เทคนิคการประเมิน
ดัชนีคลอโรฟลลดวย
คลื่นแมเหล็กไฟฟา
การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลผูส ูงอายุใน
ชุมชนตําบลหันตรา
ศูนยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสงเสริมอาชีพ
ผูสูงอายุ ตําบลหันตรา
อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

อ.ณัฐฐิณี คงไกรฤกษ

อ.สุมนา บุษบก

อ.ศศิประภา บุญเลิศ
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หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ (คํา
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
นําหนาชื่อ/ชื่อ/สกุล)

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป
ที่ตีพิมพเผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

25

26

27

28

29

การพัฒนาสื่อโมชัน
อินโฟกราฟกสาหรับ
สงเสริมการรับรูการคัด
แยกขยะในครัวเรือน
ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
การพัฒนาแอปพลิเค
ชันบนมือถือ
“Humantrix”
การพัฒนาสติ๊กเกอร
บนแอปพลิเคชันไลน
ชุดมหาวิทยาลัย
การพัฒนาสื่อโมชั่น
กราฟกเพื่อแนะนําการ
จองคิวออนไลนผาน
ระบบ MOPH
Connect กระทรวง
สาธารณสุข
การพัฒนาสื่อโมชัน
กราฟกเรื่อง “ปญหา
การใชภาษาไทย”
การพัฒนา AR
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ตกแตงสวนตาม
เอกลักษณทองถิ่นไทย

ดร.นุชรัตน นุชประยูร

การประชุมวิชาการระดับชาติ
"ราชภัฎกรุงเกา" ครั้งที่ 3
ประจําป 2563 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

15 - 16 ธค. 63

0.2

อ.ชนิดา แกวเพชร

วารสาร สจล. ชุมพรเขตอุดม
ศักดิ์ ฉบับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
วารสาร สจล. ชุมพรเขตอุดม
ศักดิ์ ฉบับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
วารสาร สจล. ชุมพรเขตอุดม
ศักดิ์ ฉบับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ปที่ 3 ฉบับที่ 1
มกราคม - ธันวาคม
2563 หนา 18 - 23
ปที่ 3 ฉบับที่ 1
มกราคม - ธันวาคม
2563 หนา 24 - 29
ปที่ 3 ฉบับที่ 1
มกราคม - ธันวาคม
2563 หนา 45 - 50

0.2

วารสาร สจล. ชุมพรเขตอุดม
ศักดิ์ ฉบับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
วารสาร สจล. ชุมพรเขตอุดม
ศักดิ์ ฉบับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ปที่ 3 ฉบับที่ 1
มกราคม - ธันวาคม
2563 หนา 51 - 57
ปที่ 3 ฉบับที่ 1
มกราคม - ธันวาคม
2563 หนา 58 -64

0.2

อ.ไกรสร สวางศรี

อ.บารมี โอสธีรกุล

อ.สิทธิวรรต รอบรู

ดร.ทวีศักดิ์ คงตุก

30
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0.2

0.2

0.2

หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป
ที่ตีพิมพเผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ (คํา
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ เผยแพร
นําหนาชื่อ/ชื่อ/สกุล)

คาถวง
น้ําหนัก

หมาย
เหตุ

ปที่ 2 ฉบับที่ 19
เดือน กรกฎาคม ธันวาคม 2563

0.6

TCI กลุม
ที่ 2

ตํารา เรื่อง Network Design คําสั่งที่ 350/2563
and Administration
ลงวันที่ 11 มีนาคม.
2563

1

ตําแหนง
ทาง
วิชาการ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

31

32

การพัฒนา
แอปพลิเคชั่น
Chatbot สําหรับงาน
บริการนักศึกษา
กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ

อ.สุมนา บุษบก

ผศ.อดิศักดิ์ สาระธรรม

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รวมคาถวงน้ําหนัก

7.6

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

คาถวง
น้ําหนัก

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
1

ปจจัยคุณภาพการ
บริการที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซื้อ
กลองโทรทัศนวงจรปด
ในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี
กรณีศึกษา:หางหุน
สวนจํากัด ABC

อ.พิธาน แสนภักดี

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย
ครั้งที่ 9 ประจําป 2563
ณ มหาวิทยาลียสงขลา
นครินทร วิทยาเขตตรัง
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20 มีนาคม
2563

0.2

หมายเหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
2

3

4

ผลกระทบของรายงาน อ.สุกัญญา วงษละคร
การประชุมวิชาการ
วันที่ 15 - 16
การสอบบัญชีตอ
ระดับชาติมหาวิทยาลัย กรกฎาคม 2563
ตนทุนของบริษัทใน
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ประเทสไทย
ภูมิ ครั้งที่ 4 "วิจัยเพื่อการ
พัฒนานวัตกรรมสูความ
ยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
ศูนยพระนครศรีอยุธยา
หันตรา
ปจจัยที่มีผลตอการ อ.จินตนา โสมโสดา
การประชุมวิชาการ
วันที่ 15 - 16
พิจารณากําหนด
ระดับชาติมหาวิทยาลัย กรกฎาคม 2563
คาธรรมเนียมการสอบ
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
บัญชี
ภูมิ ครั้งที่ 4 "วิจัยเพื่อการ
พัฒนานวัตกรรมสูความ
ยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย
พระนครศรีอยุธยา หันตรา
โครงสรางเงินทุนและ ผศ.สุรชัย เอมอักษร
การประชุมวิชาการ
วันที่ 11 - 12
คุณลักษณะของ
ระดับชาติ "การจัดการ
มีนาคม 2563
คณะกรรมการที่สงผล
เทคโนโลยีและนวัตกรรม”
ตอผลการดําเนินงาน
ครั้งที่ 6 NCTIM 2020
ของบริษัท
ณ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
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0.2

0.2

0.2

หมายเหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
5

ปจจัยที่มีผลตอราคา
สกุลเงินบิทคอยน

6

การศึกษามูลคาทาง
บัญชีและกําไรทาง
บัญชี ในการอธิบาย
ราคาหลักทรัพยของ
บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

7

ตนทุนและ
ผลตอบแทนการปลูก
ขาวนาปรัง ในอําเภอ
สามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี

อ.จักรกฤษณ มะ
โหฬาร

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ครั้งที่ 1
ภายใตหัวขอ
"วิจัยนวัตกรรม : การเปลี่ยน
ผานเพื่อขับเครื่อนประเทศ
ไทย" ณ โรงแรมหรรษา เจบี
อ.หาดใหญ จ.สงขลา
อ.สุกัญญา วงษละคร
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ครั้งที่ 1
ภายใตหัวขอ "วิจัย
นวัตกรรม : การเปลี่ยนผาน
เพื่อขับเครื่อนประเทศไทย"
ณ โรงแรมหรรษา เจบี
อ.หาดใหญ จ.สงขลา
อ.นฤพล ออนวิมล
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ครั้งที่ 1
ภายใตหัวขอ "วิจัย
นวัตกรรม : การเปลี่ยนผาน
เพื่อขับเครื่อนประเทศไทย"
ณ โรงแรมหรรษา เจบี
อ.หาดใหญ จ.สงขลา
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วันที่ 7-8 พค.
63

0.2

วันที่ 7-8 พค.
63

0.2

วันที่ 7-8 พค.
63

0.2

หมายเหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
8

ปจจัยทางเศรษฐกิจที่
สงผลตอดัชนีราคา
หลักทรัพยกลุม
อสังหาริมทรัพยและ
กอสรางในตลาด
หลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

อ.จุรีพร สุขสมกิจ

9

ความรูความเขาใจเรื่อง
ภาษีเงินไดนติ ิบุคคล
ของผูทําบัญชีใน
จังหวัดสุพรรณบุรี

อ.สุมาลี นามโชติ

10

ความสัมพันธของผล
การดําเนินงานและ
คุณภาพกําไรตอมูลคา
หลักทรัพยของบริษัท
ในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย

อ.จินตนา โสมโสดา

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ครั้งที่ 1
ภายใตหัวขอ "วิจัย
นวัตกรรม : การเปลี่ยนผาน
เพื่อขับเครื่อนประเทศไทย"
ณ โรงแรมหรรษา เจบี
อ.หาดใหญ จ.สงขลา
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ครั้งที่ 1
ภายใตหัวขอ "วิจัย
นวัตกรรม : การเปลี่ยนผาน
เพื่อขับเครื่อนประเทศไทย"
ณ โรงแรมหรรษา เจบี
อ.หาดใหญ จ.สงขลา
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ครั้งที่ 1
ภายใตหัวขอ "วิจัย
นวัตกรรม : การเปลี่ยนผาน
เพื่อขับเครื่อนประเทศไทย"
ณ โรงแรมหรรษา เจบี
อ.หาดใหญ จ.สงขลา
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วันที่ 7-8 พค.
63

0.2

วันที่ 7-8 พค.
63

0.2

วันที่ 7-8 พค.
63

0.2

หมายเหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
11

12

13

14

ประสิทธิภาพการ
จัดการเงินทุน
หมุนเวียนตอ
ความสามารถในการ
ทํากําไรของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ในกลุม
อุตสาหกรรมเกษตร
และอาหาร
ผลกระทบของการ
กํากับดูแลกิจการที่มี
ตอการจัดการเงินทุน
หมุนเวียนของบริษัท
จดทะเบียนของกลุม
ธุรกิจทรัพยากรใน
ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
ผลกระทบของ
TFRS15 รายไดจาก
สัญญาที่ทํากับลูกคาที่
มีตอบริษัทจดทะเบียน
: กรณีประเทศไทย
ผลกระทบของคะแนน
การกํากับดูแลกิจการ
และคุณลักษณะของ
คณะกรรมการที่มีตอ
การวางแผนภาษีใน
กลุมธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยและ
การกอสราง

อ.สุปวีย เรืองสุรัตน

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "ราชภัฎกรุงเกา"
ครั้งที่ 3 ประจําป 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

15 - 16 ธค. 63

0.2

ผศ.กุลประภัสสร
สุขีโรจน

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "ราชภัฎกรุงเกา"
ครั้งที่ 3 ประจําป 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

15 - 16 ธค. 63

0.2

ผศ.กรุณา ปญญายิ่ง

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "ราชภัฎกรุงเกา"
ครั้งที่ 3 ประจําป 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "ราชภัฎกรุงเกา"
ครั้งที่ 3 ประจําป 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

15 - 16 ธค. 63

0.2

15 - 16 ธค. 63

0.2

อ.กัญญาพัชญ
อรุณรัตน
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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

คาถวง
น้ําหนัก

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
15

16

17

ผลกระทบตอความ
เชื่อมั่นของนักลงทุน
ของคุณคากระแสเงิน
สด กําไรทางบัญชีและ
มูลคาตามบัญชี ใน
กลุมอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหาร
หลักฐานจากตลาด
หลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
การตอบสนองของ
ราคาหลักทรัพยตอ
ระดับการเปดเผย
รายงานความยั่งยืน
และคะแนนการกํากับ
ดูแลกิจการในกลุม
ธุรกิจการเงิน
ผลกระทบคุณภาพการ
สอบบัญชีที่มีตอ
คุณภาพกําไรของ
บริษัทจดทะเบียนใน
กลุมอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหาร
หลักฐานจากตลาด
หลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

ผศ.ชลอ หนูอินทร

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "ราชภัฎกรุงเกา"
ครั้งที่ 3 ประจําป 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

15 - 16 ธค. 63

0.2

อ.ฉัตรธิมา ยกซิ่ว

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "ราชภัฎกรุงเกา"
ครั้งที่ 3 ประจําป 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

15 - 16 ธค. 63

0.2

อ.วันวิสา กลิ่นหอม

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "ราชภัฎกรุงเกา"
ครั้งที่ 3 ประจําป 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

15 - 16 ธค. 63

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

คาถวง
น้ําหนัก

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
18

19

20

21

ผลกระทบของความ
เสี่ยงในการสอบบัญชี
กับการตอบสนองของ
นักลงทุนในกลุมธุรกิจ
การเงินของตลาด
หลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
เรื่องสําคัญในการ
ตรวจสอบในหนา
รายงานผูส อบบัญชีตอ
ความเชื่อมั่นของนัก
ลงทุนของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ในกลุม
อุตสาหกรรมเกษตร
และอาหาร
ผลกระทบของ
คุณลักษณะของ
คณะกรรมการและ
คะแนนการกํากับดูแล
กิจการที่มีตอมูลคา
กิจการ ในกลุม
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยี
การวิเคราะห
เปรียบเทียบตนทุน
และผลตอบแทนการ
ปลูกขาวนาแปลงใหญ
และนาแปลงยอย
จังหวัดชัยนาท

อ.วิชุดา สมงาม

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "ราชภัฎกรุงเกา"
ครั้งที่ 3 ประจําป 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

15 - 16 ธค. 63

0.2

อ.บุญญารัตน
ยรรยงพาณิชย

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "ราชภัฎกรุงเกา"
ครั้งที่ 3 ประจําป 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

15 - 16 ธค. 63

0.2

อ.มาลี พรหมชะออน

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "ราชภัฎกรุงเกา"
ครั้งที่ 3 ประจําป 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

15 - 16 ธค. 63

0.2

ผศ.ดร.ศิรมิ า
แกวเกิด

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "ราชภัฎกรุงเกา"
ครั้งที่ 3 ประจําป 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

15 - 16 ธค. 63

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

คาถวง
น้ําหนัก

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
22

23

24

25

26

การยอมรับเทคโนโลยี อ.ภคพล สุนทรโรจน
การประชุมวิชาการ
ที่มีอิทธิพลตอการ
ระดับชาติ "ราชภัฎกรุงเกา"
ตัดสินใจใชเงินสกุล
ครัง้ ที่ 3 ประจําป 2563
ดิจิตอล (บิทคอยน) ใน
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประเทศไทย
พระนครศรีอยุธยา
คุณภาพการบริการที่มี
อ.สุนันทรา
การประชุมวิชาการ
ผลตอความตั้งใจของ
ขํานวนทอง
ระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย
ผูสมัครสมาชิกบัตร
ครั้งที่ 9 ประจําป 2563
เดอะวันการด
ณ มหาวิทยาลียสงขลา
(กรณีศึกษา : บริษัทโร
นครินทร วิทยาเขตตรัง
บินสัน จํากัด (มหาชน)
สาขาสุพรรณบุรี)
การยอมรับเทคโนโลยี
ผศ.ดร.วสุธิดา
การประชุมวิชาการ
สงผลตอความตั้งใจใช
นุริตมนต
ระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย
แอพพลิเคชั่นบน
ครั้งที่ 9 ประจําป 2563
โทรศัพทสมารทโฟนใน
ณ มหาวิทยาลียสงขลา
การซื้อสินคาของ
นครินทร วิทยาเขตตรัง
ผูสูงอายุ
คุณคาตราสินคาที่มี
อ.กาญจนาวดี
การประชุมวิชาการ
ความสัมพันธตอการ
สําลีเทศ
ระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย
ตัดสินใจซื้ออาหารแช
ครั้งที่ 9 ประจําป 2563
ณ มหาวิทยาลียสงขลา
แข็งสําเร็จรูป ตรา CP
นครินทร วิทยาเขตตรัง
ของผูบริโภคในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
คุณภาพบริการและ อ.นันทพร หวยแกว
การประชุมวิชาการ
การสรางความสัมพันธ
ระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย
ที่ดีกับลูกคาสงผลตอ
ครั้งที่ 9 ประจําป 2563
ณ มหาวิทยาลียสงขลา
การสื่อสารแบบปากตอ
นครินทร วิทยาเขตตรัง
ปากของผูบริโภคราน
หมูกระทะบุฟเฟต ใน
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
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15 - 16 ธค. 63

0.2

20 มีนาคม
2563

0.2

20 มีนาคม
2563

0.2

20 มีนาคม
2563

0.2

20 มีนาคม
2563

0.2

หมายเหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
27

28

29

30

31

อิทธิพลของ
อ.นภสร อิศราพิสิษฐ
การประชุมวิชาการ
ภาพลักษณผลิตภัณฑที่
ระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย
สงผลตอการใชบริการ
ครั้งที่ 9 ประจําป 2563
ณ มหาวิทยาลียสงขลา
ซ้ํา รานอาหารประเภท
บุพเฟตชาบู ของ
นครินทร วิทยาเขตตรัง
ผูบริโภค ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
รูปแบบการดําเนินชีวิต
อ.นันทิตา
การประชุมวิชาการ
และการสื่อสารทาง
เพชราภรณ
ระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย
การตลาดแบบบูรณา
ครั้งที่ 9 ประจําป 2563
ณ มหาวิทยาลียสงขลา
การมีอิทธิพลตอการ
นครินทร วิทยาเขตตรัง
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑก
ราโนลาของผูบริโภค
สภาพแวดลอมทาง
อ.นิชนันท คงศรี
การประชุมวิชาการ
กานภาพมี
ระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย
ความสัมพันธตอการ
ครั้งที่ 9 ประจําป 2563
ณ มหาวิทยาลียสงขลา
กลับมาใชบริการซ้ํา
นครินทร วิทยาเขตตรัง
ของลูกคารานอาหารอี
สารประเภทแฟรนไซส
การดําเนินการเพื่อได
อ.สุนันทรา
การประชุมวิชาการ
รับรองมาตรฐาน
ขํานวนทอง
ระดับชาติ คณะ
ผลิตภัณฑชุมชนเพื่อ
มนุษยศาสตรและ
พัฒนาขีด
สังคมศาสตร ครั้งที่ 1
ภายใตหัวขอ "วิจัย
ความสามารถ
นวัตกรรม : การเปลี่ยนผาน
ผลิตภัณฑชุมชนและ
เพื่อขับเครื่อนประเทศไทย"
ทองถิ่น (สินคา OTOP)
ของผูประกอบการใน
ณ โรงแรมหรรษา เจบี
จังหวัดสุพรรณบุรี
อ.หาดใหญ จ.สงขลา
อิทธิพลของ
อ.วพรรณราย ไพบูลย
การประชุมวิชาการ
ภาพลักษณขององคกร
ระดับชาติ คณะ
ตอความไววางใจของ
มนุษยศาสตรและ
ลูกคา รานคาปลักแบบ
สังคมศาสตร ครั้งที่ 1
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20 มีนาคม
2563

0.2

20 มีนาคม
2563

0.2

20 มีนาคม
2563

0.2

วันที่ 7-8 พค.
63

0.2

วันที่ 7-8 พค.
63

0.2

หมายเหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
ดั้งเดิมในจังหวัด
สุพรรณบุรี

32

ปจจัยประชากรศาสตร
และปจจัยคุณภาพการ
ใหบริการที่สงผลตอ
ภาพลักษณองคกรของ
ที่ทําการปกครอง
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ผศ.ดร.ลัดดาวัลย
สําราญ

33

ความพึงพอใจตอการ
เตรียมความพรอมการ
เปลี่ยนแปลงไปสูชีวิต
จริง รหัสวิชา 303-4114 วิชาการสัมมนาการ
จัดการ

ผศ.ดร.นัฏฐพัชร
ลาภบํารุงวงศ

ภายใตหัวขอ "วิจัย
นวัตกรรม : การเปลี่ยนผาน
เพื่อขับเครื่อนประเทศไทย"
ณ โรงแรมหรรษา เจบี
อ.หาดใหญ จ.สงขลา
การประชุมวิชาการ
วันที่ 13-14
ระดับชาติ ครั้งที่ 5
กุมภาพันธ
นานาชาติ ครั้งที่ 2 "บทบาท
2563
ของมหาวิทยาลัยในการ
ขับเคลื่อนสังคมแหง
นวัตกรรมและพลังแหงการ
เปลี่ยนแปลง"
ณ หองประชุมพระนารายณ
ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพ
สตรี
การประชุมวิชาการ
วันที่ 25 มีนาคม
ระดับชาติ ราชภัฎเลย
2563
วิชาการ ครั้งที่ 6 ประจําป
2563 "วิจัยและพัฒนา
ทองถิ่นภายใตยุคแหงการ
เปลี่ยนแปลง"
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
จังหวัดเลย
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0.2

0.2

หมายเหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
34

กลยุทธการปรับตัวเพื่อ
สรางความไดเปรียบ
การแขงขันของ
ผูประกอบการธุรกิจคา
ปลีกแบบดั้งเดิมในเขต
เทศบาล
พระนครศรีอยุธยา

35

การยอมรับเกษตร
อ.ธนภัทร ขาววิเศษ
อินทรียของเกษตรกรผู
ปลูกขาว อําเภอ
สามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี

36

ปจจัยจูงใจและปจจัย
ลักษณะงานทีส่ งผลตอ
ความผูกพันตอองคการ
พนักงาน กรณีศึกษา :
การไฟฟาสวนภูมภิ าค
อําเภออูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี
อิทธิพลของภาวะการ
เปนผูนําในผูบริหาร
และพฤติกรรมของ
บุคลากรที่มตี อการ
บริหารความขัดแยง
ของบุคลากร
กรณีศึกษา :
มหาวิทยาลัย

37

อ.อภิชยา นิเวศน

ดร.วันงาม
มีบุญสลาง

อ.ศิริรัตน สัยวุฒิ

ประชุมวิชาการระดับชาติ
วันที่ 9 - 10
ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราช กรกฎาคม 2563
ภัฏนครปฐม “ศาสตร
พระราชาและการวิจัยเพื่อ
สรางดุลยภาพชีวิตในยุค
DISRUPTIVE
TECHNOLOGY”
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
การประชุมนําเสนอ
วันที่ 13
ผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
สิงหาคม 2563
ระดับชาติ ครั้งที่ 15
ประจําปการศึกษา 2563
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรังสิต และ
RUS CYBER UNIVERSITY
การประชุมวิชาการ
วันที่ 9 - 10
ระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหา กรกฎาคม 2563
วิทยาลับราชภัฎนครปฐม
ประจําป 2563 ณ มหา
วิทยาลับราชภัฎนครปฐม

0.2

การประชุมวิชาการบัณพิต
ศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17
ณ หาวิทยาลัยเชียงใหม จัด
โดย หาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

0.2
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วันที่ 28 - 29
ธันวาคม 2563

0.2

0.2

หมายเหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
38

39

40

41

42

พฤติกรรมการกําจัด อ.สุวรรณี หงษวิจิตร
การประชุมวิชาการ
ขยะมูลฝอยที่สงผลตอ
ระดับชาติ "ราชภัฎกรุงเกา"
สิ่งแวดลอมของ
ครั้งที่ 3 ประจําป 2563 ณ
ประชากรใน อําเภอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บางไทยโยค จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
กาญจนบุรี
แนวทางการดําเนิน อ.นิติมา สุวรรณโกมล
การประชุมวิชาการ
ชีวิตของนักศึกษาที่
ระดับชาติ "ราชภัฎกรุงเกา"
ทํางานพิเศษประเทภ
ครั้งที่ 3 ประจําป 2563 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เสี่ยงในเวลากลางคืน
พระนครศรีอยุธยา
กลยุทธการตลาด
ดร.ปชฌา ตรีมงคล
การประชุมวิชาการ
สําหรับวิสาหกิจชุมชน
ระดับชาติ "ราชภัฎกรุงเกา"
ตามหลักปรัชญา
ครั้งที่ 3 ประจําป 2563 ณ
เศรษฐกิจพอพียง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตําบลไทรนอย อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา
บางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
องคประกอบของการ
อ.ณัฐพันธ มีมุข
การประชุมวิชาการ
บรรยากาศและความ
ระดับชาติ "ราชภัฎกรุงเกา"
ผูกพันตอองคการของ
ครั้งที่ 3 ประจําป 2563 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พนักงานเอกชน ใน
จังหวัดนครปฐม
พระนครศรีอยุธยา
การเปรียบเทียบปจจัย ดร.สุทธิดา ถนอม
การประชุมวิชาการ
แรงจูงใจในการ
วงศ
ระดับชาติ "ราชภัฎกรุงเกา"
ปฏิบัติงานของ
ครั้งที่ 3 ประจําป 2563 ณ
บริษัทเอกชน ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
พระนครศรีอยุธยา
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15 - 16 ธค. 63

0.2

15 - 16 ธค. 63

0.2

15 - 16 ธค. 63

0.2

15 - 16 ธค. 63

0.2

15 - 16 ธค. 63

0.2

หมายเหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
43

44

45

46

ปจจัยที่สงผลตอการ
ตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตขนาด
ไมเกิน 125 ซีซี. ของ
ลูกคาในเขตอําเภอ ศรี
ประจันต จังหวัด
สุพรรณบุรี
ปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อประกัน
รถยนตภาคสมัครใจ
ของผูบริโภค ในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
การวางแผนการเงิน
สวนบุคคลเพื่อเตรียม
ความพรอมการ
เกษียณอายุของ
พนักงานบริษัทเอกชน
ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

อ.ปฐมพงค กุกแกว

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย
ครั้งที่ 9 ประจําป 2563
ณ มหาวิทยาลียสงขลา
นครินทร วิทยาเขตตรัง

อ.ธนัชชนม แจงขํา

20 มีนาคม
2563

การประชุมวิชาการ
20 มีนาคม
ระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย
2563
ครั้งที่ 9 ประจําป 2563
ณ มหาวิทยาลียสงขลา
นครินทร วิทยาเขตตรัง
อ.ศศินันท
ประชุมวิชาการระดับชาติ
9 - 10
ศาสตรสาระ
ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราช กรกฎาคม 2563
ภัฏนครปฐม “ศาสตร
พระราชาและการวิจัยเพื่อ
สรางดุลยภาพชีวิตในยุค
DISRUPTIVE
TECHNOLOGY”
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
Corporate Board ผศ.สุรชัย เอมอักษร การประชุมวิชาการระดับ
วันที่ 3-6
Attributes and
นานาชาติ The 10th
กุมภาพันธ
Accounting
International Social
2563
Conservatism:
Sciences and Business
Evidence from Thai
Research Confernce
Firms
(ISSBRC1/2020) ณ
University della Svizzera
italiana เมือง Lugano
ประเทศ Swizerland
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0.2

0.2

0.2

0.4

หมายเหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
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(Online)

วารสารการจัดการธุรกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา เลข
ISSN 2730 - 230x
(Online)
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ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

หมายเหตุ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
70

71

72

73

ปจจัยคุณลักษณะ
ผลิตภัณฑที่สงผลตอ
การตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตบิ๊กไบค
ของผูบริโภคในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ปจจัยคุณภาพการ
ใหบริการและปจจัย
การบริหารลูกคา
สัมพันธที่สงผลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาและ
บริการดานไอทีของ
ลูกคา หางหุนสวน
จํากัด ตนกลา บุค
ตนทุนทาง
เศรษฐศาสตรของ
ผลกระทบของผลพิษ
ทางอากาศที่มีตอ
สุขภาพของผูปวยโรค
ระบบทางเดินหายใจ
พื้นที่อําเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา
ปจจัยที่สงผลตอการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
ชุดชั้นในสตรี Genie
bra ผานชองทางงาน
แสดงจุดเดนสินคา ใน
เขตกรุงเทพมหานคร

ผศ.ภิญญดา รื่นสุข

วารสารวิทยาลัย
นครราชสีมา สาขา
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
เลข ISSN 2697 – 5092
(Online)
วารสารวิชาการ มทร.
สุวรรณภูมิ มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
เลข ISSN 2651-1940
(Online)

ปที่ 14 ฉบับ
ที่ 3 เดือน
กันยายน ธันวาคม ป 256
3 เลข
หนา 207 - 219
ปที่ 5 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม มิถุนายน 2563
เลขหนา 27-43

0.6

TCI กลุมที่ 2

0.6

TCI กลุมที่ 2

อ.ธนัชชนม แจงขํา

วารสาร มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ
เลข ISSN 2408 - 2473

ปที่ 6 ฉบับที่ 2
เดือนพฤษภาคม
- สิงหาคม
2563 เลขหนา
231 - 245

0.6

TCI กลุมที่ 2

อ.ธนัชชนม แจงขํา

วารสารวิจัย
ปที่ 6 ฉบับที่ 2
มหาวิทยาลัยเวสเทิรนมนุษย เดือนพฤษภาคม
ศาสตรและสังคมศาสตร -สิงหาคม 2563
เลข ISSN 2465 - 3578
เลขหนา 105 114

0.6

TCI กลุมที่ 2

อ.ปฐมพงค กุกแกว
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ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

หมายเหตุ

ปที่ 17 ฉบับที่ 2
เดือนตุลาคม ธันวาคม 2563

0.6

TCI กลุมที่ 2

วารสารการบริการและการ ปที่ 15 ฉบับที่ 2
ทองเที่ยว
เดือนกรกฎาคม
เลข ISSN 1905 - 6303
- ธันวาคม
2563 เลขหนา
68 - 76
วารสารวิชาการ มทร.
ปที่ 5 ฉบับที่ 2
สุวรรณภูมิ มนุษยศาสตร เดือนกรกฎาคม
และสังคมศาสตร
- มิถุนายน
เลข ISSN 2651-1940
2563 เลขหนา
(Online)
196- 218

0.6

TCI กลุมที่ 2

0.6

TCI กลุมที่ 2

วารสารวิชาการนวัตกรรม
สื่อสารสังคม (สาขา
มนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร) วิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรจน

0.8

TCI กลุมที่ 1

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
74

75

76

77

คุณภาพการใหบริการ
ที่สงผลตอความพึง
พอใจของผูใชบริการ
การไฟฟาสวนภูมภิ าค
จังหวัดสุพรรณบุรี
การวิเคราะหศักยภาพ
ของตลาดสามชุกเพื่อ
รองรับการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน

อ.ปฐมพงศ กุกแกว

ปจจัยที่มีผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศตอ
การผลิตขาวและ
การเกษตรที่
ปราดเปรื่องเรื่องสภาพ
ภูมิอากาศในพื้นที่รับ
น้ําภาคกลาง ประเทส
ไทย
ความสัมพันธของ
อัตราสวนทางการเงิน
กับอัตราการ
เปลี่ยนแปลงราคา
หลักทรัพยของบริษัท
ในกลุมอุตสาหกรรม
บริการหมวดขนสง
และโลจิตสติกสที่จด
ทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

ผศ.ดร.กนกพร
ภาคีฉาย

อ.ปฐมพงศ กุกแกว

ผศ.ดร.ทรงวิทย
เจริญกิจธนลาภ

วารสารวิชาการศรีปทุม
ชลบุรี
เลข ISSN 1686 - 5715
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ปที่ 7 ฉบับที่ 2
(14) กรกฎาคม
- ธันวาคม
2562 ISSN
1906-6988

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

หมายเหตุ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
78

79

80

81

ความมั่นคงเชิง
เศรษฐกิจและสังคม
ของกลุมวิสาหกิจผู
ปลูกขาวปลอดสารพิษ
ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการ
กระทําความผิดของ
เด็กและเยาวชนศาล
เยาวชนและครอบครัว
จังหวัดสุพรรณบุรี
2011 foods' impact
on the thai
industrial estates'
financial stability: a
ratio analysis with
policy
recommendations
Enhancing
Electronic Word of
Mouth through
Customer
Satisfaction for
Young
Customers’Mobile
Phone Banking
Applications

รศ.ดุษฎี พรหมทัต

วารสารวิจัยและสงเสริม
วิชาการเกษตร สํานักวิจัย
และสงเสริมวิชาการ
การเกษตร
มหาวิทยาลัยแมโจ
เลข ISSN 2630-0206
วารสาร มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
นครพนม
เลข ISSN 2651 - 2459

ปที่ 37 ฉบับที่ 3
กันวายนธันวาคม 2563
เลขหนา 94102

0.8

TCI กลุมที่ 1

ปที่ 10 ฉบับที่ 2
เดือนพฤษภาคม
- สิงหาคม
2563 เลขหนา
82 - 89 T

0.8

CI กลุมที่ 1

อ.เพ็ญพระพักตร
มานะปรีชาดีเลิศ

วารสาร Environment,
Development and
Sustainability

ออนไลน ปที่ 22
ฉบับที่ 19912014 (2020)

1

Scopus Q2

ผศ.ดร.วสุธิดา
นุริตมนต

International Journal of
Innovation, Creativity
and change เลข ISSN
2201 - 1323

ปที่ 13 ฉบับที่
12 เดือน
กันยายน ป
2563 เลขหนา
661 - 673

1

Scopus

อ.ธนัชชนม แจงขํา

- 195 -

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

หมายเหตุ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
82

ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ

ผศ.ชลอ หนูอินทร

ตํารา เรื่องIntroduction to
accountin

83

ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ

ผศ.ภิญญดา รื่นสุข

หนังสือ เรื่องการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย

คําสั่งที่
1220/2563
ลงวันที่ 9
พฤศจิกายน
2563
คําสั่งที่
1100/2563
ลงวันที่ 9
ตุลาคม2563
รวมคาถวงน้ําหนัก
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1

ตําแหนงทาง
วิชาการ

1

ตําแหนงทาง
วิชาการ

33

4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 30 = 5 คะแนน
ที่

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

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
1

2

3

4

5

6

การพัฒนาสื่อมัลติมเี ดีย
วิชาการงานอาชีพ สําหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1
การพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องการ
เจริญเติบโตของพืช สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
การพัฒนาชุดฝกทักษะ เรื่อง
การอานแจกลูกคํา สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง
ระบบอวัยวะภายใน กลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6
การพัฒนาชุดฝกทักษะการ
เขียนสะกดคํา 9 มาตรา
ตัวสะกดกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2
การพัฒนาชุดการสอนเรื่อง
การเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6

ผศ.ดร.เบญจพร
สวางศรี

งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
ระดับชาติ วิทยาศาสตร ม.ค. 2563 หนา
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
458-466

0.2

ผศ.ดร.เบญจพร
สวางศรี

งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
ระดับชาติ วิทยาศาสตร ม.ค. 2563 หนา
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
467-474

0.2

ผศ.ดร.เบญจพร
สวางศรี

งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
ระดับชาติ วิทยาศาสตร ม.ค. 2563 หนา
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
475-482
งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
ระดับชาติ วิทยาศาสตร ม.ค. 2563 หนา
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
483-492

0.2

ผศ.ดร.เบญจพร
สวางศรี

งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
ระดับชาติ วิทยาศาสตร ม.ค. 2563 หนา
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
493-500

0.2

ผศ.ดร.เบญจพร
สวางศรี

งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
ระดับชาติ วิทยาศาสตร ม.ค. 2563 หนา
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
501-508

0.2

ผศ.ดร.เบญจพร
สวางศรี
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0.2

หมายเหตุ

ที่

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

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

7

8

9

10

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร โดยใช
แบบฝกเสริมทักษะ
วิทยาศาสตร เรื่อง การ
เปลี่ยนแปลงของสารของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนวัดไกเตี้ย
การพัฒนาชุดกิจกรรมสื่อวง
ลอคําศัพทภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
การจัดทําแฟมสะสมผลงาน
วิชาวิทยาศาสตร เพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงคในดานการมีความ
รับผิดชอบตอหนาที่และงานที่
ไดรับมอบหมาย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนบานหนองแขม
จังหวัดสุพรรณบุรี
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู
คณิตศาสตรแบบโครงงานเปน
ฐานที่สงเสริมการคิด
สรางสรรคและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องพื นที่และ
ปริมาตร วิชาคณิตศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน

ผศ.ดร.เบญจพร
สวางศรี

งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
ระดับชาติ วิทยาศาสตร ม.ค. 2563 หนา
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
509-515

0.2

ผศ.ดร.เบญจพร
สวางศรี

งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
ระดับชาติ วิทยาศาสตร ม.ค. 2563 หนา
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
516-523
งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
ระดับชาติ วิทยาศาสตร ม.ค. 2563 หนา
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
524-531

0.2

งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
ระดับชาติ วิทยาศาสตร ม.ค. 2563 หนา
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
671-682

0.2

ผศ.ดร.เบญจพร
สวางศรี

ผศ.ดร.อเนก
พุทธิเดช
นายดิษฐพล
มั่นธรรม
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0.2

หมายเหตุ

ที่

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

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

11

12

13

14

การสอนเสริมเพื่อพัฒนา
ดร.ปนัดดา บุญมั่น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชา คณิตศาสตรเบื้องตน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ ศูนยหันตรา
การพัฒนาบทเรียนเรื่องการ
ผศ.ดร.อเนก
ประยุกตปริพันธจํากัดเขตโดย
พุทธิเดช
ประยุกตใชเทคนิคความจริง นางสาวกานตพิชชา
เสริมบนโทรศัพทเคลื่อนที่
แตงออน
สมารทโฟน
ดร.วาฤทธิ์ กันแกว
การศึกษาผลการเรียนรู เรื่อง
ผศ.ดร.อเนก
การประยุกตคณิตศาสตรและ
พุทธิเดช
สถิติเพื่อการตัดสินใจ ดวยการ นางสาวกานตพิชชา
จัดกลุมตามความสามารถแบบ
แตงออน
เหมือน แบบคละ และแบบ
ผูเรียนเลือกเองวิชา
กระบวนการคิดทาง
คณิตศาสตร
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
นางสาววิลัยพร
เรียนโดยใชแบบฝกเสริม
สิงหเชื้อ
ทักษะในรายวิชาแคลคูลัส ๒
เรื่องการหาอนุพันธยอยของ
ฟงกชันหลายตัวแปร ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย
พระนครศรีอยุธยา

งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
ระดับชาติ วิทยาศาสตร ม.ค. 2563 หนา
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
683-692

0.2

งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
ระดับชาติ วิทยาศาสตร ม.ค. 2563 หนา
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
693-702

0.2

งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
ระดับชาติ วิทยาศาสตร ม.ค. 2563 หนา
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
703-709

0.2

งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
ระดับชาติ วิทยาศาสตร ม.ค. 2563 หนา
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
710-719

0.2
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หมายเหตุ

ที่

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

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
15

16

17

18

19

การศึกษาปจจัยทีม่ ี
ความสัมพันธตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาหลักสถิติ

นางสาวนัสมล
บุตรวิเศษ
นางสาวอุปริฏฐา
อินทรสาด
ผศ.ดร.เบญจพร
สวางศรี
ดร.ชยุติ เมฆอุไร

งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
ระดับชาติ วิทยาศาสตร ม.ค. 2563 หนา
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
720-732

0.2

งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
ระดับชาติ วิทยาศาสตร ม.ค. 2563 หนา
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
787-794

0.2

นางสาวกาญจนา
ใจบุญ

งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
ระดับชาติ วิทยาศาสตร ม.ค. 2563 หนา
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
806-813

0.2

ผศ.ดร.พิมพพรรณ
อําพันธทอง
นายธนวัฒน
พงษสุวรรณ
นายสิทธิกร มังคลา
นางเสริมศิริ
ปราบเสร็จ
นางลลิตพัทธ
สุขเรือน
การศึกษาคุณภาพแมนาทาจีน ผศ.ดร.พิมพพรรณ
ในจังหวัดนครปฐมดวยการ
อําพันธทอง
แจกแจงคาสุดขีดแบบวางนัย
นายธนวัฒน
ทั่วไป
พงษสุวรรณ

งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
ระดับชาติ วิทยาศาสตร ม.ค. 2563 หนา
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
865-869

0.2

รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4

0.2

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตามแนวคิดหองเรียนกลับทาง
แบบกลุมที่มตี อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรและ
การเรียนรูดวยตนเอง
การศึกษาทัศนคติและการเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
สถิติขั้นตนของนักศึกษากลุม
กตป26121N ดวยเทคนิค
เพื่อนคูคิด ภาคการศึกษาที่ 1
ปการศึกษา 2562
การประยุกตใชการโปรแกรม
เชิงเสนจํานวนเต็มในการจัด
ตารางสอบ
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วันที่ 15-16
กรกฎาคม
2563 หนา
371-379

หมายเหตุ

ที่

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

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

20

21

22

23

การศึกษากระบวนการแชกรด
ดร.วรนันธ
นิโคตินิกที่เปนตัวดูดซับ
เหล็กเพชร
รวมกับสียอมรูทีเนียมสําหรับ ดร.สุชาดา บุญนิยม
การใชงานเซลลแสงอาทิตย ดร.สุนทรา เฟองฟุง
ชนิดสียอมไวแสง
ดร.ศศิกานต
สุวรรณประทีป
ดร.ชวัลวิทย
คุมทรัพย
นายพรยุทธ สายัณต
เซ็นเซอรความถี่จากหมึกผสม ดร.เจษฎา จันทรผา
ทอนาโนคารบอนเคลือบบน
นายมนตรี
กระดาษ
สามงามดี
ผศ.ธัญจิรา
บุญพิชญาภา
ดร.สุชาดา บุญนิยม
ดร.อดุลย
หาญวังมวง
การใชกระบวนการ PLC
นายอาคม หะยีอมู า
พัฒนาสรางสื่อชวยสอนเรื่อง
นายแดงเดช
ระบบยอยอาหารควบคุมดวย
แนนเกี้ยง
IoT ของชั้นประถมศึกษาปที่
6 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2562
การพัฒนารูปแบบการสราง นางจารุณี สนองคุณ
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพใน
โรงเรียนการพัฒนาทักษะ
พื้นฐานดาน Iot” : กรณีศึกษา
โรงเรียนหนองน้ําสมวิทยาคม

งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
ระดับชาติ วิทยาศาสตร ม.ค. 2563 หนา
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
108-118

0.2

งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
ระดับชาติ วิทยาศาสตร ม.ค. 2563 หนา
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
119-124

0.2

งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
ระดับชาติ วิทยาศาสตร ม.ค. 2563 หนา
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
753-763

0.2

งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
ระดับชาติ วิทยาศาสตร ม.ค. 2563 หนา
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
778-786

0.2
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หมายเหตุ

ที่

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

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

24

25

26

27

28

การวิเคราะหปริมาณอะฟลาท็ ดร.สุนทรา เฟองฟุง
อกซินในตัวอยางพริกแหงและ
โอคราท็อกซิน เอ ในตัวอยาง
แปงสาลีดวยวิธีโครมาโทกราฟ
ของเหลวสมรรถนะสูง
การศึกษาสมรรถนะกาลังคน
นายพงฐฉัตร
ดานการเขียนโปรแกรมรองรับ
เนียมทรง
อุตสาหกรรมดิจิทัล
นายณัฐพงศ
สนองคุณ
นางสาวณิชานันท
สมัครไทย
นางสาวภิญญาพัชญ
ทาสาธนัตยตระกูล
เอนโดไฟติกแบคทีเรียจากราก ดร.ปวีณา สุขสอาด
มันสาปะหลังและ
นางสาวดารานัย
ความสามารถในการสรางสาร
รบเมือง
สงเสริมการเจริญของพืช
การวิเคราะหปริมาณ
สารประกอบฟนอลิกและ
ความสามารถในการตาน
อนุมูลอิสระของสารสกัดจาก
สะเดาไทยดวยวิธียูวี-วิสิ
เบิลสเปกโทรโฟโตเมทรี
ศึกษาการปนเปอนแบคทีเรีย
และการดื้อตอยาปฏิชีวนะของ
แบคทีเรียที่คัดแยกจากอาหาร
พรอมบริโภคในเขตอําเภอ
พระนครศรีอยุธยา

นางสาวกาญจนา
พิศาภาค
ผศ.ดร.พิชญ
ตั้งสมบัติวิจติ ร
ดร.นฎาภัสส
คุมกลาง
ดร.วิชนี มัธยม
นางสาวกัญญา
กอแกว
ดร.ดวงหทัย
รัตนสัจธรรม

งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
ระดับชาติ วิทยาศาสตร ม.ค. 2563 หนา
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
1204-1211

0.2

การประชุมวิชาการ
วันที่ 24
เสนอผลงานวิจัย
กรกฏาคม
ระดับชาติดาน
2563 หนา 10วิทยาศาสตรและ
15
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ครั้ง
ที่ 3

0.2

รายงานสืบเนื่องการ
วันที่ 15-16
ประชุมวิชาการ
กรกฎาคม
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย 2563 หนา 365
เทคโนโลยีราชมงคล
- 370
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4
รายงานสืบเนื่องการ
วันที่ 15-16
ประชุมวิชาการ
กรกฎาคม
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
2563 หนา
เทคโนโลยีราชมงคล
480-489
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4

0.2

รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4

0.2
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วันที่ 15-16
กรกฎาคม
2563 หนา
511-520

0.2

หมายเหตุ

ที่

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

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

29

30

31

32

33

การพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ
ดร.ดวงหทัย
สเปรยนวดบรรเทาปวดจาก
รัตนสัจธรรม
สารสกัดโคกกระออมและหญา ดร.สุนทรา เฟองฟุง
นางสาวกาญจนา
ดอกขาว
พิศาภาค
การพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ ดร.สุนทรา เฟองฟุง
เจลบรรเทาอาการแผลไฟไหม ดร.เอกชัย มาตวงศ
น้ํารอนลวก ที่ประกอบดวย
ดร.นฎาภัสส
คุมกลาง
เบตา-ซิโตสเตอรอล จากสาร
สกัดหยาบของใบมะตาด
อบแหง
การพัฒนาทักษะกระบวนการ ดร.สุนทรา เฟองฟุง
ทางวิทยาศาสตรของนักศึกษา
ดร.ชวัลวิทย
ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง
คุมทรัพย
ชั้นปที่ 1 โดยใชการทดลอง ดร.สุชาดา บุญนิยม
ทางวิทยาศาสตร
ดร.วรนันธ
เหล็กเพชร
การพัฒนารูปแบบการ
ดร.สุวุฒิ ตุม ทอง
ประเมินผลมาตรฐานการ
นางสาวณิชานันท
เรียนรูเ พื่อพัฒนาสมรรถนะ
สมัครไทย
นักศึกษาตามความตองการ
ของภาคอุตสาหกรรม คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ
การพัฒนาสื่อวีดิทัศนผสม นางชัชฎา ชวรางกูร
แอนิเมชันและเทคนิคพิเศษ 3 ดร.สรชัย ชวรางกูร
มิติ “เรื่อง Overthrow”
สําหรับประชาสัมพันธสาขา
เทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย

รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4
รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4

วันที่ 15-16
กรกฎาคม
2563 หนา
555-562

0.2

วันที่ 15-16
กรกฎาคม
2563 หนา
563-571

0.2

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6
(RUNIRAC 6)

วันที่ 17-18
สิงหาคม 2563
หนา 252-258

0.2

งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
ระดับชาติ วิทยาศาสตร ม.ค. 2563 หนา
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
378-387

0.2

งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
ระดับชาติ วิทยาศาสตร ม.ค. 2563 หนา
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
412-419

0.2
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หมายเหตุ

ที่

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

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
34

35

36

37

38

39

40

การพัฒนาเทคโนโลยีโฮโลแก
รมสามมิติ เรื่อง หัวโขน

นางสาววราภรณ
มั่นทุง

งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
ระดับชาติ วิทยาศาสตร ม.ค. 2563 หนา
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
420-426
งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
ระดับชาติ วิทยาศาสตร ม.ค. 2563 หนา
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
427-438

การพัฒนารายวิชาสําหรับการ นายฐากร อยูวิจิตร
เรียนการสอนในระบบเปด
(THAI MOOC) ในรายวิชาการ
สรางสรรคสื่อดิจติ อลบน
เครือขายสังคมออนไลน
การพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ
นายธนวัฒน
งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
นําเสนอดวยรูปแบบอินโฟ
ถาวรกูล
ระดับชาติ วิทยาศาสตร ม.ค. 2563 หนา
กราฟกบนสมารทโฟน เรื่อง
นายณพงศ
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
439-449
วรรณพิรุณ
เลาเรื่องเมืองพิจิตร
การพัฒนาสื่อมัลติมเี ดีย
นายณพงศ
งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
ปฏิสัมพันธ เรื่อง ระบบภายใน
วรรณพิรุณ
ระดับชาติ วิทยาศาสตร ม.ค. 2563 หนา
รางกาย สําหรับนักเรียนชั้น
นายธนวัฒน
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
450-457
มัธยมศึกษา
ถาวรกูล
การตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ นางสาวณิชานันท
งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
ระดับปริญญาตรี ใน
สมัครไทยนายตะวัน ระดับชาติ วิทยาศาสตร ม.ค. 2563 หนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
ขุนอาสา
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
649-656
มงคลสุวรรณภูมิ ประจําป
การศึกษา 2562
การพัฒนาระบบหุนยนต
นายกรมวุฒิ นงนุช
งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
สนทนา เพื่อการรับนักศึกษา
ระดับชาติ วิทยาศาสตร ม.ค. 2563 หนา
ใหมของสาขาวิทยาการ
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
733-738
คอมพิวเตอรโดยใช
Dialogflow
ระบบชวยในการประชุมบน
นายพงศกรณ
งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
สมารทโฟนระบบปฏิบัติการ
ปุบผาโสมตระกูล ระดับชาติ วิทยาศาสตร ม.ค. 2563 หนา
Android Meeting
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
739-744
Assistance on Andriod
Smartphone
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0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

หมายเหตุ

ที่

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

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

41

42

43

44

45

46

47

48

49

การเปรียบเทียบผลระหวาง
การสอนแบบบรรยายกับการ
สอนโดยใชกรณีศึกษารวมใน
การเรียนการสอนเพื่อเปน
ตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการงานทะเบียนนักเรียน
โรงเรียนไตรพัฒน
ระบบบริหารจัดการ
คอมพิวเตอรเครื่องเชา

นายทรงรัฏต
ชอุมดวง

งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
ระดับชาติ วิทยาศาสตร ม.ค. 2563 หนา
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
745-752

ดร.พฤฒิพงศ เพ็งศิริ

งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
นายประดิษฐ
งานประชุมวิชาการ
สงคแสงยศ
ระดับชาติ วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
ระบบจัดการ Accessories IT ดร.พฤฒิพงศ เพ็งศิริ งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
โครงการพัฒนาสื่อไอเดียร
ผศ.ลักษนันท
งานประชุมวิชาการ
สรางสรรค “วาโก เนียนซูด
พลอยวัฒนาวงศ ระดับชาติ วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
สมูทบรา”
ระบบแจงเตือนและติดตาม
นางสาวสุพัชชา
งานประชุมวิชาการ
การโจรกรรมรถจักรยานยนต
ทัพสัพ
ระดับชาติ วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
บานเลี้ยงสุนัขอัจฉริยะ
ผศ.จีรศักดิ์ พุมเจริญ งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
เว็บไซตแผนที่แสดงตําแหนง
นางสาวสุพัชชา
งานประชุมวิชาการ
รานอาหารและของดีเมือง
ทัพสัพ
ระดับชาติ วิทยาศาสตร
สุพรรณบุรดี วยคิวอารโคด
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
โมบายแอปพลิเคชันสงเสริม
ผศ.พินทุสร
งานประชุมวิชาการ
สินคาหัตถกรรมผักตบชวา
ปสนะจะโน
ระดับชาติ วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
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วันที่ 17-18
ม.ค. 2563 หนา
938-944
วันที่ 17-18
ม.ค. 2563 หนา
945-951
วันที่ 17-18
ม.ค. 2563 หนา
952-958
วันที่ 17-18
ม.ค. 2563 หนา
1046-1052
วันที่ 17-18
ม.ค. 2563 หนา
1053-1060
วันที่ 17-18
ม.ค. 2563 หนา
1061-1068
วันที่ 17-18
ม.ค. 2563 หนา
1069-1076
วันที่ 17-18
ม.ค. 2563 หนา
1077-1083

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

หมายเหตุ

ที่

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

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
50

51

52

53

54

55

56

57

58

การพัฒนาแอปพลิเคชัน
จําลองการจัดดอกไม 3 มิติ

แอปพลิเคชันสงเสริมการ
ทองเที่ยวตลาดน้ํา จังหวัด
นนทบุรี
การพัฒนาแอปพลิเคชัน
จัดการขอมูลใหรานอาหาร
บุฟเฟตแบบมัลติแพทฟอรม
ดวยแองกูลาและบูทแท็บ
ระบบตรวจสอบคะแนน
รายวิชาของนักศึกษา

นายอธิษฐ
คูเจริญถาวร
นายณพงศ วรรณ
พิรุณ
ผศ.พินทุสร
ปสนะจะโน

งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
ระดับชาติ วิทยาศาสตร ม.ค. 2563 หนา
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
1084-1093

0.2

งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
ระดับชาติ วิทยาศาสตร ม.ค. 2563 หนา
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
1094-1101
ดร.พฤฒิพงศ เพ็งศิริ งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
ระดับชาติ วิทยาศาสตร ม.ค. 2563 หนา
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
1102-1108

0.2

ผศ.จีรศักดิ์ พุมเจริญ

0.2

งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
ระดับชาติ วิทยาศาสตร ม.ค. 2563 หนา
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
1109-1116
การออกแบบและพัฒนาระบบ ดร.พฤฒิพงศ เพ็งศิริ งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
E-Learning มหาวิทยาลัย
ระดับชาติ วิทยาศาสตร ม.ค. 2563 หนา
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
1117-1124
ภูมิ
ระบบการประชาสัมพันธผาน
นายอภิชาติ
งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
จออิเล็กทรอนิกส
โชคเหรียญสุขชัย ระดับชาติ วิทยาศาสตร ม.ค. 2563 หนา
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
1125-1131
ระบบใหอาหารกบอัตโนมัติ
นายปริญญา
งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
เกิดปญญา
ระดับชาติ วิทยาศาสตร ม.ค. 2563 หนา
นางจารุณี สนองคุณ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
1132-1138
ระบบใหอาหารปลาอัตโนมัติ
นายปริญญา
งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
เกิดปญญา
ระดับชาติ วิทยาศาสตร ม.ค. 2563 หนา
นางจารุณี สนองคุณ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
1139-1143
เครื่องเพาะถั่วงอกดวยระบบ ผศ.จีรศักดิ์ พุมเจริญ งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
ไอโอที
ระดับชาติ วิทยาศาสตร ม.ค. 2563 หนา
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
1144-1151
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0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

หมายเหตุ

ที่

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

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

59

60

61

62

63

64

65

66

การพัฒนาสื่อวีดิทัศน
ประชาสัมพันธหลักสูตร
เทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย ดวย
เทคนิคการถายทําบนฉาก
Green Screen
ระบบตรวจสอบสถานะการ
ทํางานเครื่องปรับอากาศ

นางชัชฎา ชวรางกูร

งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
ระดับชาติ วิทยาศาสตร ม.ค. 2563 หนา
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
1152-1159

0.2

นายณัฐพงศ
สนองคุณ

0.2

อุปกรณตรวจวัดสภาพอากาศ
อัจฉริยะ

นายอภิชาติ
โชคเหรียญสุขชัย

ระบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป

นายณัฐพงศ
สนองคุณ

การพัฒนาแบบจําลอง 3 มิติ
เจดียประจํามุมวัดพระราม
และนําเสนอดวยเทคโนโลยี
โลกเสมือนผสานโลกจริง
ระบบรายงานการฝกอบรม
ของบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ
ตัวแบบระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจโรคกลวยไม

ดร.ประเทือง
วงษทอง
นางสาวอภิชญา
ขวัญแกว
นายอภิชาติ
โชคเหรียญสุขชัย

งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
ระดับชาติ วิทยาศาสตร ม.ค. 2563 หนา
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
1160-1167
งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
ระดับชาติ วิทยาศาสตร
ม.ค. 2563
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
หนา 11681174
งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
ระดับชาติ วิทยาศาสตร
ม.ค. 2563
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
หนา 11751182
งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
ระดับชาติ วิทยาศาสตร
ม.ค. 2563
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
หนา 11831190
งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
ระดับชาติ วิทยาศาสตร
ม.ค. 2563
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
หนา 11911198
งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
ระดับชาติ วิทยาศาสตร
ม.ค. 2563
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
หนา 11991203
งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
ระดับชาติ วิทยาศาสตร
ม.ค. 2563
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
หนา 12121218

การพัฒนาโปรแกรมอัพโหลด
ขอมูลจากไฟลดวยไดนามิ
กลิงคไลบรารี

นางสาวภัทรภร
อินทนาศักดิ์
นางสาวอภิชญา
ขวัญแกว
นางสาววรารัตน
นิยมคา
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0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

หมายเหตุ

ที่

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

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

67

68

69

70

การวิเคราะหองคประกอบ
แบบประเมินปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการพัฒนาสมรรถนะ
กําลังคนดานการเขียน
โปรแกรมรองรับอุตสาหกรรม
ดิจิทัล

ดร.สุวุฒิ ตุม ทอง
นางสาวณิชานันท
สมัครไทย

การประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
ครั้งที่ 3
การพัฒนาระบบจัดเตรียม
นายกรมวุฒิ นงนุช
การประชุมวิชาการ
เครือขายและตรวจสอบพอรต
นายสุทิน
เสนอผลงานวิจัย
โดยใชขอมูลความปลอดภัย
เกษตรรัตนชัย
ระดับชาติดาน
และการจัดการเหตุการณ
นายตะวัน ขุนอาสา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
ครั้งที่ 3
การควบคุมการจายไฟฟาผาน นางสาวภิญญาพัชญ
การประชุมวิชาการ
อุปกรณ IoTภายในบานโดยใช ทาสาธนัตยตระกูล
เสนอผลงานวิจัย
โปรโตคอล CoAP
นายกรมวุฒิ นงนุช
ระดับชาติดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
ครั้งที่ 3
การประยุกตใชระบบบันทึก
นายทรงรัฏต
การประชุมวิชาการ
ขอมูลการเขาชั้นเรียนดวยคิว
ชอุมดวง
เสนอผลงานวิจัย
อารโคดเพื่อยืนยันตัวตน
ระดับชาติดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
ครั้งที่ 3
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วันที่ 24
กรกฏาคม
2563
หนา 16-21

0.2

วันที่ 24
กรกฏาคม
2563
หนา 28-31

0.2

วันที่ 24
กรกฏาคม
2563
หนา 32-35

0.2

วันที่ 24
กรกฏาคม
2563
หนา 42-47

0.2

หมายเหตุ

ที่

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

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

71

72

73

74

ระบบจัดการครุภณ
ั ฑดวยคิว
อารโคด สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ

นายพงศกรณ
ปุบผาโสมตระกูล

การประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
ครั้งที่ 3
ระบบบริหารจัดการ
ผศ.พินทุสร
การประชุมวิชาการ
ยานพาหนะ กรณีศึกษา สา
ปสนะจะโน
เสนอผลงานวิจัย
นักงานการเจาหนาที่ ศาลาวา
นายอภิชาติ
ระดับชาติดาน
การกรุงเทพมหานคร"
โชคเหรียญสุขชัย
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
ครั้งที่ 3
การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความ ดร.สรชัย ชวรางกูร
การประชุมวิชาการ
เปนจริงเสริม เรื่อง ริ้วขบวน
นายอธิษฐ
เสนอผลงานวิจัย
เรือพระราชพิธี ในรัชกาลที่ 9
คูเจริญถาวร
ระดับชาติดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ครั้ง
ที่ 3
การประชุมวิชาการ
การพัฒนาสื่อนาเสนอชุดไทย นางชัชฎา ชวรางกูร
เสนอผลงานวิจัย
แตงงาน ดวยเทคโนโลยีความ
ระดับชาติดาน
เปนจริงเสริม
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
ครั้งที่ 3
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วันที่ 24
กรกฏาคม
2563
หนา 48-53

0.2

วันที่ 24
กรกฏาคม
2563
หนา 76-83

0.2

วันที่ 24
กรกฏาคม
2563
หนา 137-142

0.2

วันที่ 24
กรกฏาคม
2563 หนา
143-148

0.2

หมายเหตุ

ที่

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

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

75

76

77

78

79

การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความ
จริงเสริมแบบปฏิสัมพันธโดย
ใชเทคนิค Combine Image
Target "คําศัพทนารู"

นายณพงศ
วรรณพิรุณ
นายธนวัฒน
ถาวรกูล

การพัฒนาแบบจาลอง 3 มิติ
วัดพระศรีสรรเพชญ
เปรียบเทียบในอดีตกับ
ปจจุบันโดยใชเทคโนโลยีความ
เปนจริงเสริม

นางสาววราภรณ
มั่นทุงดร.สรชัย ชว
รางกูร

การประยุกตเทคโนโลยีโลก
เสมือนผสานโลกจริงนําเสนอ
ตนแบบของแบบจําลองเชิง
สถาปตยกรรมวัดพระราม

ดร.ประเทือง
วงษทอง

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร

นายกรมวุฒิ นงนุช

ระบบบริหารจัดการอุปกรณ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรณีศึกษาบริษัท ทริปเปลที
อินเทอรเน็ต จากัด (มหาชน)

นายอภิชาติ
โชคเหรียญสุขชัย

การประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
ครั้งที่ 3
การประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ครั้ง
ที่ 3
รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4
รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4
รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4
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วันที่ 24
กรกฏาคม
2563
หนา 149-154

0.2

วันที่ 24
กรกฏาคม
2563
หนา 155-160

0.2

วันที่ 15-16
กรกฎาคม
2563
หนา 522-529

0.2

วันที่ 15-16
กรกฎาคม
2563
หนา 389-398

0.2

วันที่ 15-16
กรกฎาคม
2563
หนา 399-407

0.2

หมายเหตุ

ที่

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

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

80

81

82

83

84

ระบบการขอเลขจดหมายของ นายตะวัน ขุนอาสา รายงานสืบเนื่องการ
วันที่ 15-16
โครงการรถไฟทางคู
ประชุมวิชาการ
กรกฎาคม
กรณีศึกษา โครงการรถไฟทาง
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
2563
คูฉะเชิงเทรา – คลองสิบเกาเทคโนโลยีราชมงคล
หนา 454-476
แกงคอย
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4
ผลของโปรแกรมการออก
นางสาวปทมา
งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
กําลังกายแบบแอโรบิคตอ
เซงอาศัย
ระดับชาติ วิทยาศาสตร
ม.ค. 2563
สมรรถภาพทางกายผูสูงอายุ นางภณิดา หยัง่ ถึง และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 หนา 795-805
การพัฒนาแอปพลิเคชันชวย นางสาวธนาวรรณ
งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
ประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็ง
รัมมะภาพ
ระดับชาติ วิทยาศาสตร
ม.ค. 2563
ลําไสใหญ โดยใชตนไม
นางสาวมณฑิตา และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 หนา 870-876
พูดสงคราม
ตัดสินใจ
ผลการวัดดวยเครื่อง Body
นายมนตรี
งานประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18
Composition Analyzer ที่มี
สามงามดี
ระดับชาติ วิทยาศาสตร
ม.ค. 2563
ตอองคประกอบของรางกาย
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 หนา 877-882
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
สมรรถภาพทางกายของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา
2562
ปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์
นางเสริมศิริ
วารสารวิทยาศาสตร ปที่ 4 (ฉบับที่ 1)
ทางการเรียนในรายวิชา
ปราบเสร็จ
และเทคโนโลยี
ฉบับเดือน
แคลคูลสั 3 ของนักศึกษา
ผศ.ดร.พิมพพรรณ
มทร.สุวรรณภูมิ
ตุลาคม 2562 –
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
อําพันธทอง
มีนาคม 2563
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
นายสิทธิกร มังคลา
หนา 54-66
ศูนยสุพรรณบุรี
นางลลิตพัทธ
สุขเรือน
นายธนวัฒน
พงษสุวรรณ
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0.2

0.2

0.2

0.2

0.4

หมายเหตุ

ที่

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

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

หมายเหตุ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
ศึกษาสถานการณพลังงาน
ทางเลือกกาซชีวภาพใน
จังหวัดสุพรรณบุรี
85

86

87

88

89

90

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของสถิติพาราเมตริกและสถิติ
นอนพาราเมตริกในการ
ทดสอบคากลางระหวาง
ประชากรหลายกลุมเมื่อขอมูล
เปนแบบลิเคิรท 5 ระดับ
การทดสอบคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู: แนวคิด
ทฤษฎี สูการปฏิบตั ิ
การประเมินระบบและกลไก
ลการบริหารจัดการงานวิจยั
ของหนวยวิจัยนวัตกรรมเพื่อ
สังคมและชุมชน (ระยะที่ ๓)
กาวแรกแหงการกูเอกราชของ
สมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช: จากวัดพิชัยสูบาน
พรานนก
B2E Benefits Model for
Police HR Development

นางเสริมศิริ
ปราบเสร็จ
ผศ.ดร.พิมพพรรณ
อําพันธทอง
นายสิทธิกร มังคลา
นางลลิตพัทธ
สุขเรือน
นายธนวัฒน
พงษสุวรรณ
ผศ.ดร.มนตรี
สังขทอง

วารสารวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
มทร.สุวรรณภูมิ

ปที่ 4 (ฉบับที่ 1)
ฉบับเดือน
ตุลาคม 2562 –
มีนาคม 2563
หนา 11-20

0.4

วารสารวิทยาศาสตร
และและเทคโนโลยี

ปที่ 28 ฉบับที่ 3
หนา 403-418

0.6

TCI กลุมที่ 2

ผศ.ดร.มนตรี
สังขทอง

วารสารศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ปที่ 43 ฉบับที่ 1
หนา 1-13

0.6

TCI กลุมที่ 2

ผศ.ดร.มนตรี
สังขทอง

วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุตรดิตถ

ปที่ 14 ฉบับที่ 2
หนา 81-101

0.6

TCI กลุมที่ 2

ผศ.ดร.มนตรี
สังขทอง

วารสารประวัติศาสตร
ธรรมศาสตร

0.6

TCI กลุมที่ 2

นางสาวสุขพักตร
แผนสมบูรณ

วารสารนานาชาติ
คอมพิวเตอรและระบบ
สารสนเทศประยุกต

ปที่ 7 ฉบับที่ 1
(2020):
มกราคมมิถุนายน 2563
หนา 1-33
Vol 10, No 1
(2020) P.6-12

0.6

TCI กลุมที่ 2
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ตีพิมพเผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

หมายเหตุ

0.6

TCI กลุมที่ 2

0.6

TCI กลุมที่ 2

0.6

TCI กลุมที่ 2

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
91

92

93

Travel Information
System on Intercity
Motorway
การศึกษาการตอบสนองของ
กาซเซ็นเซอรชนิดพอลิเมอร
สําหรับวัดไอระเหยในขาว

นางสาวกาญจนา
ใจบุญ

Isolation and
optimization of nitrate
and phosphate removal
by green algae isolated
from wastewater of food
industrial
การศึกษาปริมาณสารตาน
อนุมูลอิสระและฤทธิ์การยับยั้ง
อนุมูลอิสระของน้ํามะหวด

ผศ.ดร.สามารถ
ตายขาว

94

95

การคัดแยกแบคทีเรียทีผ่ ลิต
เอนไซมเซลลูเลสจากตัวอยาง
ดินในนาขาวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
การพัฒนาชุดฟอกแกสชีวภาพ
ตนแบบดวยสารละลายที่มี
สภาพเปนกลาง

ผศ.ดร.พนิดา
หลอวงศตระกูล

วารสารนานาชาติ
Vol 10, No 1
คอมพิวเตอรและระบบ (2020) P.51-55
สารสนเทศประยุกต
วารสารวิชาการ
Vol. 8 No. 1
มทร. สุวรรณภูมิ
(2020):
January June 2020 P.
57-69
วารสารวิชาการ
Vol. 8 No. 1
มทร. สุวรรณภูมิ
(2020):
January June 2020 p
39-56

ดร.วิชนี มัธยม
นางสาวกัญญา
กอแกว
นางสาวกาญจนา
พิศาภาค
นางสาวดารานัย
รบเมือง
ดร.พรพรรณ
รัตนสัจจะ

วารสารวิชาการ
มทร.สุวรรณภูมิ

ปที่ 8 ฉบับที่ 2
ก.ค.-ธ.ค. 2563
หนา 187-198

0.6

TCI กลุมที่ 2

วารสารวิชาการ
มทร.สุวรรณภูมิ

ปที่ 8 ฉบับที่ 2
ก.ค.-ธ.ค. 2563
หนา 165-175

0.6

TCI กลุมที่ 2

นายธนวัฒน
พงษสุวรรณ

วารสารวิชาการ
มทร. สุวรรณภูมิ

ปที่ 8 ฉบับที่ 2
ก.ค.-ธ.ค. 2563
หนา 227-239

0.6

TCI กลุมที่ 2

96
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หมายเหตุ

0.6

TCI กลุมที่ 2

ปที่ 13 ฉบับที่ 3
หนา 106-119

0.6

TCI กลุมที่ 2

วารสารวิชาการ
ปที่ 17 ฉบับที่ 2
มหาวิทยาลัยการจัดการ ก.ค.-ธ.ค. 2563
และเทคโนโลยีอีสเทิรน หนา 483-494

0.6

TCI กลุมที่ 2

วารสารนานาชาติ
คอมพิวเตอรและระบบ
สารสนเทศประยุกต

0.6

TCI กลุมที่ 2

0.6

TCI กลุมที่ 2

0.6

TCI กลุมที่ 2

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
อิทธิพลของความเร็วเลื่อนไถล ดร.เจษฎา จันทรผา
และความดันสัมผัสที่สงผลตอ
พฤติกรรมทางไตรบอโลยี ของ
97
ผิวคูสัมผัสเหล็กกลาเครื่องมือ
SKD11 และเหล็กกลาไรสนิม
เฟอรริติก 430 HL
การวิเคราะหความสัมพันธ ดร.พฤฒิพงศ เพ็งศิริ
ของขอมูลบุคลากรสาย
วิชาการเพื่อบริหารการเรียน
98
การสอนดวยการปรับวิธี
แบงกลุมแบบเคมีนรวมกับกฎ
ความสัมพันธ
การพัฒนาแอปพลิเคชั่นสื่อ วาที่รอยเอกพลปชา
การเรียนรูเรื่องคอมพิวเตอร
มณรัตนชัย
ฮารดแวร ดวยเทคโนโลยี
ดร.วิชนี มัธยม
99
นางสาวภัทรภร
ความเปนจริงเสริม
อินทนาศักดิ์
Hotel Digital Services
นางสาวทักษิณา
Innovation: The Digital
คงสมลาภ
100
Space Services

101

102

วารสารวิศวกรรมศาสตร ปที่ 15 ฉบับที่ 3
มหาวิทยาลัยศรีนคริน เดือน กันยายน
ทรวิโรฒ
– ธันวาคม พ.ศ.
2563 หนา 3243
วารสาร มทร.อีสาน

Intention to use
Technology to purchase
coffee

ผศ.พินทุสร
ปสนะจะโน
ดร.สุวุฒิ ตุม ทอง

วารสารนานาชาติ
คอมพิวเตอรและระบบ
สารสนเทศประยุกต

Risk Assessment of
Agricultural Affected by
Climate Change : A Case
study of Central Region
of Thailand

ดร.ประเทือง
วงษทอง
ดร.สุวุฒิ ตุม ทอง
ผศ.วรรณา
ศรีเพ็ชราพร

วารสารนานาชาติ
คอมพิวเตอรและระบบ
สารสนเทศประยุกต
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หมายเหตุ

Vol 10, No 1
(2020) April
2020 September
2020 P.46-50
Vol.18 No.1
Page 55-64

0.6

TCI กลุมที่ 2

0.8

TCI กลุมที่ 1

ปที่ 25 ฉบับที่ 3
ก.ย.-ธ.ค. 2563
หนา 864-879

0.8

TCI กลุมที่ 1

ดร.วรนันธ
วารสารหนวยวิจัย
ปที่ 11 ฉบับที่ 2
เหล็กเพชร
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี ป 2563 หนา
ดร.สุชาดา บุญนิยม และสิ่งแวดลอมเพื่อการ
221-237
ดร.สุนทรา เฟองฟุง
เรียนรู
นายพรยุทธ สายัณต

0.8

TCI กลุมที่ 1

1

SJR Q1

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

103

104

105

106

107

The Engineering
Inspectors and Work
Piece Matching
Algorithms Based on
Multiple Criteria
The Effect of the Likert
Point Scale and Sample
Size on the Efficiency of
Parametric and
Nonparametric Teats
Nonparamrtric Bootstrap
Mrthod for Location
Testing between Two
Populations under
Combined Assumption
Violations
การปรับปรุงพื้นผิวของเหลว
หนืดไทเทเนียมไดออกไซดที่
เจือดวยเกลือแอมโมเนียม
สําหรับการประยุกตใชเปน
เซลลแสงอาทิตยชนิดสียอมไว
แสง
Enhancing the
thermoelectric properties
of sputtered Sb2Te3 thick
films via post-annealing
treatment

นางสุนทรี แกนแกว

วารสารนานาชาติ
คอมพิวเตอรและระบบ
สารสนเทศประยุกต

ผศ.ดร.มนตรี
สังขทอง

Thailand Statistician
ISSN:2351-0676

ผศ.ดร.มนตรี
สังขทอง

วารสารวิทยาศาสตร
บูรพา

ดร.อดุลย
หาญวังมวง

Surface and Coatings Volume 387,
Technology ISSN: 15 April 2020
0257-8972
P.1-7
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ชื่อผลงานวิจัยหรืองาน
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สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
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ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่
ตีพิมพเผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

หมายเหตุ

Effect of annealing
ดร.อดุลย
Surface and Coatings Volume 393,
temperature on
หาญวังมวง
Technology ISSN:
15 July 2020
thermoelectric properties
0257-8972
P.1-8
108
of bismuth telluride thick
film deposited by DC
magnetron sputtering
Changes of dielectric and
ดร.ณัฐพงศ
Ferroelectrics
Vol. 569, 2020
ferroelectric properties of
วงษดําเนิน
ISSN:0015-0193
- Issue 1 P.
functional materials
324-347
109
under external electric
field and compressive
stress
The natural lipolytic
ดร.พิชญ ตั้
EnvironmentAsia
vol 11
yeast candida sp.
งสมบัติวิจิตร
ISSN:1906-1714
No.13(3) 2020
rmutsb-27 isolated from นางสาวกาญจนา
P.70-79
110 pineapple for treatment
พิศาภาค
of cooking oil
ดร.ปวีณา สุขสอาด
contaminated wastewater

1

SJR Q1

1

SJR Q3

1

SJR Q3

Electronic tongue and ดร.เจษฎา จันทรผา
cyclic voltammetric
sensors based on carbon
111
nanotube/polylactic
composites fabricated by
fused deposition
modelling 3D printing

1

SJR Q1

ที่

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

Materials Science
and Engineering C
ISSN:0928-4931

Volume 117,
December
2020 P. 1-12

รวมคาถวงน้ําหนัก
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35.6

5. คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
กลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 30 = 5 คะแนน
ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
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สกุล)
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ปที่/ฉบับที่/วัน/
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เผยแพร

คาถวง
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คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
1

2

3

4

5

6

การผลิตไมเทียมจาก
กันชนรถยนตรไี ซเคิล
ผสมเสนใยหญาคา
การพัฒนาผลิตภัณฑ
วัสดุเชิงประกอบซาง
ขาวโพดและพอลิเอ
ทิลีนชนิดความ
หนาแนนสูงจากขวด
น้ํารีไซเคิล
การพัฒนาผลิตภัณฑ
ผนังตกแตงกันความ
รอนจากพลาสติก
ชีวภาพ รีไซเคิลผสม
เซรามิก เพื่ออนุรักษ
พลังงาน
การลดเวลาในการ
ผลิตชิ้นสวนรถยนต :
กรณีศึกษาบริษัทผลิต
ชิ้นสวนยานยนต
การศึกษาความเปนไป
ไดของการตัดครีบบน
ชิ้นงานยางดวยคมตัด
พันซกับดาย
ประสิทธิภาพของฟลม
คารบอนคลายเพชรที่
เลื่อนไถบนเหล็กกลา
ไรสนิม

ผศ.รําพึง เจริญยศ

พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9
ณ ม.พะเยา จ.พะเยา

23-24 มค.63

0.2

อ.อนุชา ขวัญสุข

พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9
ณ ม.พะเยา จ.พะเยา

23-24 มค.63

0.2

ผศ.จักรินทร นวมทิม

พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9
ณ ม.พะเยา จ.พะเยา

23-24 มค.63

0.2

อ.บุญเลิศ
วัฒนนภาเกษม

RMTC2020 รร.เคพีแกนด
อ.เมือง จ.จันทบุรี

3-4 กย.63

0.2

อ.บดินเดช จูมมณี
อ.ภาสพิรุฬห
วัชรศรีสําเริง

RMTC2020 รร.เคพีแกนด
อ.เมือง จ.จันทบุรี

3-4 กย.63

0.2

อ.ณัฐชานันท
อังศุเศรณี

RMTC2020 รร.เคพีแกนด
อ.เมือง จ.จันทบุรี

3-4 กย.63

0.2
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(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)
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คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

7

อิทธิพลของตัวแปรใน
การลากขึ้นรูปโลหะ
แผนดวยไมโครดาย

8

การออกแบบและ
สรางแมพิมพอัดขึ้นรูป
ยางผสม

9

10

11

การสรางแบบจําลอง
สถานการณเพื่อลด
เวลาในการแกปญ
 หา
การผลิตของ
เครื่องกลึงอัตโนมัติ
การปรับปรุงเพิ่มกําลัง
การผลิตดวยการลด
ความสูญเปลาใน
กระบวนการผลิต
ชิ้นสวนอิเล็คทรอนิคส
โดยหลักการเทคนิค
การปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตโดยการ
ประยุกตใชโปรแกรม
จําลองสถานการณ

อ.ภาสพิรุฬห
วัชรศรีสําเริง
อ.สัญญา คําจริง
อ.พัชระ กัญจน
กาญจน
อ.พิชิต ออนปรางค
อ.อัครพงษ
ดุลจิตราภรณ
อ.ภาสพิรุฬห
วัชรศรีสําเริง
อ.รวินทธนัตถ
ทิพยเสนา

RMTC2020 รร.เคพีแกนด
อ.เมือง จ.จันทบุรี

3-4 กย.63

0.2

RMTC2020 รร.เคพีแกนด
อ.เมือง จ.จันทบุรี

3-4 กย.63

0.2

RMTC2020 รร.เคพีแกนด
อ.เมือง จ.จันทบุรี

3-4 กย.63

0.2

อ.พัชระ
กัญจนกาญจน

RMTC2020 รร.เคพีแกนด
อ.เมือง จ.จันทบุรี

3-4 กย.63

0.2

อ.ระวินทธนัตถ
ทิพยเสนา

RMTC2020 รร.เคพีแกนด
อ.เมือง จ.จันทบุรี

3-4 กย.63

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

คาถวง
น้ําหนัก

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

12

13

14

15

การพัฒนาศักยภาพ อ.ภัทรพงศ เกิดลาภี RMTC2020 รร.เคพีแกนด
การผลิตกลุม
อ.เมือง จ.จันทบุรี
ผูประกอบการ OTOP
โดยพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑใหมตอ
ยอดจากผลิตภัณฑเดิม
ชุดรับแขกกระบุงปาก
บาน
การหาคาเหมาะทีส่ ุด อ.ดนุพล คําปญญา
EENET2020
ของตัวควบคุมไอพีดี
สําหรับพลานตที่มี
เวลาไรผลสนองดวย
ขั้นตอนวิธีแบบ
คางคาว
การสรางชุดอุปกรณ
อ.วิษณุ แฟงเมือง RMTC2020 รร.เคพีแกนด
ลับคมตัดดอกกัด
อ.พิษณุ สินโพธิ์
อ.เมือง จ.จันทบุรี
อ.ภัทรพงศ เกิดลาภี
(End Mill) บน
เครื่องกลึงขนาดเล็ก
การประยุตใช
รศ.ดร.ปรีชา
การประชุมวิชาการ
โปรแกรม REXYGEN
สาคะรังค
ระดับชาติมหาวิทยาลัย
สําหรับการสรางระบบ
เทคโนโลยีราชมงคล
ควบคุมแบบเรียลไทม
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4
"วิจัยเพื่อการพัฒนา
นวัตกรรมสูความยั่งยืน"
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยพระนครศรีอยุธยา
หันตรา
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3-4 กย.63

0.2

26-28 สค.63

0.2

3-4 กย.63

0.2

15-16 กค.63

0.2

หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่ตีพิมพ
เผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
การลดเวลาใน
กระบวนการผลิตบาน
ซิ้งค

ผศ.ประวิทย
ตฤณรัชตเมธี

การพัฒนาคุณสมบัติ
ทางกลของคอนกรีต
พรุนโดยใชคอนกรีตที
ผานการทดสอบแลว
เปนสวนผสม

อ.ลาวัลย ขันเกษตร

การผลิตกําลังไฟฟา
ดวยเทอรโมอิเล็กทริก
จากพลังงานความรอน
แสงอาทิตย

ผศ.ดร.สรายุธ
ทองกุลภัทร

16

17

18

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4
"วิจัยเพื่อการพัฒนา
นวัตกรรมสูความยั่งยืน"
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยพระนครศรีอยุธยา
หันตรา
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4 "วิจัย
เพื่อการพัฒนานวัตกรรมสู
ความยั่งยืน"
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยพระนครศรีอยุธยา
หันตรา
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4 "วิจัย
เพื่อการพัฒนานวัตกรรมสู
ความยั่งยืน"
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยพระนครศรีอยุธยา
หันตรา
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15-16 กค.63

0.2

15-16 กค.63

0.2

15-16 กค.63

0.2

หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่ตีพิมพ
เผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

19

20

21

การออกแบบตัว
ควบคุมพีไออยาง
เหมาะสมสําหรับพ
ลานตอันดับหนึ่งที่มี
เวลาไรผลสนองดวย
การคนหาแบบ
คางคาว

ผศ.ดร.ดนุพล
คําปญญา

Assailments of Raw
Materials Volume
Stock for Waste
Power Plant Using
Photogrammetry
Technique

อ.ชนะรบ วิชาลัย

การเพิ่มประสิทธิภาพ
ของเครื่องลางและ
อบแหงทอชวยหายใจ
ดวยการประยุกตืใช
ระบบการวัด

อ.พัชรนันท
ศรีธนาอุทัยกร

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4
"วิจัยเพื่อการพัฒนา
นวัตกรรมสูความยั่งยืน"
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยพระนครศรีอยุธยา
หันตรา
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4
"วิจัยเพื่อการพัฒนา
นวัตกรรมสูความยั่งยืน"
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยพระนครศรีอยุธยา
หันตรา
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4
"วิจัยเพื่อการพัฒนา
นวัตกรรมสูความยั่งยืน"
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยพระนครศรีอยุธยา
หันตรา
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15-16 กค.63

0.2

15-16 กค.63

0.2

15-16 กค.63

0.2

หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่ตีพิมพ
เผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

22

23

24

25

26

แนวทางการพัฒนา
พื้นที่จอดรถ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย
สุพรรณบุรี

อ.อรวรรณ
จันทสุทโธ

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4
"วิจัยเพื่อการพัฒนา
นวัตกรรมสูความยั่งยืน"
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยพระนครศรีอยุธยา
หันตรา
การออกแบบชุด
อ.สราวุฒิ สิรเิ กษมสุข
ME-NETT34
ระบายความรอนของ
จ.ประจวบคีรีขันธ
แบตเตอรีล่ ิเทียมเพื่อ
ปองกันการเกิดเทอร
มอลรันอเวย
ผลของสวนผสมเอทา อ.ธนาพล สุขชนะ
ME-NETT34
นอลตอสมรรถนะใน
จ.ประจวบคีรีขันธ
การถายโอนความรอน
ของหมอน้ําเทอรโมไซ
ฟอน
การศึกษาเชิงตัวเลข
อ.มลคล แกวบํารุง
ME-NETT34
ผลกระทบของทิศทาง
จ.ประจวบคีรีขันธ
ลมตอความขึ้นในพระ
อุโบสถวัดพระเมรุราชิ
การามวรวิหาร จ.
พระนครศรีอยุธยา
เครื่องปนเกลียว
อ.ชัยยันต ใจบุญมา
ME-NETT34
เสนดายจากใยใบ
จ.ประจวบคีรีขันธ
สับปะรด
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15-16 กค.63

0.2

15-17 กค.63

0.2

15-17 กค.63

0.2

15-17 กค.63

0.2

15-17 กค.63

0.2

หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่ตีพิมพ
เผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

27

28

29

การวิเคราะหความ
อ.ชัยวัฒน
เสียหายเนื่องจากการ
คุรุกิจวาณิชย
ติดตั้งที่ไมสมดุลของ
ถังเก็บน้ําเหนือผิวดิน
ประเภทคอมโพสิท
เสริมแรงดวยเสนใย
การออกแบบตัว
อ.วิภูษณะ ฉายินทุ
ควบคุมพีไอของวงจร
เพิ่มลดแรงดันไฟฟาใน
ระบบไฟฟาบน
เครื่องบินโดยใช
เทคนิควิธีการหาคา
เหมาะสมดวยการ
เคลื่อนที่ของกลุม
อนุภาค
หมูบานเรือนไทยภาค ผศ.ภัทราวดี ศิริวรรณ
กลาง เทศบาลตําบล
ไผดาํ พัฒนา จังหวัด
อางทอง
เซ็นเซอรความถี่จาก อ.วราภรณ บุตรจันทร
หมึกผสมทอนาโน
คารบอนเคลือบบน
กระดาษ

ME-NETT34
จ.ประจวบคีรีขันธ

15-17 กค.63

0.2

ME-NETT34
จ.ประจวบคีรีขันธ

15-17 กค.63

0.2

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ 17
ณ ม.เกษตรศาสตร

2-3 ธค.63

0.2

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 4
ม.ราชภัฏจันทรเกษม

17-18 ม.ค.63

0.2

30

- 223 -

หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่ตีพิมพ
เผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
การสํารวจภูมศิ าสตร นายยอดชาย สิงหทอง
มทร.สุวรรณภูมิ ศุนย
สุพรรณบุรี ดวย
อากาศยานไรคนขับ

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4
"วิจัยเพื่อการพัฒนา
นวัตกรรมสูความยั่งยืน"
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยพระนครศรีอยุธยา
หันตรา
EENET2020 จ.นครนายก

15-16 ก.ค.63

0.2

26-28 สค.63

0.2

ผศ.วารุณี ศรีสงคราม EENET2020 จ.นครนายก

26-28 สค.63

0.2

17 ต.ค. 63

0.2

28-30 ต.ค.63

0.2

31

32

33

34

35

การจัดการพลังงาน
ดวยระบบกักเก็บ
พลังงานไฟฟาแบบ
แบตเตอรี่ในโรงงาน
อุตสาหกรรม
การเขียนโปรแกรม
และควบคุมหุนยนตตี
กอลฟดวยพีแอลซี
การดูดซับเสียงของ
แผนซับเสียงที่ผลิต
จากเสนใยกาบกลวย
Geographic
Information
System for
Renovation Index
Identification in
Transmission
System Asset
Management

รศ.ดร.ประมุข
อุรหเลขกะ

นางสาวชลธิชา
จีบตะคุ

อ.วราภรณ ลือใจ

การประชุมนําเสนอ
ผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ 13 ม.ราชภัฏ
อุดรธานี
EECON-43 จ.พิษณุโลก

- 224 -

หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่ตีพิมพ
เผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

36

37

38

39

40

41

42

กําลังอัดแกนเดียวของ
พื้นทางดินซีเมนต
ปรับปรุงคุณภาพดวย
เถาทะลายปาลม
น้ํามัน
การประยุกตใชเถา
ชานออยทดแทนปูนซิ
เมนตบางสวนในงาน
ชั้นผิวทางคอนกรีต
การรับน้ําหนักแบก
ทานของหินคลุกปลาย
ตะแกรงผสมเถาปาลม
น้ํามัน

รศ.ดร.ณรงคชัย
วิวัฒนาชาง

การประชุมวิชาการวิจัย
นวัตกรรมสรางสรรค
ครั้งที่ 6 มทร.ลานนา

2-3 ก.ย.63

0.2

รศ.ดร.ณรงคชัย
วิวัฒนาชาง

การประชุมวิชาการวิจัย
นวัตกรรมสรางสรรค
ครั้งที่ 6 มทร.ลานนา

2-3 ก.ย.63

0.2

รศ.ดร.ณรงคชัย
วิวัฒนาชาง

17 ธ.ค. 63

0.2

การประยุกตใชมวล
รวมหยาบรีไซเคิลใน
การผลิตคอนกรีต

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ
อินทบุตร

20-21 มี.ค.63

0.2

คุณสมบัติทางกลของ
คอรกรีตผสมเถา
ผักตบชวา

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ
อินทบุตร

20-21 มี.ค.63

0.2

คุณสมบัติเชิงกลอิฐ
บล็อกผสมเถา
ผักตบชวา

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ
อินทบุตร

8-9 มี.ค.63

0.2

A Solution to Die
Marks in Bending
Operation of an
Aluminum Alloy
Shaft

อ.ภาสพิรุฬห
วัชรศรีสําเริง

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 4
ดานนวัตกรรมเพื่อการ
เรียนรูและสิ่งประดิษฐ
2563 มทร.ธัญบุรี
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
วงษชวลิต ประจําป 2563
ม.วงษชวลิต
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
วงษชวลิต ประจําป 2563
ม.วงษชวลิต
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติดานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
มรภ.อุบลราชธานี
ICIEA 2020
ณ Mandarin Hotel
Bangkok

16-21 เมย.63

0.4

- 225 -

หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่ตีพิมพ
เผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
43

44

45

46

Experimental
Study of Control
Operation for the
Home Cultivator
Reduction of
Current and
Voltage Distortions
under
Overmodulation
for Matrix
Converters
A Double Layer
Frequency
Selective Surface
using Interdigital
Split Ring
Resonators and
Applications
Student
development
towards innovation
in The Information
Engineering
curriculum of
Faculty of
Engineering, KMITL

รศ.นภัทร
วัจนเทพินทร

ICSIE ณ เมืองบรัสเซลล
ประเทศเบลเยี่ยม

12-15 ธค.63

0.4

ผศ.ไพบูลย
เกียรติสุขคณาธร

ICEMS2020
ณ ประเทศญี่ปุน
(Online)

24-27 พย.63

0.4

ผศ.เตือนใจ
อาชีวะพนิช

ICPEI 2020 จ.เชียงใหม

14-16 ตค.63

0.4

ผศ.เตือนใจ
อาชีวะพนิช

iSTEM-Ed Education
Conference 2020 จ.
เพชรบุรี

4-6 พย.63

0.4

- 226 -

หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่ตีพิมพ
เผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

หมาย
เหตุ

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

47

48

49

50

51

An Electrical
Resistivity and
Ground
Penetration Radar
Applications of
The Metropolis
Land Reuse
Investigation for
LNG power Plant
Yangon
Two Port Ultra
Wideband Antenna
เครื่องกําเนิดแสงจาก
ไดโอดเปลงแสงเพื่อ
การเจริญเติบโตของ
พืช ควบคุมดวย
ไมโครคอนโทรเลอร
การจัดการสารเคมี
และของเสียอันตราย
ในหองปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
ผลกระทบของ
ความชื้นของวัสดุตอ
ประสิทธิภาพของการ
สํารวจดวยคลื่น
เรดาห

นายชนะรบ วิชาลัย

NSGE ณ Myanmar

2-5 พ.ย.63

0.4

นายธานี สมวงศ
ดร.มาลียา
ตั้งจิตเจษฎา
รศ.นภัทร
วัจนเทพินทร

IEICE

17-20 มี.ค.63

0.4

ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
เลขที่อนุสิทธิบัตร 15177

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

0.4

อนุ
สิทธิบัตร

อ.ภัทรมาศ เทียมเงิน วารสารวิจัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ISSN 1686-8420 (print)
2651-2289 (Online)

ปที่ 19 ฉบับที่ 2
เดือน กรกฎาคม –
ธันวาคม 2563
หนาที่ 95-104

0.6

TCI กลุม
ที่ 2

ปที่ 13 ฉบับที่ 1
เดือน มค.-เมย.63
หนาที่ 1-19

0.6

TCI กลุม
ที่ 2

อ.ชนะรบ วิชาลัย

วารสารวิชาการ มทร.
อีสาน

- 227 -

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่ตีพิมพ
เผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

หมาย
เหตุ

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

52

53

54

55

56

อิทธิพลของความเร็ว
อ.ภาสพิรุฬห
เลื่อนไถลและความดัน
วัชรศรีสําเริง
สัมผัสที่สงผลตอ
พฤติกรรมทางไตร
บอโลยีของผิวคูส ัมผัส
เหล็กกลาเครื่องมือ
SKD11 และเหล็กกลา
ไรสนิมเฟอรริติก 430
HL
กลไกการเกิดรอยเสน
อ.ภาสพิรุฬห
และการแกปญ
 หาใน
วัชรศรีสําเริง
กระบวนการพับขึ้น
โลหะแผน
A Study of Housing
ผศ.อํานาจ
Modification for
จํารัสจรุงผล
low-income
People with
Disabilities in
Ayutthaya and
Nonthaburi
อัตราการเติมน้ําที่
นายธนาพล สุขชนะ
เหมาะสมสําหรับเทอร
โมไซฟอนวงจรปดที่มี
อีวาโปเรเตอรเปนหมอ
ตม
การเปรียบเทียบระบบ อ.นาตยา เจริญสุข
การกรองกาซชีวภาพ
อ.เดชา โฉมงามดี
ดวยฝอยเหล็ก
สารละลายดาง และ
ถานกัมมันตเพื่อลด
ปริมาณกาซไฮโรเจน
ซัล

วารสารวิศวกรรมศาสตร
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ISSN:1905-4548

ปที่ 15 ฉบับที่ 3
เดือน กย.-ธค.63
พ.ศ.2563 หนาที่
32-43

0.6

TCI กลุม
ที่ 2

วารสารวิศวกรรมศาสตร
มทร.ลานนา ISSN:24654248

ปที่ 5 ฉบับที่ 2
เดือน กค.-ธค.63
หนาที่ 10-18

0.6

TCI กลุม
ที่ 2

วารสารหนาจั่ว วาดวย
สถาปตยกรรม การออก
แบ และสภาพแวดลอม
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ISSN:2697-4630

ปที่ 35 ฉบับที่ 1
เดือน มค.-มิย.63
หนาที่ C-3-C-16

0.6

TCI กลุม
ที่ 2

วารสารวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ISSN:16869664/E-ISSN 25869795
วารสารวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สทวท.) มรภ.
กําแพงเพชร

ปที่ 39 ฉบับที่ 6
เดือน พย.-ธค.63
หนาที่ 199-208

0.6

TCI กลุม
ที่ 2

0.6

TCI กลุม
ที่ 2

- 228 -

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่ตีพิมพ
เผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

หมาย
เหตุ

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

57

58

59

60

อิทธิพลของความเร็ว
เลื่อนไถลและความดัน
สัมผัสที่สงผลตอ
พฤติกรรมทางไตร
บอโลยีของผิวคูส ัมผัส
เหล็กกลาเครื่องมือ
SKD11 และเหล็กกลา
ไรสนิมเฟอรริติก 430
HL.
ผลการกําจัดลิกนิน
และสัณฐานวิทยาของ
หญาเนเปยรหลังการ
ปรับสภาพดวยวิธีการ
อบไอน้ําและวิธี
ไมโครเวฟรวมกับ
สารประกอบเกลือ
เฟอรริกคอลไรด
การทดสอบสมรรถนะ
การถายโอนความรอน
ของเทอรโมไซฟอน
ชนิดวงจรที่ใชสารทํา
ความเย็น ที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมเปน
สารทํางาน
จลนพลศาสตรการ
อบแหงมะมวงดวย
เครื่องอบแหงพลังงาน
รังสีอาทิตยชนิด
อุโมงคลม

ดร.เจษฎา จันทนผา
ดร.ภาสพิรุฬห
วัชรศรีสําเริง

วารสารวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ,

15(3), 32-43.

0.6

TCI กลุม
ที่ 2

อ.ปติพร มโนคุน

วารสารวิจัยและพัฒนา
มจธ. ISSN : 0125-278X
(Print) ,2697- 5512

ปที่ 43 ฉบับที่ 4
เดือน ตค.-ธค.63
หนาที่ 529-540

0.8

TCI กลุม
ที่ 1

อ.ธนาพล สุขชนะ

วารสารวิชาการพระจอม
เกลาพระนครเหนือ

ปที่ 30 ฉบับที่ 2
เดือน เมย.-มิย.63
หนาที่ 199-208

0.8

TCI กลุม
ที่ 1

ดร.วาณิช นิลนนท

วารสารวิชาการพระจอม
เกลาพระนครเหนือ

ปที่ 30 ฉบับที่ 1
เดือน มค.-มีค.63
เลขหนา 36-47
ISSN 0857-684X

0.8

TCI กลุม
ที่ 1

- 229 -

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่ตีพิมพ
เผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

หมาย
เหตุ

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
61

62

63

64

65

ออกแบบสรางและ
ทดสอบหมอไอน้ํา
เทอรโมไซฟอน
แนวนอน
สมรรถนะการถายโอน
ความรอนของเทอรโม
ไซฟอนชนิดวงจรแบบ
เปดภายใน

อ.ธนาพล สุขชนะ

วารสารวิจัยและพัฒนา
มจธ.

ปที่ 43 ฉบับที่ 1
เดือน มค.-มีค.63
หนาที่ 67-78

0.8

TCI กลุม
ที่ 1

อ.ธนาพล สุขชนะ

ปที่ 12 ฉบับที่ 23
เดือน มค.-มิย.63

0.8

TCI กลุม
ที่ 1

แบบจําลองระบบผลิต
น้ําประปาจากน้าํ ผิว
ดินและระบบบําบัดน้ํา
เสียแบบตะกอนเรง
เพื่อการเรียนการสอน
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
การศึกษาคุณสมบัติ
ของเชื้อเพลิงอัดแทง
จากเปลือกมะพราว
และกากไขมันเหลือทิ้ง
จากมะพราว
Effectiveness of
The PMQA Policy
implementation
According to Good
Governance of
Economic Crime
Suppression
Division

อ.นิติวิศว แตงไทย

วารสารมหาวิทยาลันศรี
นครินทรวิโรฒ
(สาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี) ISSN (Print)
: 1686-931 (Online) :
2730-2334
วารสารพัฒนาการเรียน
การสอน มหาวิทยาลัย
รังสิต ISSN 1905-7881
(Print)

ป 2020 ฉบับที่ 14
เลมที่ 2 เดือน กค.ธค.63 หนาที่ 7690

0.8

TCI กลุม
ที่ 1

วิศวกรรมสารฉบับวิจยั
ปที่31 ฉบับที่ 4
และพัฒนา วิศวกรรม
เดือน ตุลาคมธันวาคม 2563
สถานแหงประเทศไทย ใน
หนาที่77-86
พระบรมราชูปถัมภ
ISSN:2730-1761
International Journal
Vol.28 NO.1
of the Computer,the
(January –
April,2020) pp.77Internet and
83
Management

0.8

TCI กลุม
ที่ 1

อ.ปติพร มโนคุน

อ.ขจรศักดิ์
เจากรมทอง

- 230 -

0.8

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่ตีพิมพ
เผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

หมาย
เหตุ

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

66

67

68

69

Tribological effects
in deep drawing
operation of
SUS304Ba stainless
steel sheet.

ดร.ณัฐชานันท
อังศุเศรณี

International Journal
of Mechanical and
Production Engieering
Research and
Development
(IJMPERD)
ISSN (P): 2249–6890;
ISSN (E): 2249–8001
Hindawi : Advances in
Tribology
Print ISSN: 16875915,Electronic
ISSN:1687-5923

Vol. 10, Issue 3,
Jun 2020, 6219–
6230

1

scopus

Tribological
behavior of tool
steel substrate and
solid films against
304 BA austenitic
stainless steel
under dry sliding.
Innovation of
Interlocking Block
Mixing with
Biomass for Sound
Absorption and
Thermal
Conductivity in
Thailand
Urban Gardening
System for Home
Organic Vegetable
: LED Artificial Light
and Irrigation
Control

ดร.ภาสพิรุฬห
วัชรศรีสําเริง

Volume 2020,
Article ID
8845548, 11
pages

1

SJRQ3

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ
อินทบุตร

Journal of Advanced
Concrete Technology,

(18), 473-480.

1

SJRQ1

รศ.นภัทร วัจน
เทพินทร

Journal of Engineering
and Technological
Sciences ISSN 2335779

Volume 52 , No
6 (2020) หนาที่
805 - 820

1

SJR Q 2

- 231 -

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่
ตีพิมพ เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่ตีพิมพ
เผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

หมาย
เหตุ

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

70

71

72

73

Reduction of
Reverse Power
Flow using the
Appropriate Size
and Installation
Position of a BESS
for a PV Power
Plant
A Quad-band slot
antenna with spiral
stub and
interdigital CPW
Feed
Effect of two-stage
sodium hydroxide
pretreatment on
the composition
and structure of
Napier grass
(Pakchong1)
(Pennisetum
purpureum)
Modification of
Growth and Yield
of The Leafy
Vegetable Under
PhosphorConverted LightEmitting Diode

รศ.ดร.ประมุข
อุณหเลขกะ

วารสารวิชาการ “IEEE
Access” ISSN
21693536

เดือน มิย.63 หนาที่
102897-102906

1

Q1

ผศ.ดร.เตือนใจ
อาชีวะพนิช

วารสารวิชาการ Journal
of Physis:Conference
series ISSN 17426588
,17426596

ปที่ 2020 ฉบับที่
1457 เลขหนา 1-6

1

Q3

อ.ปติพร มโนคุน

วารสาร International
Journal of Green
Energy ISSN : 15435075E, ISSN:1543-5083

ปที่ 17 ฉบับที่ 10
เลมที่ 13 หนาที่
864-871

1

SJR Q3

รศ.นภัทร
วัจนเทพินทร

วารสาร Polish Journal
of Natural Sciences

ฉบับที่ 35(2) ป
2020 หนาที่ 113128

1

SJR Q4

รวมคาถวงน้ําหนัก

30.6

- 232 -

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

คาถวง
น้ําหนัก

วันศุกรที่ 14
กุมภาพันธ 2563

0.2

วันศุกรที่ 14
กุมภาพันธ 2563

0.2

วันที่ 30 พ.ค. 2563

0.2

ระหวางวันที่ 15-16
ก.ค. 2563

0.2

ระหวางวันที่ 15-16
ก.ค. 2563

0.2

คณะศิลปศาสตร (กลุม สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
1

2

3

4

5

แพการคายานหัวรอ : รศ.สายหยุด อุไรสกุล การประชุมวิชาการเสนอ
วิถีชีวิตชุมชนและการ
ผศ.เนาวรัตน
ผลงานวิจัยระดับชาติ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบ
อินทรประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.
การคา
2563
การพัฒนาทักษะการพูด
ผศ.เนาวรัตน
การประชุมวิชาการเสนอ
ภาษาอังกฤษผาน
อินทรประสิทธิ์
ผลงานวิจัยระดับชาติ
กิจกรรมการโตวาทีของ
อาคม สระบัว
มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.
2563
นักศึกษาชั้นปที่ 2
สายหยุด อุไรสกุล
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสากล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
การพัฒนาการทองเที่ยว
อ.เบญจรงค
การประชุมวิชาการและ
เชิงเกษตรของหมูบาน
พื้นสะอาด
นําเสนอผลงานวิจัย
OTOP นวัตวิถีบาน อ.ดร.สมพงษ เกษานุช ระดับชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง
คลองสอง จังหวัด
นวัตกรรมการเรียนรูส ูการ
นนทบุรี
พัฒนาชุมชน
พระมหากษัตริยกับ อ.ชาสินี สําราญอินทร
การประชุมระดับชาติ
ประชาชนจากอุปลักษณ
อ.นัทธี เพชรบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
เชิงมโนทัศนในบทเพลง
อ.พิมพพร
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 4
เทิดพระเกียรติแด
พิมพสุวรรณ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช
การศึกษาความสามารถ
อ.จํารัก ซื่อตรง
การประชุมระดับชาติ
และกลวิธีในการสื่อสาร
อ.จักรกวี ซื่อตรง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษของ
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 4
ประชาชนในจังหวัด
สุพรรณบุรีกับ

- 233 -

หมายเหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค ที่ตีพิมพ
เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่ตีพิมพ
เผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

คณะศิลปศาสตร (กลุม สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)

6

7

8

นักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ
การศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงและการ
ปรับตัวทางเศรษฐกิจ
และสังคมของคนใน
ชุมชน : กรณีศึกษา
ชุมชนตลาดสามชุกรอย
ป อําเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษโดยใช
กิจกรรมเปนฐาน
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4-6
โรงเรียนวัดไผแตร อ.
เมือง จังหวัดลพบุรี
การสํารวจและประเมิน
ทรัพยากรประวัติศาสตร
และวัฒนธรรมตาม
เสนทางถนนสาย
นนทบุรี ๑ สูการสราง
เสนทางการทองเที่ยว
จากสถานีรถไฟสะพาน
พระนั่งเกลา จังหวัด
นนทบุรี

อ.จักรกวี ซื่อตรง

การประชุมระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่
4

ระหวางวันที่ 15-16
ก.ค. 2563

0.2

อ.นัทธี เพชรบุรี

การประชุมระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 4

ระหวางวันที่ 15-16
ก.ค. 2563

0.2

อ.ภารณี อินทรเล็ก

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติเครือขายความ
รวมมือทางวิชาการ-วิจัย
สายมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ครั้งที่ 13
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ระหวางวันที่ 17-18
กันยายน 2563

0.2

- 234 -

หมายเหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค ที่ตีพิมพ
เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่ตีพิมพ
เผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

วันที่ 3-6 กุมภาพันธ
2563

0.4

วันที่ 3-6 กุมภาพันธ
2563

0.4

วันที่ 3-6 กุมภาพันธ
2563

0.4

วันที่ 3-6 กุมภาพันธ
2563

0.4

คณะศิลปศาสตร (กลุม สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)

9

10

11

12

The Management of
Decreasing the
Effect of Carbon
Pollution Cause by
Tourism Activities in
World Heritage Sites,
Case Study:
Ayutthaya World
Heritage, Thailand
Cultural Heritage for
Creative Tourism
Activities to Reflect
a World Heritage
Recognition in
Ayutthaya, Thailand

อ.วาที่รอยตรี
ดร.ธนรัตน
รัตนพงศธระ

อ.ดร.ธารนี นวัสนธี

Agro-Ecotourism
Routes Based on
Creative Tourism by
Organizing the
Community’s
Participation in
Samruan, Central of
Thailand

อ.ธง คําเกิด

Cultural Heritage for
Creative Tourism
Activities to Reflect
a World Heritage

อ.สุขุม คงดิษฐ

ประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิชาการ
ระดับนานาชาติ 10th
International Social
Sciences and Business
Research Conference
ณ Universita della
Svizzera italiana,
Lugano, Switzerland
ประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิชาการ
ระดับนานาชาติ 10th
International Social
Sciences and Business
Research Conference
ณ Universita della
Svizzera italiana,
Lugano, Switzerland
ประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิชาการ
ระดับนานาชาติ 10th
International Social
Sciences and Business
Research Conference
ณ Universita della
Svizzera italiana,
Lugano, Switzerland
ประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิชาการ
ระดับนานาชาติ 10th
International Social
Sciences and Business

- 235 -

หมายเหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค ที่ตีพิมพ
เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่ตีพิมพ
เผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

ระหวางวันที่ 11-13
มีนาคม 2563

0.4

ระหวางวันที่ 11-13
มีนาคม 2563

0.4

ระหวางวันที่ 11-13
มีนาคม 2563

0.4

คณะศิลปศาสตร (กลุม สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
Recognition in
Ayutthaya, Thailand

13

14

15

The Study of Mon
อ.ดร.บุญสมหญิง
People’s Identity:
พลเมืองดี
Mon identity study: อ.จุฬารัตน ชัยพิทักษ
A case study of the อ.วรรษา พรหมศิลป
Last Group of Mon
Krugsri in Khanon
Luang Sub-district,
Bang Pa-In District,
Phra Nakhon Si
Ayutthaya Province
An Anthropological
อ.ดร.บุญสมหญิง
Reflection of an
พลเมืองดี อ.จุฬารัตน
Austroasiatic
ชัยพิทักษ
Language: The
Significant Identity of
Siamese Minority of
Ethnic Mons
The Behavior and
อ.จิราณีย พันมูล
Requirement of
อ.วโรทัย สมมิตร
Tourists on Koh Kret ผศ.ชลลดา ทวีคูณ
Community,
Nonthaburi Province.

Research Conference
ณ Universita della
Svizzera italiana,
Lugano, Switzerland
งานประชุมวิชาการ
นานาชาติ เครือขาย
ศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยแหงประเทศ
ไทย ครั้งที่ 10
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

งานประชุมวิชาการ
นานาชาติ เครือขาย
ศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยแหงประเทศ
ไทย ครั้งที่ 10 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
งานประชุมวิชาการ
นานาชาติ เครือขาย
ศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยแหงประเทศ
ไทย ครั้งที่ 10 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

- 236 -

หมายเหตุ

ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค ที่ตีพิมพ
เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่ตีพิมพ
เผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

หมายเหตุ

คณะศิลปศาสตร (กลุม สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)

16

17

18

19

20

การบูรณาการรูปแบบ
การทองเที่ยวจาก
ฐานอัตลักษณทองถิ่นสู
การทองเที่ยววิถีไทย
อยางสรางสรรค จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ความเชื่อและพิธีกรรม
เกี่ยวกับศาลเจาของ
ชุมชนตําบลยานยาว
อําเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี
แนวทางการเพิ่มขีด
ความสามารถของ
รานอาหารริมทางเพื่อ
รองรับการทองเที่ยวใน
กรุงเทพมหานคร
Knowledge
Management to
Enhance Marketing
Development of
Community-Based
Cultural Tourism
การสรางคํา
ภาษาอังกฤษในสื่อ
โฆษณากลางแจงของ
ไทย (Word
Formation Processes
in Thai Outdoor
Advertisements)

อ.ดร.ธารนี นวัสนธี

วารสารวิชาการระดับชาติ
วารสารเซนจอหน

ปที่ 23ฉบับที่ 32
เดือนมกราคมมิถุนายน 2563

0.6

TCI กลุมที่
2

อ.ดร.นันทยา คง
ประพันธ
ผศ.สุภาวดี เผือกฟก
อ.พรทิพย ชวยเพล

วารสารวิทยาลัยสงฆนคร
ลําปาง มหาวิทยาลัยจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย

ปที่ 9 ฉบับที่ 2
เดือนพฤษภาคมสิงหาคม 2563

0.6

TCI กลุมที่
2

อ.วาที่รอยตรี
ดร.ธนรัตน
รัตนพงศธระ

วารสารเซนตจอหน
(สาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร) ISSN:
0859-9432

ปที่ 23 ฉบับที่ 32
เดือนมกราคมถึง
มิถุนายน 2563

0.6

TCI กลุมที่
2

อ.ธง คําเกิด

วารสารรัชตภาคย

ปที่ 14 ฉบับที่ 36
เดือนกันยายนตุลาคม 2563

0.6

TCI กลุมที่
2

ผศ.นันทวดี
วงษเสถียร

วารสารภาษาปริทัศน

ฉบับที่ 35 (2563)

0.6

TCI กลุมที่
2
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ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค ที่ตีพิมพ
เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่ตีพิมพ
เผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

หมายเหตุ

คณะศิลปศาสตร (กลุม สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)

21

22

23

24

25

การพัฒนารูปแบบการ
สอนภาษาอังกฤษดวย
แนวคิดพหุประสาท
สัมผัสและการเรียนรู
แบบปฏิบัติในงานจริง
ดวยสมาธิสําหรับ
พนักงานจําหนายบัตร
เขาชมอุทยาน
ประวัติศาสตร
พระนครศรีอยุธยา
การบริหารจัดการความ
เสี่ยงของที่พักสัมผัส
วัฒนธรรมชนบท (โฮมส
เตย) จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
การสงเสริมการตลาด
การทองเที่ยวเชิงเกษตร
หมูบานคลองสอง
จังหวัดนนทบุรี
รูปแบบการพัฒนา
หลักสูตร ฝกอบรม
สงเสริมศักยภาพครูไทย
ในศตวรรษที่ ๒๑
แนวทางพัฒนาการ
บริการที่พักสัมผัส
วัฒนธรรม (โฮมสเตย)
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

อ.จรัญ ออนขาว

วารสารวิชาการ
มทร.สุวรรณภูมิ
(มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร)

ปที่ 5 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม
2563

0.6

TCI กลุมที่
2

อ.ธาริดา สกุลรัตน

วารสารสังคมศาสตรและ
มานุษยวิทยาเชิงพุทธ

ปที่ 5 ฉบับที่ 4 เดือน
เมษายน 2563

0.6

TCI กลุมที่
2

อ.เบญจรงค
พื้นสะอาด

วารสารศิลปศาสตร
ปริทัศน

ปที่ 15ฉบับที่ 2
เดือนกรกฎาคมธันวาคม 2563

0.6

TCI กลุมที่
2

อ.ดร.จิดาภา
เรงมีศรีสุข

วารสารสังคมศาสตรและ
มานุษยวิทยาเชิงพุทธ
วัดวังตะวันตก จังหวัด
นครศรีธรรมราช
วารสารสังคมศาสตรและ
มานุษยวิทยาเชิงพุทธ

ปที่ 5 ฉบับที่ 11
เดือนพฤศจิกายน
2563

0.8

TCI กลุมที่
1

วารสารสังคมศาสตร
และมานุษยวิทยาเชิง
พุทธ ปที่ 5 ฉบับที่ 6
มิถุนายน 2563

0.8

TCI กลุมที่
1

อ.ธาริดา สกุลรัตน
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ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค ที่ตีพิมพ
เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่ตีพิมพ
เผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

หมายเหตุ

คณะศิลปศาสตร (กลุม สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)

26

27

28

29

30

31

การศึกษาความพึงพอใจ
และการรับรูของ
นักทองเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางมาทองเที่ยวใน
พื้นที่อุทยาน
ประวัติศาสตร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ปจจัยที่มีผลตอภาวะ
ซึมเศราในวัยรุน
กรณีศึกษา :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ระบบการเสริมสรางการ
มีสวนรวมในการสงเสริม
ความโปรงใสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไทย
ในทศวรรษหนา
ระบบการมีสวนรวมการ
จัดการขยะในชุมชนเชิง
บูรณาการเขตพื้นที่
จังหวัดภาคกลาง
แบบจําลองการการมี
สวนรวมของเครือขาย
ทางสังคมเสริมสราง
ความเขมแข็งของสภา
เด็กและเยาวชนใน
สังคมไทย
กิจกรรมพหุวัฒนธรรม
เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี

ผศ. ดร.ธนภูมิ
ปองเสงี่ยม

วารสารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ

ปที่ 14 ฉบับที่ 3
กันยายน-ธันวาคม
2563

0.8

TCI กลุมที่
1

อ.ดร.นันทยา
คงประพันธ

วารสารสังคมศาสตรและ
มานุษยวิทยาเชิงพุทธ

ปที่ 5 ฉบับที่ 11
เดือนพฤศจิกายน
2563

0.8

TCI กลุมที่
1

อ.ดร.จิดาภา
เรงมีศรีสุข

วารสารสังคมศาสตรและ
มานุษยวิทยาเชิงพุทธ
วัดวังตะวันตก จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ปที่ 5 ฉบับที่ 8
เดือนสิงหาคม 2563

0.8

TCI กลุมที่
1

นายนภัทร แกวนาค
อ.ดร.สัมพันธ สุกใส

วารสารสังคมศาสตรและ
มานุษยวิทยาเชิงพุทธ
วัดวังตะวันตก จังหวัด
นครศรีธรรมราช
วารสารสังคมศาสตรและ
มานุษยวิทยาเชิงพุทธ
วัดวังตะวันตก จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ปที่ 5 ฉบับที่ 8 เดือน
สิงหาคม 2563

0.8

TCI กลุมที่
1

ปที่ 5 ฉบับที่ 8
เดือนสิงหาคม 2563

0.8

TCI กลุม ที่
1

วารสารวิจัยเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ ปที่
12 ฉบับที่ 4
กรกฎาคม-สิงหาคม
2563

0.8

TCI กลุมที่
1

นายนภัทร แกวนาค
อ.วาสนา มะลินิน

อ.จิราณีย พันมูล
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ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค ที่ตีพิมพ
เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่ตีพิมพ
เผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

หมายเหตุ

คณะศิลปศาสตร (กลุม สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
32

33

34

35

36

การพัฒนาที่พักแบบโฮส
เทลเพื่อรองรับกลุม
นักทองเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
การปรับเปลี่ยนมโนทัศน
ของคนพิการผูประสบ
วิกฤตดวยการเสริมพลัง
อํานาจตนเอง
กรณีศึกษา สื่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส "จิตสดใส
แมกายพิการ" ของ
อาจารยกําพล ทองบุญ
นุม
การพัฒนาการทองเที่ยว
เชิงเกษตรโดยองคกร
แบบพหุภาคี ชุมชนวัง
ยาง จังหวัดสุพรรณบุรี

Emerging with Thai
Tourism Industry :
Crisis, Effect and
Recovery
Marketing Promotion
for Enhancing
Community-Based
Cultural Tourism
Through Value
Creation of local
Identity

อ.พิมพพร
พิมพสุวรรณ

วารสารปญญาภิวัฒน

ปที่ 12ฉบับที่ 3
กันยายน-ธันวาคม
2563

0.8

TCI กลุมที่
1

อ.ปริณุต ไชยนิชย

วารสารวิทยาลัยราชสุดา
เพื่อการวิจัยและการ
พัฒนาคนพิการ

ปที่ 16 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม
2563

0.8

TCI กลุมที่
1

อ.ธง คําเกิด
ดร.พลารัก ไชยโย
อ.เพียงฤทัย
เสงี่ยมศิลป
อ.จิตราภรณ เถรวัตร
อ.อุทุมพร เรืองฤทธิ์
อ.พรทิพย ชวยเพล
อ.วาที่รอยตรี
ดร.ธนรัตน
รัตนพงศธระ

วารสารเพื่อการพัฒนาเชิง
พื้นที่

ปที่ 12 ฉบับที่ 6
พฤศจิกายน –
ธันวาคม 2563

0.8

TCI กลุมที่
1

วารสาร International
Journal of
Psychosocial
Rehabilitation ISSN
:1475-7192
วารสาร International
Journal of Innovation,
Creativity and Change
ISSN : 2201-1315

เดือนพฤษภาคม
2563

1

SJR Q4

เดือนกรกฎาคม
2563

1

SJR Q2

อ.วาที่รอยตรี
ดร.ธนรัตน
รัตนพงศธระ
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ที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค ที่ตีพิมพ
เผยแพร

ชื่อผูนําเสนอ/คณะ
(คํานําหนาชื่อ/ชื่อ/
สกุล)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ
เผยแพร

ปที่/ฉบับที่/วัน/
เดือน/ป ที่ตีพิมพ
เผยแพร

คาถวง
น้ําหนัก

หมายเหตุ

เดือนมิถุนายน 2563

1

SJR Q2

1

ตําแหนง
ทาง
วิชาการ

คณะศิลปศาสตร (กลุม สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)

37

38

39

The Movement
อ.ดร.สมพงษ เกษานุช วารสาร International
Process of the
Journal of Innovation,
Strategic Approaches
Creativity and Change
for Developing the
ISSN : 2201-1315
Ethical Behavior
under Project of
Observing Five
Precepts Village in
Buddhism
สนุกกับการแปล
ผศ.จักกเมธ พวงทอง บริษัท แดเน็กซ อินเตอร
คอปอเรชั้น จํากัด
Principles and
Tourist Guide
Operation หลักการ
และการปฏิบัติงาน
มัคคุเทศก

ผศ.ดร.ธนภูมิ
ปองเสงี่ยม

บริษัท แดเน็กซ อินเตอร
คอปอเรชั้น จํากัด

1
ตําแหนง
ทาง
วิชาการ
รวมคาถวงน้ําหนัก
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23

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 การวิ ช าการ ทั้งการบริ การวิ ช าการที่ทําใหเกิดรายไดและการบริการวิชาการที่ส ถาบันจัดทําเพื่อ
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
ขอ
การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน
ดําเนินการ

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 ดวยหลักพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัย กับสั งคม โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดประเด็น ยุทธศาสตร
การบริ การวิ ช าการแก สั ง คมไว ใ น ประเด็ น ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒ นาเทคโนโลยี วิจัย และนวัต กรรมสร า ง
ความเขมแข็งใหมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม และประเทศ ในกรอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563 - 2564 โดยกําหนดใหคณะดําเนินโครงการ ใหสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย ภายใตโครงการสําคัญ ไดแก โครงการคลินิกเทคโนโลยีตามจุดเนน
และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย เชน (แมพิมพ อุตสาหกรรมเกษตร) ที่ใหบริการชุมชนอยางตอเนื่องและ
มีรายได โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน ดวยพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม โครงการสนับสนุน
กิจกรรมสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดวยพันธกิ จ
สั ม พั น ธ ม หาวิ ท ยาลั ย กั บ สั ง คม กํ า หนดพื้ น ที่ ก ารให บ ริ ก ารวิ ช าการโดยเน น พื้ น ที่ เ ป า หมายที่ เ ป น ที่ ตั้ ง
ของมหาวิทยาลัย 3 จังหวัด อันไดแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (U3.1-1.1)
มหาวิ ท ยาลั ย ได มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารงานบริ ก ารทางวิ ช าการ (U3.1-1.2) และแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการโครงการพั ฒ นาอาชี พอย า งยั่งยืน ในพระราชดําริ สมเด็จ พระกนิษฐาธิร าชเจากรมสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีการประชุมตัวแทนคณะเพื่อกําหนดพื้นที่ชุมชนและองคการ
เปาหมายการใหบริการทางวิชาการรวมกําหนดพื้นที่เปาหมาย โดยกําหนดใหคณะเปนเจาภาพหลักในการ
บริการวิชาการอยางนอย 1 ชุมชน ตามพื้นที่ตั้งและความเชี่ยวชาญของคณะ (U3.1-1.3) เพื่อใหทุกคณะมี
ส ว นร ว มในการขั บ เคลื่ อ นงานบริ ก ารทางวิ ช าการให เ ป น ไปตามแผนยุ ท ธศาสตร ของมหาวิ ท ยาลั ย
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มหาวิทยาลัยสรางกลไกการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เนนการบูรณาการการวิจัยหรือบูรณาการการ
เรี ย นการสอนเพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาได มี ป ระสบการณ ใ นการทํ า งานจริ ง โดยมหาวิ ท ยาลั ย ได อ อกประกาศ
มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภูมิ เรื่อง ระบบและกลไก การใหบ ริการทางวิช าการแก สั ง คม
พ.ศ. 2556 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 (U3.1-1.4) และไดทําความรวมมือระหวางหนวยงานปกครอง
สวนทองถิ่น เพื่อสรางพันธกิจสัมพันธการบริการทางวิชาการ การวิจัย และการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม ในพื้นที่เปาหมาย โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิรวมกับคณะวิชาและ หนวยงาน
ปกครองสวนทองถิ่น และแหลงทุนภายนอก ภายใตงานศูนยคลินิกเทคโนโลยี เครือขายความรวมมือ สป.อว.
รวมกันกําหนดพื้นที่การใหบริการวิชาการ ดังนี้ (3.1-1.5)
พื้นที่ดําเนินการ
-ชุมชนเทศบาลตําบลอรัญญิก
อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
-หมูบานทองเที่ยวเชิงอนุรักษโฮมสเตยไทรนอย
อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
-หมูบานเรือนไทยภาคกลาง ตําบลไผดําพัฒนา
จ.อางทอง
-หมูบานทุงปากกราน ต.ปากกราน
จ.พระนครศรีอยุธยา
-หมูบานทับเทศหวานบานทับน้ํา ต.ทับน้ํา
อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
-หมูบานวิถีวิทย ชุมชนตําบลทาเสา อ.ไทรโยค
จ.กาญจนบุรี
-หมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเลี้ยงปลา
ชอนแบบครบวงจรบานหวยคันแหลน อ.วิเศษชัย
ชาญ จ.อางทอง
-หมูบานวิถีวิทยแหวอินทรีย อ.ศรีประจันต
จ.สุพรรณบุรี
-หมูบานตนแบบการสรางมูลคาเพิ่มกลวยหอม
เขียวคาเวนดิช อ.ทาชาง จ.สิงหบุรี
-หมูบานแปรรูปกลวยน้ําวาปลอดภัยดวย
นวัตกรรมวิสาหกิจชุมชนศูนยสาธิตเศรษฐกิจ
พอเพียงเทศบาลตําบลดอนพุด อ.ดอนพุด
จ.สระบุรี

เจาภาพหลักดําเนินการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมกับ คณะศิลปศาสตร
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
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พื้นที่ดําเนินการ
-หมูบานปลูกผักปลอดภัยดวยระบบสมารท
ฟารมคิท อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี
หมูบานวิถีวิทยกุงองครักษ ต.องครักษ
อ. บางปลามา จ.สุพรรณบุรี
หมูบานผลิตพืชผักปลอดภัยตามฤดูกาลแบบ
อัจฉริยะและครบวงจร กลุมบานโคกชาง
ต.หนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี
-กลุมวิสาหกิจชุมชนเชิงเขา 2 อ.เมืองสระบุรี
จ.สระบุรี

เจาภาพหลักดําเนินการ
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมกับ คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม

ทั้ ง นี้ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ได ม อบหมายให ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาเป น
หน ว ยงานหลั กในการสนั บ สนุ น ส งเสริ ม และใหความรว มมื อในการใหบ ริ ก ารวิช าการในพื้ น ที่ ที่ กํ า หนด
โดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบการบริการวิชาการ ดังนี้
ศูนยคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รวมกับสํานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ของมหาวิทยาลัยบริการใหคําปรึกษาและถายทอด
เทคโนโลยีแกสังคม ชุมชน โดยผาน 3 งาน ไดแก 1. Platform การบริการใหคําปรึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และนวัตกรรม TCS 2. Platform บมเพาะหมูบานวิทยาศาสตร 3. Platform โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑสินคาชุมชน (ตามแนวคูปองวิทยเพื่อโอทอป) (U3.1-1.6)
โครงการความรวมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาอาชีพอยางยั่งยืนในพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปนโครงการที่มุงเนนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมในชุมชน เพื่อใหประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดวยหลัก
พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม ผลักดันใหมีการบูรณาการการทํางานขามหนวยงานทั้งภายในองคกร
และภายนอกองค ก ร และสนั บ สนุ น การนํ า วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ไ ปใช พั ฒ นาพื้ น ที่ area base
สรางความรวมมือเพื่อผลักดันใหเกิดแผนพัฒนาพื้นที่ตามความตองการของชุมชน รวมทั้งกอใหเกิดชุมชน
ตนแบบที่สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางเขมแข็งและยั่งยืน
พร อ มด ว ยโครงการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานรากให เ กิ ด รายได กั บ ชุ ม ชน โดยการพั ฒ นา
เป น แหล งท องเที่ ย วนวั ตวิ ถี โดยร ว มมื อกั บ เทศบาลตําบลอรั ญ ญิ ก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุ ธ ยา
เพื่ อ ส ง เสริ ม และพั ฒ นา และวิ เ คราะห ศั ก ยภาพของแหล ง ท อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ อํ า เภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อยกระดับชุมชนสูการทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาจากสิ่งที่มีอยูใน
ชุมชนโดยใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนนั้น จะตองมีการวิเคราะหศักยภาพและทรัพยากร
ที่มีอยู เพื่อออกแบบเปนกิจกรรมทางการทองเที่ยวไดอยางเหมาะสมตอไป
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2.จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมายที่กําหนดในขอ 1
มหาวิทยาลัยและคณะหนวยงานใหบริการวิชาการ ชุมชนผูรับบริการวิชาการรวมกันสํารวจบริบทโดย
ชุมชนและหนวยงานองคการปกครองสวนทองถิ่นสะทอนสภาพปญหาและใหขอมูลสําคัญแกมหาวิทยาลัย
อาทิเชน ขอมูลพื้นฐานครัวเรือน โดยมหาวิทยาลัย คณะและหนวยงานปกครองสวนทองถิ่นผูใหบริการจัดทํา
แผนการใหบริการวิชาการรวมกันกับชุมชนจัดทําแผน/แผนงานแผนโครงการบริการวิชาการที่สอดคลองกับ
แผนใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยคณะและหนวยงาน โดยเนนใหมีการบูรณาการงานบริการวิชาการ
ขามศาสตรวิชา การบูรณาการการเรียนการสอนหรือการบูรณาการกับงานวิจัยมหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนงาน
โครงการรวมกับชุมชนและภาคีเครือขาย ดังนี้
2.1 การจัดทําแผนงานภายใตศูนยคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โดยคณะลงดําเนินการลงสํารวจสภาพปญหาความตองการของกลุมเปาหมาย และจัดทําแผนงานโครงการให
สอดคลองความตองการรวมกันกับชุมชนและสอดคลองกับนโยบายปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจยั และนวัตกรรมและสงไปยังศูนยคลินิกเพื่อขอการสนับสนุนงบจากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิ ทยาศาสตร วิ จั ย และนวั ตกรรม ซึ่ งจากการสํารวจบริบทและสภาพปญหาความตองการรวมกับชุมชน
มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนงานวิจัยรวมกับชุมชน และไดรับการสนับสนุน ดังนี้ (U3.1-2.1)
พื้นที่ดําเนินการ
-ชุมชนตําบลอรัญญิก
อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
-หมูบานทองเที่ยวเชิงอนุรักษโฮมสเตยไทรนอย
อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
-หมูบานเรือนไทยภาคกลาง ต.ไผดําพัฒนา
จ.อางทอง
-หมูบานทุงปากกราน ต.ปากกราน
จ.พระนครศรีอยุธยา
-หมูบานทับเทศหวานบานทับน้ํา ต.ทับน้ํา
อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
-หมูบานวิถีวิทย ชุมชนตําบลทาเสา อ.ไทรโยค
จ.กาญจนบุรี
-หมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเลี้ยงปลา
ชอนแบบครบวงจรบานหวยคันแหลน
อ.วิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง
-หมูบานวิถีวิทยแหวอินทรีย อ.ศรีประจันต
จ.สุพรรณบุรี

เจาภาพหลักดําเนินการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมกับ คณะศิลปศาสตร/
วท./บท
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
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พื้นที่ดําเนินการ
-หมูบานตนแบบการสรางมูลคาเพิ่มกลวยหอมเขียว
คาเวนดิช อ.ทาชาง จ.สิงหบุรี
-หมูบานแปรรูปกลวยน้ําวาปลอดภัยดวยนวัตกรรม
วิสาหกิจชุมชนศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาล
ตําบลดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี
-หมูบานปลูกผักปลอดภัยดวยระบบสมารทฟารมคิท
อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี
หมูบานวิถีวิทยกุงองครักษ ต.องครักษ
อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี
หมูบานผลิตพืชผักปลอดภัยตามฤดูกาลแบบอัจฉริยะ
และครบวงจร กลุมบานโคกชาง
ต.หนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี
-กลุมวิสาหกิจชุมชนเชิงเขา 2 อ.เมืองสระบุรี
จ.สระบุรี

เจาภาพหลักดําเนินการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมกับ คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม

2.2 โครงการความรวมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาอาชีพอยางยั่งยืนในพระราชดําริ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยลงดําเนินการลง
สํารวจบริบท สภาพปญหาและความตองการภายใตโครงการความรว มมื อรว มกับภาคี เครือขาย 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
ลาดบัวหลวงไพโรจนวิทยา โรงเรียนสอนดี เกิดการบูรณาการศาสตรรวมกันจาก 6 คณะ 1 สถาบัน รวม
วิเคราะหสภาพปญหาและความตองการของชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน สงผลใหเกิดโครงการพรอม
จัดทําแผนงานโครงการ จํานวนทั้งสิ้น 8 โครงการ ดังนี้ (U3.1-2.2)
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พื้นที่บริการ
ชุมชน ต.พระยาบันลือ
อ.ลาดบัวหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา

สภาพปญหา/และ
ความตองการ
1.การแพร ร ะบาดของ
ไวรั ส โคโรน า 2019 ทํ า
ให ก ารจั ด กิ จ กรรมต อ ง
หาชวงเวลาที่เหมาะสม
ในการดํ า เนิ น การจั ด
กิจกรรม
2. ระยะเวลาที่เหมาะสม
ใ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
ระหว า งนักศึกษาและผู
เ ข า รั บ ก า ร อ บ ร ม ใ ห
เหมาะสมกัน

แผนการบริการวิชาการ
1.โครงการนักเลาเรื่องภายในชุมชน (ศศ.)
2.โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑสรางตราสินคาและ
ขยายชองทางการจําหนาย ผลิตภัณฑสินคา
ชุมชนเพื่อสงเสริมอาชีพและสรางรายไดใหกับ
ชุมชนอยางยั่งยืนฯ (บท.)
3.โครงการ การยกระดับมาตรฐานการแปรรูป
น้ําพริกสูการผลิตเชิงพานิชยอยางยั่งยืน
4.โครงการสรางหองสมุดอิเล็กทรอนิกสโรงเรียน
สอนดี ประชารัฐอนุสรณ อําเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คอ.)
5 . โ ค ร ง ก า ร จั ด ทํ า แ บ บ เ พื่ อ พั ฒ น า พื้ น ที่
อบต.พระยาบั น ลื อ เพื่ อ การส ง เสริ ม พั ฒ นา
อาชีพอยางยั่งยืน (วส.)
6.โครงการสงเสริมการผลิตและพัฒนาภูมิปญญา
ทองถิ่นขนมไทยเพื่อสุขภาพ (บท.)
7.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการซอม
บํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรและการ
เปลี่ ย นถ า ยน้ํ า มั น เครื่ อ ง กลุ ม นาแปลงใหญ
ตํ า บลพระยาบั น ลื อ อํ า เภอลาดบั ว หลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คอ.)
8.โครงการสร า งมู ล ค า สิ น ค า จากภู มิ ป ญ ญา
ทองถิ่นสูการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน (บท.)

และผลจากการดํ า เนิ น โครงการความรว มมื อทางวิช าการโครงการพัฒ นาอาชีพ อย า งยั่ ง ยื น
ในพระราชดํ า ริ สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
พบวาประชาชนมีความไววางใจมหาวิทยาลัยในการเขาไปดําเนินการในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น และมีองคความรู
หลังจากที่รับการถายทอดเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น
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2.3 จากการจัดทําแผนงานดําเนินงานรวมกับชุมชนและลงบริการวิชาการในพื้นที่เปาหมาย
มหาวิทยาลัย ไดมีการลงพื้น ที่ติด ตามโครงการโดยมีแบบติ ดตามผลการดํ าเนิ นโครงการความเปน อยู ข อง
ประชาชนภายในชุมชน พบวาชุมชนมีการพัฒนามีความเปนอยูที่ดีขึ้น ประชาชนชาวบานสามารถนําองค
ความรูจาการบริการวิชาการไปใชในการลดคาใชจายภายในครัวเรือน และสามารถนําองคความรูที่ไดจากการ
บริการวิชาการ พัฒนาจนเกิดอาชีพเสริมเพิ่มรายไดภายในครอบครัวหรือชุมชน โดยหนวยงานปกครองสวน
ทองถิ่นประสานดานการตลาดหาพื้นที่การจัดจําหนายใหกับชุมชน และมหาวิทยาลัยนําขอเสนอแนะที่ไดจาก
การติดตามประเมินผลโครงการนํามาพัฒนาปรับปรุงและแกไขในการใหบริการวิชาการตอไป โดยมหาวิทยาลัย
ไดมีการติดตามประเมินผลโครงการตางๆ 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
ดําเนินการลงพื้นที่ใหบริการวิชาการการออกแบบบรรจุภัณฑกลวยการแปรรูปผลิตภัณฑจากมะมวง และ
ออกแบบบรรจุภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาและยกระดับผลิตภัณฑกลวย และมะมวง โดยชุมชนนําองคความรูตอยอด
เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากกลวย และมะมวง วางจําหนายภายในตลาดชุมชน ออกจําหนายตามงานราชการ และ
ตลาดออนไลน ไดแก Facebook page สรางรายไดใหกับชุมชน มหาวิทยาลัยสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยมุงเนนการสร างอาชี พ จากวัตถุดิบที่ มีอยูในชุ มชนเกิ ด ความตระหนักถึงคุณคาทรัพยากรที่อยูร อบตัว
และดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สงผลใหชุมชนไดรับคัดเลือกเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงชนะเลิศ
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 ไร เกิดรายไดจากการปลูกขาวโพดเทียน จํานวน 2,117
บาท/ไร/ครัวเรือน
สงผลใหป 2564 ไดรับงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเกิดรายไดกับชุมชน
โดยการพั ฒ นาเป น แหล ง ท อ งเที่ ย วนวั ต วิ ถี โดยร ว มมื อ กั บ เทศบาลตํ า บลอรั ญ ญิ ก อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อสงเสริมและพัฒนา และวิเคราะหศักยภาพของแหลงทองเที่ยวในพื้นที่อําเภอนคร
หลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เพื่อยกระดับชุ มชนสู การทองเที่ ยวอยางมีประสิทธิภ าพ โดยพัฒนาจาก
สิ่งที่มีอยูในชุมชนโดยใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนนั้น จะตองมีการวิเคราะหศักยภาพและ
ทรัพยากรที่มีอยูกอใหเกิดเปนแหลงเรียนรูและวิถีชีวิตของคนในชุมชนใหเกิดความยั่งยืน เกิดการบูรณาการ
รวมกันระหวางหนว ยงาน โดยไดดําเนิน การร วมกั บ คณะศิ ลปศาสตร /คณะบริหารธุร กิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และคณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ร ว มดํ า เนิ น โครงการพร อ มกั บ รวมมื อ กั บ เทศบาล
ตําบลอรัญญิก เพื่อผลักดันใหเกิดแผนงานโครงการจํานวนทั้งสิ้น 5 โครงการดังนี้
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1. โครงการเสวนาและสํารวจศักยภาพแหลงทองเที่ยวและการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยว
2. โครงการเสวนาพัฒนาเสนทางทองเที่ยวและการออกแบบกิจกรรมการทองเที่ยวจากผลิตภัณฑ
และภูมิปญญาทองถิ่น
3. โครงการยกระดับสินคาชุมชนดานการพัฒนาบรรจุภัณฑมีดอรัญญิก
4. โครงการสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑชุมชนและการสงเสริมการตลาด
5. โครงการเสวนาวิเคราะหลักษณะทางกายภาพและการทําแผนผังชุมชนเพื่อการทองเที่ยว
3.ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน
จากการดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนงานบริ ก ารวิ ช าการในการลงพื้ น ที่ เ ป า หมาย เพื่ อ ติ ด ตามและ
ประเมินผลความกาวหนาของโครงการ โดยเนนการพัฒนาชุมชนและพื้นที่ใหเกิดความเขมแขงและยั่งยืน และ
เกิดความเป น อยู ที่ดีขึ้น คุณภาพชี วิตที่ มั่น คง โดยใชหลัก กลไกพัฒนาเชิงพื้ นที่ ผสมผสานกับหลักพั น ธกิ จ
สัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม มุงเนนการสรางความเขมแข็งใหชุมชนและสังคม สงเสริมการบูรณาการการ
บริการวิชาการรวมกันระหวางชุมชน มหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก เกิดความเขมแขงและสามารถ
พึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน พรอมสงเสริมใหการบริการวิชาการมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน โดยผล
การดําเนินการเกิดการพัฒนาดังนี้
- โครงการหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาชอนแบบครบวงจร บานหวยคัน
แหลน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินงานดานบริการวิชาการในพื้นที่อยางตอเนื่อง
เปนระยะเวลาเปนปที่ 2 ตอเนื่อง โดยชุมชนไดประสบปญหาจากการเลี้ยงปลา มีการตายของลูกปลาในระยะ
เริ่มตนของการเลี้ยงคอนขางสูง ตนทุนการผลิตสูง และประสบปญหาราคาปลาชอนตกต่ํามาก ตั้งแตชวงเวลา
ป 2560 ที่ผานมา เนื่องจากมีการนําเขาปลาจากประเทศเพื่อบานจํานวนมากซึ่งมีราคาถู ก สงผลใหปลา
ภายในประเทศขายไมได ทางมหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการรวมแกไขปญหาเบื้องตน ไดแก (U3.1 – 3.1)
1. เพื่อลดตนทุนการผลิต และเพิ่มมูลคาของปลาชอน โดยสรางตนแบบการพัฒนากระบวนการ
เลี้ยงปลาชอนขนาด 1 กิโลกรัมในกระชังที่แขวนในบอดิน ที่มีการติดตั้งเครื่องตีน้ําภายในบอ
2. เพื่อสรางตนแบบและถายทอดองคความรูเทคโนโลยีการจัด การคุ ณภาพน้ําภายในบอเลี้ ย ง
ปลาชอน การจัดการพื้นกนบอ เพื่อเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
3. เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต โดยสรางตนแบบเทคโนโลยีเครื่องอบปลาชอนระบบปมความรอน
ประหยัดพลังงาน (Heat Pump Dryer) สําหรับชุมชน เพื่อรองรับมาตรฐาน GMP ขั้นตน
4. เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค า ของปลาช อ น โดยการสร า งต น แบบ และถ า ยทอดองค ค วามรู เ ทคโนโลยี
การแปรรูปปลาชอนปลอดภัย การพัฒนาฉลาก ตราสินคา และบรรจุภัณฑ สําหรับผลิตภัณฑ
ปลาชอน เพื่อรองรับมาตรฐาน GMP ขั้นตน
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ผลการดําเนินงาน ปที่ 2 งบประมาณ พ.ศ. 2563
1. การสรางตนแบบ และถายทอดองคความรูการเลี้ยงปลาชอนขนาด 1 กิโลกรัม ในกระชังที่
แขวนในบอดินที่มีการติดตั้งเครื่องตีน้ําภายในบอ
2. การสรางตนแบบและถายทอดองคความรูเทคโนโลยีการจัดการคุณภาพน้ําภายในบอเลี้ยงปลา
ชอนและการจัดการพื้นกนบอ
3. เกิด application การคํานวณการใหอาหารปลา/วัน “ซึ่งลดตนทุนคาอาหารลงไมต่ํากวา 20%
4. การสรางตนแบบและถายทอดเทคโนโลยีเครื่องอบปลาชอนระบบปมความรอนประหยัด
พลังงาน (Heat Pump Dryer) สําหรับชุมชน ซึ่งมีความรอนที่คงที่ และมีอัตราการผลิต
50 กก./วัน
5. การสรางตนแบบ และถายทอดองคความรูเทคโนโลยีการแปรรูปปลาชอนปลอดภัย และ
การพัฒนาฉลาก ตราสินคา หรือบรรจุภัณฑ สําหรับผลิตภัณฑปลาชอน
6. ผลิตภัณฑที่ไดจากกระบวนการพัฒนา 4 ผลิตภัณฑ คือ ปลาชอนแดดเดียว ปลาชอนรา
น้ําพริกเผา ปลาชอน (ผาน อย.) และน้ําพริกนรกปลาชอน (ผาน อย.)
7. การเลี้ยงปลาผานมาตรฐาน GAP
-หมู บ า นวิ ถี วิ ท ย กุ ง ก า มกราม ต.องครั ก ษ อ.บางปลาม า จ.สุ พ รรณบุ รี มหาวิ ท ยาลั ย ได มี
การดํ าเนิ น งานด า นบริ การวิ ช าการในพื้ น ที่ ชว ยเหลือกลุ ม เกษตรกรเลี้ ย งกุ ง ต.องครักษ อ.บางปลาม า
จ.สุ พ รรณบุ รี มี ส มาชิ ก จํ า นวน 38 ราย มี พื้ น ที่ เ ลี้ ย งกุ ง ก า มกรามและกุ ง ขาวประมาณ 1,000 ไร
ผลผลิต 20 ตัน/ป เปนพื้นที่ที่มีการเลี้ยงอยางตอเนื่องมามากกวา 30 ป ซึ่งในป 2563 เกษตรกรประสบ
ปญหาหนักจากการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 จึงไมสามารถจําหนายกุงกามกรามได สงผลใหเกิดการ
ตกคางอยูในบอ พรอมกับพบปญหาที่สะสมดังนี้
1. ตนทุนอาหารกุงมีราคาสูง 70%
2. ราคาขายตกต่ําเกิดการผูกขาดทางการตลาด
3. กุงลนตลาด
4. ขาดแหลงน้ําหมุนเวียน
จากป ญ หาส ง ผลให เ กิ ด แผนงาน ภายใต โ ครงการบ ม เพาะหมู บ า นวิ ท ยาศาสตร (Science
Community Incubator : SCI)
1. การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ ยกระดับสูเชิงพาณิชย เนื่องจากเกิดกุงตายระหวางการเลี้ยง จึงทําให
เกิดนวัตกรรมการอบแหงลดความชื้น เพื่อชวยชวยยืดอายุการเก็บ บดละเอียด จําหนายเปนกุงผงใหกับผูผลิต
น้ํ าพริ กทั่ ว ไป และใช เ ป น ส ว นผสมในผลิ ตภัณฑตาง ๆ ของกลุม เชน น้ําพริกนรกกุง น้ําพริกกุงสมุน ไพร
น้ําพริกเผา ออกแบบตาสินคา ฉลาก บรรจุภัณฑ สามารถสรางมูลคาเพิ่มไดมากกวา 10 เทา
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2. การใหความรูดานบริหารจัดการ /การประเมินตนทุน โดยมีราคาถูกกวาทองตลาด 100 บาท/กก.
โดยมี Concept คือ “สด ใหม ใหญ เต็มโล”
3.การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากกุง และการเพิ่มชองทางการตลาด เกิดความรวมมือกันระหวาง
หนวยงานภาคีเครือขาย
- มทร.สุ ว รรณภู มิ /ประมงอํ า เภอบางปลาม า จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี / มหาวิ ท ยาลั ย กาฬสิ น ธุ
อบต.องครักษ /ธกส.สํานักงานใหญ /สภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว จ.อยุธยา/ สถานีขาว ATV/ ตลาดเกษตร
เดอริวาอโยธยา
4.ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
จากการลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการในพื้นที่เปาหมายพบวาชุมชนสามารถนําองคความรูที่ได
จากการบริการวิชาการไปประยุกตใชจนเกิดเปนอาชีพ และพัฒนาอยางตอเนื่องสรางรายไดใหกับครอบครัว
และหนวยงานองคการปกครองสวนทองถิ่น ไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุ มชนและผลักดัน ใหชุมชนเกิ ด การ
พัฒนาอยางตอเนื่องโดยผลการติดตามประเมินผล ดังนี้
- โครงการหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาชอนแบบครบวงจร บานหวยคันแหลน
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินงานดานบริการวิชาการในพื้นที่อยางตอเนื่องเปน
ระยะเวลาเปน ป ที่ 1-2 โดยชุมชนไดรั บแก ไขปญหาจากมหาวิทยาลัย โดยใชศาสตรและองคความรู ข อง
ผูเชี่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัยเขารวมบูรณาการเพื่อชวยเหลือและพัฒนาชุมชนใหเกิดความยั่งยืน โดยรวม
แกไขปญหาจนสงผลใหชุมชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ดังนี้ (U3.1-4.1)
ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น (ดานคุณภาพชีวิต)
จากการดําเนินการเลี้ยงในบอตนแบบในครั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดการเลี้ยงผูเลี้ยงจะไดผลผลิตปลาไซสใหญ
ขนาดมากกวา 1 กิโลกรัม ประมาณ 4 ตัน ซึ่งเปาหมายของการเลี้ยงปลาชุดนี้ ทางผูเลี้ยงวางแผนสงขายตรง
ใหกับรานอาหาร ภัตตาคาร และโรงแรม โดยเนนจุดขายการผลิตที่มีระบบการผลิตที่สะอาด ปลอดภัยเปน
ตัวนํา จากการประมาณการตนทุนการเลี้ยงปลาชอนในกระชังที่แขวนในบอดินเริ่มตนการเลี้ยงใชปลาที่มีขนาด
5 ตัว/กิโลกรัม มาเลี้ยงในกระชังตอ โดยคาดวาจะใชระยะเวลาการเลี้ยงประมาณ 3-4 เดือน เพื่อใหไดขนาด
น้ําหนักเฉลี่ย 1 กิโลกรัมขึ้นไป
- ปลาชอนที่เลี้ยงมีการเจริญเติบโตดี อัตราการรอดตายสูง ใหผลแนวโนมที่ดี และไมแตกตางจาก
การเลี้ยงในบอดิน แตผลตอบรับตอตัวปลาใหผลดีมาก ปลาไมเครียด สีสันสวยงาม ปลาไมตื่น
ตกใจคน กินอาหารดีปกติ
- ในระบบการเลี้ยงแบบบอตนแบบ เลี้ยงปลาชอนในกระชังที่แขวนในบอดิน พรอมมีการติ ด ตั้ง
เครื่องตีน้ําภายในบอ และมีการใสผักตบชวาเติมลงไปในบอเพื่อบําบัดน้ําภายในบอ พรอมปลอย
ปลานิล และปลาทับทิมภายนอกกระชัง พบวาสีน้ําภายในบอจะไมเขม สีน้ํามีสีเขียวอยูในเกณฑ
เหมาะสมตอการเลี้ยงปลา แสดงใหวาผักตบชวา ปลานิลและปลาทับทิมสามารถควบคุมปริมาณ
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แพลงกตอนพืชและสาหรายภายในบอได ทําใหภายในบอดูแลวมีความสะอาด สรางความมั่นใจ
ตอผูบริโภคได
- เกษตรกรลดตนทุนอาหาร 2,598,750 บาท และลดตนทุน คาแรงงาน 594,000 บาท/ป
- ศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑปลาชอนแดดเดียว การถายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ปลาชอนแดดเดี ยวแก กลุ มเปา หมาย ออกแบบและพัฒนาตราสิน คา ฉลากและบรรจุภั ณ ฑที่
เหมาะสม และถูกตองตามมาตรฐานอาหารโดยการมีสวนรวมของชุมชน ถายทอดองคความรูดาน
กฎหมาย และมาตรฐานอาหารที่เกี่ยวของ
- สามารถยกระดั บ มู ล ค า ของปลาช อ นให สู ง ขึ้ น จากขนาด 3 ตั ว /กิ โ ลกรั ม ราคา 70 บาท
เปน 1 ตัว/กิโลกรัม ราคา 150 บาท และมีรายไดเพิ่มจากการแปรรูปปลาชอนแดดเดียวเฉลี่ย
150-200 บาท ในการตากแดดแบบธรรมดา หลังจากการถายทอดองคความรูการอบดวยระบบ
ปมความรอน (Heat Pump Dryer) สามารถขายไดประมาณ 180-250 บาท เพิ่มมูลคาคิดเปน
รอยละ 20 จากการขายตากธรรมดา พรอมทั้งเกษตรมีรายไดเพิ่มจากการขายผลิตภัณฑแปรรูป
ปลาชอน 1,760,000 บาท/ป และเกษตรเพิ่มรายไดจากการขายตลาดออนไลน 550,000 บาท/ป
โครงการหมู บ า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ก ารเลี้ ย งปลาช อ นแบบครบวงจร บ า นห ว ยคั น แหลน
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง ในป พ.ศ. 2564 จึงเกิดแผนงานตอเนื่อง จํานวนทั้งสิ้น 6 กิจกรรม ดังนี้
ตนน้ํา
กลางน้ํา
ปลายน้ํา
1.การใชเครื่องใหอาหารปลา
4.เทคโนโลยีการแปรรูป
6.ระบบตรวจสอบยอนกลับ
อัตโนมัติ
ผลิตภัณฑจากปลาชอนประเภท (Traceability)ในกระบวนการ
2.ยกระดับกลุมผูเลี้ยงปลาชอน น้ําพริก คุกกี้ ทองมวน ปลาปน ผลิตปลาชอน/โปรแกรมสั่งซื้อ
เพื่อประเมินตนเองใหไดรับ
ชนิดผงและกอนปลอดภัย การ
ออนไลน เพื่อเพิ่มมูลคาทาง
มาตรฐาน GAP อยางตอเนื่อง
พัฒนาฉลาก ตราสินคา และ
เศรษฐกิจ
และยั่งยืน
บรรจุภัณฑ สําหรับผลิตภัณฑ
3.เทคโนโลยีการจัดการคุณภาพ ปลาชอน
5.การปรับปรุงสถานที่ผลิตอาหาร
น้ําทิ้งจากบอเลี้ยงปลาชอน
ใหไดตามเกณฑมาตรฐาน GMP
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-หมูบานวิถีวิทยกุงกามกราม ต.องครักษ อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยไดมีการ
ดําเนินงานดานบริการวิชาการในพื้นที่ ชวยเหลือกลุมเกษตรกรเลี้ยงกุง ต.องครักษ อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี
มหาวิ ทยาลั ยได มี การดํ าเนิ นงานด านบริ การวิ ชาการในพื้นที่ อย างต อเนื่ อง โดยชุ มชนได รั บแก ไขป ญหาจาก
มหาวิทยาลัย โดยใชศาสตรและองคความรูของผูเชี่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัยเขารวมบูรณาการ เพื่อชวยเหลือและ
พัฒนาชุมชนใหเกิดความยั่งยืน โดยรวมแกไขปญหาจนสงผลใหชุมชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ดังนี้
1. เกษตรกรเกิ ด การแปรรู ป เพิ่ ม มู ล ค าและพั ฒ นาสู ตร จากกุ ง ตายหรื อ เสี ย หายจากการเลี้ ย ง
กระบวนการผลิต และอบรมดานมาตรฐานการผลิต สามารถลดการสูญเสียไดมากกวา 30% สรางรายไดใหกับ
กลุมประมาณ 20,000 บาท/เดือน
2. เกิดกระบวนการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ จํานวน 7 ผลิตภัณฑ ไดแก น้ําพริกกุงสมุนไพร,
น้ําพริกนรกกุง, น้ําพริกเผาผัดกุงโบราณ, น้ําพริกเผาผัดกุง, ซอสมะขาม, กุงแหง และกุงเหยียด
3. เกษตรกรเพิ่มรายไดจากการขายตลาดออนไลน การสรางตลาดจําหนายกุงคุณภาพ ชองทางการ
จําหนายกุงสด ระบบการตลาดกุงสด ชองทางการจําหนายผลิตภัณฑ ไมนอยกวา 3,000,000 บาท/เดือน
4. เกิดนักการตลาด สรางนักวิทยาศาสตรชุมชน ลดตนทุน เพิ่มรายได สรางกลไกทางการตลาดใหม
หมูบานวิถีวิทยกุงกามกราม ต.องครักษ อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี ในป พ.ศ. 2564 จึงเกิดแผนงาน
ตอเนื่อง จํานวนทั้งสิ้น 9 กิจกรรม ดังนี้
ตนน้ํา
กลางน้ํา
ปลายน้ํา
1. การเลี้ยงกุงดวยระบบชีวภาพ
3. การแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ 6. เพิ่มชองทางการจําหนาย
กระบวนถายทอดองคความรู
เพิ่มเติมจากกุง/ปลา
ผลิตภัณฑ online
Probiotic
4. สรางและดูแลเรื่องมาตรฐาน 7. การประชาสัมพันธตลาด/
2. การบริหารและจัดการคุณภาพน้ํา อาหาร อย. จํานวน 2 ผลิตภัณฑ สินคา
5. การออกแบบตราสินคา ฉลาก 8. เกิด New Supply chain
และบรรจุภัณฑ
9. มีการบูรณาการรวมกันกับ
หมูบานมันเทศหวาน

- โครงการพั ฒ นาอาชี พยั่ ง ยื น ในพระราชดํ า ริ ส มเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิร าชเจ า กรมสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปงบประมาณ 2564 ภายใตโครงการความรวมมือรวมกับ
ภาคี เ ครื อ ข า ย องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลพระยาบั น ลื อ สํ า นั ก งานเกษตรจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
กรมประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย
ลาดบัวหลวง โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจนวิทยา โรงเรียนสอนดี เกิดการบูรณาการศาสตรรวมกันจาก
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6 คณะ 1 สถาบัน รวมวิเคราะหสภาพปญหาและความตองการของชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการดําเนิ นงาน
สงผลใหเกิดโครงการ จํานวนทั้งสิ้น 8 โครงการ ดังนี้
1. โครงการนักเลาเรื่องภายในชุมชน (ศศ.)
2. โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑสรางตราสินคาและขยายชองทางการจําหนาย ผลิตภัณฑสินคาชุมชน
เพื่อสงเสริมอาชีพและสรางรายไดใหกับชุมชนอยางยั่งยืนฯ (บท.)
3. โครงการ การยกระดับมาตรฐานการแปรรูปน้ําพริกสูการผลิตเชิงพานิชยอยางยั่งยืน
4. โครงการสรางหองสมุดอิเล็กทรอนิกสโรงเรียนสอนดี ประชารัฐอนุสรณ อําเภอลาดบัวหลวงจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (คอ.)
5. โครงการจัดทําแบบเพื่อพัฒนาพื้นที่ อบต.พระยาบันลือเพื่อการสงเสริมพัฒนาอาชีพอยางยั่งยืน (วส.)
6. โครงการสงเสริมการผลิตและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นขนมไทยเพื่อสุขภาพ (บท.)
7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรและการเปลี่ยน
ถายน้ํามันเครื่อง กลุมนาแปลงใหญ ตําบลพระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา (คอ.)
8. โครงการสรางมูลคาสินคาจากภูมิปญญาทองถิ่นสูการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน (บท.) และเกิด
การบูรณาการกับการเรียนการสอน (U3.1-4.2)
- ชุมชนตําบลอรัญญิก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินงานบริการ
วิชาการในพื้นที่อยางตอเนื่องเปนปที่ 3 ชุมชนไดนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน และ
นําองคความรูดานการพัฒนาผลิตภัณฑใหมใหหลากหลายมากขึ้น ไดแก กลวยอบพลังงานแสงอาทิตยโ ดย
ชุมชน อีกทั้งชุมชนยังไดรับมอบตูอบพลังงานแสงอาทิตยจากกระทรวงพลังงาน และกลุมไดพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหมอยางตอเนื่อง ชุมชนสามารถนําองคความรู ลดรายจายในครัวเรือนและภายในชุมชนเพิ่มความหลากหลาย
ในตัวสินคา เชน กลวยอบพลังงานแสงอาทิตยกลวยตากและกลวยมวน พรอมทั้งการแปรรูปผลิตภัณฑจาก
มะมวงจํานวน 2 หลักสูตร ไดแก มะมวงแชอิ่ม และมะมวงดองเค็ม โดยมีหนวยงานปกครองสวนทองถิ่นได
ผลักดันผลิตภัณฑ จนสามารถพัฒนาสินคาใหวางจําหนายไดในชุมชนประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถ
นําความรูไปสรางอาชีพเพิ่มรายไดใหกับชุมชน เฉลี่ยครัวเรือนละ 1,000-1,500 บาท/เดือน และไดรับการ
คัดเลือกเปนหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง
สงผลในป 2564 เกิดโครงการโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเกิดรายไดกับชุมชน โดยการ
พัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวนวัตวิถี โดยรวมมือกับเทศบาลตําบลอรัญญิก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
เพื่ อ ส ง เสริ ม และพั ฒ นา และวิ เ คราะห ศั ก ยภาพของแหล ง ท อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ อํ า เภอนครหลวง จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อยกระดับชุมชนสูการทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาจากสิ่งที่มีอยูในชุมชน
โดยใชการทองเที่ยว เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนนั้น จะตองมีการวิเคราะหศักยภาพและทรัพยากร ที่มีอยู
กอใหเกิดเปนแหลงเรียนรู และวิถีชีวิตของคนในชุมชนใหเกิดความยั่งยืน เกิดการบูรณาการรวมกันระหวาง
หนวยงาน โดยไดดําเนินการรวมกับคณะศิลปศาสตร /คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมดําเนินโครงการพรอมกับรวมมือกับเทศบาลตําบลอรัญญิก เพื่อผลักดันให
เกิดแผนงานโครงการจํานวนทั้งสิ้น 5 โครงการดังนี้
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1. โครงการเสวนาและสํ า รวจศั ก ยภาพแหล ง ท อ งเที่ ย วและการพั ฒ นากิ จ กรรมการท อ งเที่ ย ว
(วิเคราะหศักยภาพของแหลงทองเที่ยวในพื้นที่อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามแนวคิด 6As )
2. โครงการเสวนาพัฒนาเสนทางทองเที่ยวและการออกแบบกิจกรรมการทองเที่ยวจากผลิตภัณฑและ
ภูมิปญญาทองถิ่น (วิเคราะหศักยภาพของแหลงทองเที่ยวในพื้นที่อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
3. โครงการยกระดับสินคาชุมชนดานการพัฒนาบรรจุภัณฑมีดอรัญญิก (เพื่อยกระดับสินคาชุมชน
โดยพัฒนาจากสิ่งที่มีอยูในชุมชนโดยใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนและพัฒนา)
4.. โครงการสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑชุมชนและการสงเสริมการตลาด
5. โครงการเสวนาวิเคราะหลักษณะทางกายภาพและการทําแผนผังชุมชนเพื่อการทองเที่ยว (U3.1-4.3)
5. สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองคการเปาหมาย
มหาวิ ทยาลั ย จั ดทํ า บั น ทึ กความร วมมือกับ หนว ยงานภาครัฐ MOU เพื่อสรางพัน ธกิจ สัมพัน ธการ
บริการทางวิชาการ 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 เทศบาลตําบล
อรัญญิก อบต.หันตรา อบต.ทับน้ํา เทศบาลตําบลดอนพุด และ เทศบาลเมืองสระบุรี อบต. พระยาบันลือ
2. ทําบันทึกความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร อํานวย
ความสะดวกและสนับสนุนงบประมาณดําเนินงานดานบริการวิชาการ ไดแก
- สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สนับสนุนงบประมาณวิจัยเพื่อชุมชน
- เครือขายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย
- เครือขายมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม แลกเปลี่ยนขาวสารดานวิชาการเพื่อสังคม
- สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)
- สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) ดานการนํา
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี นวั ต กรรม สู ชุ ม ชน จั ด ตั้ ง ศู น ย ค ลิ นิ ก เทคโนโลยี เ ครื อ ข า ย และสนั บ สนุ น
งบประมาณดําเนินโครงการคลินิกเทคโนโลยี กิจกรรมบริการใหคําปรึกษา ถายทอดเทคโนโลยี และหมูบาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คูปองวิทยเพื่อโอทอป
- ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) TCELS (3.1-5.2)
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6. ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแกสังคมของสถาบันตามขอ 2 โดยมี
จํานวนอาจารยเขารวมไมนอยกวารอยละ 5 ของอาจารยทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ตองมีอาจารยมาจากทุกคณะ
มหาวิ ทยาลั ย ได ดํา เนิ นการแต งตั้งคณะทํางานดานบริการวิชาการกอใหเกิดการบูรณาการรว มกัน
ระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเนนใหแตละคณะมีสวนรวม ในการทํางานเพื่อให
ตรงตามแผนงานบริการวิชาการแกสังคม โดยมีอาจารยภายในมหาวิทยาลัย จํานวนทั้งสิ้น 628 คน มีอาจารย
เขารวมแตละคณะ รวมทั้งสิ้น 136 คน คิดเปนรอยละ 21.65 โดยแยกรายละเอียด ดังนี้ (3.1-6.1)
 ผูที่เขารวมดําเนินการโครงการบริการวิชาการแกสังคมดานการซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องมือและ
เครื่องจักรกลการเกษตรรวมกับมูลนิธิพระดาบส จํานวน 33 คน
- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
จํานวน 14 คน
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร จํานวน 13 คน
- คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
จํานวน 6 คน
 ผูที่เขารวมดําเนินการโครงการบริการใหคําปรึกษาและขอมูลเทคโนโลยี จํานวน 18 คน
- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
จํานวน 1 คน
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร จํานวน 2 คน
- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 3 คน
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวน 6 คน
- คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
จํานวน 4 คน
- คณะศิลปศาสตร
จํานวน 2 คน
 ผูที่เขารวมดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทําขอเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อ
สอดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงทุนภายนอก จํานวน 29 คน
- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
จํานวน 12 คน
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร จํานวน 2 คน
- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 5 คน
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวน 5 คน
- คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
จํานวน 4 คน
- คณะศิลปศาสตร
จํานวน 1 คน
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 ผู ที่เ ข า ร ว มดํ า เนิ น การโครงการความรว มมื อทางวิช าการโครงการพัฒ นาอาชีพ อย างยั่ ง ยื น ใน
พระราชดํ า ริ สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
จํานวน 56 คน
- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
จํานวน 15 คน
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร จํานวน 13 คน
- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 6 คน
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวน 9 คน
- คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
จํานวน 5 คน
- คณะศิลปศาสตร
จํานวน 8 คน
เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U3.1 – 1.1 แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ. 2560 - 2564
U3.1 – 1.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริการบริหารวิชาการ
U3.1–1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการความรวมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาอาชีพ
อยางยั่งยืนในพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
U3.1 – 1.4 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบกลไกการใหบริการวิชาการแกสังคม พ.ศ. 2560
U3.1 – 1.5 เอกสารบันทึกขอตกลงความรวมมือรวมกับหนวยงานปกครองสวนทองถิ่น
U3.1 – 1.6 บันทึกความรวมมือ โครงการภายใตศูนยคลินิกเทคโนโลยีเครือขายความรวมมือ (สป.อว.)
U3.1 – 2.1 แผนการดําเนินงานศูนยคลินิกเทคโนโลยี
U3.1 – 2.2 แผนการดําเนินโครงการความรวมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาอาชีพอยางยั่งยืนใน
พระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
U3.1 – 2.3 แผนการดําเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเกิดรายไดกับชุมชน โดยการพัฒนาเปน
แหลงทองเที่ยวนวัตวิถี
U3.1 – 3.1 แบบติดตามผลการดําเนินโครงการ
U3.1 – 4.1 รายงานผลการดํ า เนิ น งานโครงการสงเสริม การนํา วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิ ต และ
เศรษฐกิจชุมชน ภายใตศูนยคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
U3.1 – 4.2 ผลการดําเนินงานโครงการความรวมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาอาชีพอยางยั่งยืนใน
พระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี
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หมายเลข
U3.1 – 4.3
U3.1 – 5.1
U3.1 – 5.2
U3.1 – 6.1
U3.1 – 6.2
U3.1 – 6.3
U3.1 – 6.4

รายการเอกสารหลักฐาน
ผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเกิดรายไดกับชุมชน โดยการพัฒนาเปน
แหลงทองเที่ยวนวัตวิถี
เอกสารบันทึกขอตกลงความรวมมือรวมกับหนวยงานปกครองสวนทองถิ่น
บันทึกความรวมมือรวมกับ ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) TCELS
คําสั่ง มทร. สุวรรณภูมิ โครงการบริการวิชาการแกสังคมดานการซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องมือ
และเครื่องจักรกลการเกษตรรวมกับมูลนิธิพระดาบส
คําสั่ง มทร. สุวรรณภูมิ โครงการบริการใหคําปรึกษาและขอมูลเทคโนโลยี
คําสั่ง มทร. สุวรรณภูมิ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทําขอเสนอโครงการบริการ
วิชาการเพื่อสอดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงทุนภายนอก
คําสั่ง มทร. สุวรรณภูมิ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการโครงการความรวมมือทางวิชาการโครงการ
พัฒนาอาชีพอยางยั่งยืนในพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา 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. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตาม
แผน
3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินความสําเร็จของตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
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 :
1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ กํ า หนดให มี ผู รั บ ผิ ด ชอบด า นงานทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม คือ กองพัฒนานักศึกษา โดยมีผูชวยอธิการบดีเรืองสิน ปลื้มปน เปนผูกํากับตัวชี้วัด ตามแผน
ที่กระจายความรับผิดชอบตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน (KPI – Mapping) การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
(4.1-1.1 แผนพัฒนาประกัน คุ ณภาพการศึ กษา ประจําปการศึ กษา 2563
(งบประมาณ 2564) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ) และมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่ง เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2563 (4.1-1.2 คําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2563) โดย
มีคณะกรรมการบริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย
ประชุ ม ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งาน ปรั บ ปรุ ง แผนงานด า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม นอกจากนี้
มหาวิ ทยาลั ย ได มีการจั ดทํ า SOP (4.1-1.3 ระบบกลไลการดําเนิน งานดานการทํานุบํารุงศิล ปวัฒ นธรรม
(SOP)) เพื่อกําหนดขั้นตอนในการปฏิบัติ งานใหมีความชัดเจน และเพื่อใหมีการปฏิบัติ งานที่ถูกต องและมี
ทิศทางในแนวทางเดียวกัน
2.จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน
คณะกรรมการด า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ได ร ว มกั น ประชุ ม จั ด ทํ า แผนด า นการทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ประจําป 2563 เพื่อกําหนดแผนงานการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กําหนดตัว
บงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผน
ที่ตั้วไว (1.4 -2.1 แผนงานทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2563 (ปงบประมาณ 2564))
โดยกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค ข องแผน คื อ เพื่ อ ให บุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษามี ค วามรู ค วามเข า ใจในคุ ณ ค าของ
ศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืน และกําหนดตัวชี้วัดวัตถุประสงคของแผนทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 4 ตัวชี้วัดเพื่อใหเกิดการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประกอบไปดวย
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ตัวชี้วัดวัตถุประสงค และเปาหมายวัดความสําเร็จ
ตัวชี้วัด

เปาหมายวัดความสําเร็จ

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพรความรูดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชนของการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3. รอยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค
4. คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอกระบวนการให
ความรู

5 โครงการ
มากกวา 3.51 (เต็ม 5)
มากกวารอยละ 80
มากกวา 3.51 (เต็ม 5)

และมีการเสนอโครงการกิจกรรมที่จะดําเนินการในปการศึกษา 2563 จํานวนทั้งสิ้น 6 กิจกรรม/
โครงการ ประกอบไปดวย
ระยะเวลา
ผูรับ
จํานวนเงิน
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม/โครงการ
ดําเนินการ
ผิดชอบ
งบประมาณ
1. โครงการอนุรักษ ฟนฟู สืบ กุมภาพันธ 2564
สาน ศิลปวัฒนธรรม การ
ทําขนมดอกโสน
2. โครงการการสืบสาน
มีนาคม 2564
ศิลปวัฒนธรรมไทย สายใย
ชุมชน**
3. โครงการประกวดมารยาท มกราคม 2564
ไทยระดับชาติ
4. โครงการราชมงคลรักษ กุมภาพันธ 2564
ภาษาไทย
คนรุนใหมรมสืบสาน
วัฒนธรรม**
5. โครงการเสริมศิลปสราง ตุลาคม 2563 –
เครือขายแหงวัฒนธรรม กันยายน 2564
6. การอนุรักษวัฒนธรรม กุมภาพันธ 2564
กิจกรรมหนึ่งความรู หนึ่ง
ครูภูมิปญญาทองถิ่น**
รวมยอดเงินที่ไดรับจัดสรร
**เลื่อนการจัดกิจกรรมโครงการ**

17,800

งปม
-

งปร


276,600

-



-

คณะ
บริหารธุรกิจฯ

200,000

-



-

คณะศิลปศาสตร

40,000

-



-

คณะศิลปศาสตร

65,000

-



-

คณะศิลปศาสตร

20,000

-



-

คณะศิลปศาสตร

616,400
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คณะ
- คณะเกษตรฯ

(หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่รอยบาทถวน)

3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดมีการกํากดับติดตามและทําความเขาใจแผนดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมดังนี้ (4.1 – 3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม
ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563)
1) คณะกรรมการบริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัย ไดประชุมหารือรวมกันใน
การดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา เพื่อทราบแนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป และแจงกิจกรรม
โครงการที่แตละภาคสวนไดรับมอบหมายใหดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการ แนวทางการปฏิบัติ และระยะเล
ในการดําเนินโครงการ เพื่อใหทุกสวนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามภาระหนาที่ของตน
2) คณะการการบริหารงานทํางานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัย ไดประชุมและ
จัดทําแผนการดําเนินงานโดยมอบหมายในสวนที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน ดังนี้
- ในปการศึกษา 2563 กองพัฒนานักศึกษาเปนผูดําเนินงานหลัก ไดรับมอบหมายใหดูแลตัวบงชี้ที่
4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอการดําเนินงานของสถาบัน มีหนาที่รับทราบผลการ
ดําเนินงาน ติดตามผลการดําเนินงาน ประเมินผล และปรับปรุงแผนการดําเนินงาน
- กองนโยบายและแผนจะมีหนาที่ติดตามผลการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณ
- ในปการศึกษา 2563 (งบประมาณ ป 2564) มีมีการเสนอโครงการกิจกรรมที่จะดําเนินการในป
การศึกษา 2563 จํานวนทั้งสิ้น 6 กิจกรรม/โครงการ ไดรับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 616,400 บาท โดยที่คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จํานวน 1 โครงการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 1 โครงการ และคณะศิลปศาสตร จํานวน 4 โครงการ ดังนี้
คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและอุตสหกรรมเกษตร รับ ผิดชอบโครงการอนุรั ก ษ ฟน ฟู สืบ สาน
ศิลปวัฒธรรม การทําขนมดอกโสน มีแผนการจัดกิจกรรมในชวงเดือนกุมภาพันธ 2564
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย สายใย
ชุมชน มีแผนการจัดกิจกรรมในชวงเดือนมีนาคม 2564
คณะศิลปศาสตร รับผิดชอบโครงการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ มีแผนการจัดกิจกรรมในชวง
เดือนมกราคม 2564 โครงการราชมงคลรักษภาษาไทยคนรุนใหมรวมสืบสานวัฒนธรรม และโครงการอนรักษ
วัฒนธรรม กิจกรรมหนึ่งความรู หนึ่งครูภูมิปญญาทองถิ่น จัดกิจกรรมชวงเดือนกุมภาพันธ โครงการเสริมศิลป
สรางเครือขายแหงวัฒนธรรม มีแผนการจัดกิจกรรมในชวงเดือน ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ 2564
3) การประชุมคณะกรรมการดานคณะการการบริหารงานทํางานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับ
มหาวิ ทยาลั ย เพื่ อติ ดตามผลการดํ า เนิ น งาน (4.1 – 3.2 รายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ ห ารงาน
ศิลปวัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 และ 4.1 – 3.2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 21 เมษายน
2564)

- 263 -

และจากการประชุมติดตามการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทุกราย
ไตรมาสเพื่อติดตามผลการดําเนินงานโครงการ ทบทวนและตรวจสอบแผนกําหนดการจัดโครงการทํานุบํารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม พบประเด็นปญหา ดังนี้
ประเด็น ปญหา/ขอเสนอแนะ
แนวทางการดําเนินงาน/แกไข
1) สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
- กิจกรรมไมสามารถจัด - กรณีสามารถจัดกิจกรรมไดปกติด ปฏิบัติตาม ประกาศ มาตรการ
ไดในชวงระยะเวลาที่
และการเฝาระวังการระบาดของโรไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กําหนดเกิดจาก
ของกระทรวงวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และจังหวัดที่
สถานการณการแพร
สถานศึกษาอยูในพื้นที่ เชน การขออนุญาตจัดกิจกรรมจากทาง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การตรวจวัดอุณหภูมิของผูเขารวม
ระบาดของรัสโคโรนา
2019 (COVID- 19)
โครงการ การจัดสถานที่เวนระยะหาง หรือสถานที่มีอากาศถายเท
ไดสะดวก การมีเสปร หรือแอลกอฮอเจลสําหรับลางมือ เปนตน
- การลดจํานวนคนในการเขารวมกิจกรรมโครงการ
- กิจกรรมไมสามารถ
- ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเปนออนไลน มีการถายทอด องค
ดําเนินการจัดไดภายใต ความรูผานสื่อดิจิทัล ยูทูป หรือการใชระบบ Google Meet,
สถานการณปกติ หามมี Zoom Meeting Pro, Microsoft Teams, TikTok เขามาใชใน
การรวมกลุมกัน
การดําเนินกิจกรรม เชน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสงประกวด
มารยาทเปนการสงคลิปวีดีโอ, การประกวดรองเพลงเปนการสง
คลิปวีดีโอ หรือกิจกรรมที่สืบสาน อนุรักษวัฒนธรรมในลักษณะ
ภาพยนตสั้น การถายทอดการสาธิตการทําอาหาร ทําขนมผาน
โปรแกรม Zoom Meeting Pro เปนตน
และหากทางหน ว ยงานไม ส ามารถจั ด ได ต ามกํ า หนดการ จะดํ า เนิ น การแจ ง ในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณ (กองนโยบายและแผน) ตอไป
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4.ประเมินความสําเร็จตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลประเมินความสําเร็จ
ผล
บรรลุ ไม
บรรลุ
3 โครงการ


1. บุคลากรและนักศึกษามีความรู จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่
5 โครงการ
ความเขาใจในคุณคาของ
เผยแพรความรูด านศิลป
ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรม
สิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืน
* มีการจัดกิจกรรมโครงการเพียง 6 กิจกรรมโครงการ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
(COVID – 19)

ผลการประเมิน : ไมบรรลุวัตถุประสงคจํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพรความรูดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกําหนดคาไว 6 โครงการ ผลการดําเนินงานมหาวิทยาลัยมีการดําเนินการจัดกิจกรรมที่เผยแพร
ความรูดานทํานุบํารุงศิปวัฒธรรม ทั้งหมด 6 โครงการ โดยมีการเผยแพร ความรูดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
การบูรณาที่หลากหลาย เชน การจัดนิทรรศการ การจัดทําเอกสารเกี่ยวกับความรู การสาธิต การบรรยาย
ตัวอยางการเผยแพรความรูดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
1. โครงการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ มีการสาธิตการปฎิบัติมารยาทไทยในรูปแบบตา งๆ
(4.1-4.1.1) โครงการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ เมื่อวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2564) และไดมีการบูรณา
การกับการเรียนการสอน รหัสรายวิชา 602-22-04 ชื่อวิชา Arts of Living หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โดยมี
การฝกปฏิบัตินักศึกษาใหไดเรียนรูเกี่ยวกับการฝกมารยาทไทยและเขารวมการประกวด
2. โครงการเสริมศิลปสรางเครือขายแหงวัฒนธรรม มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ
การสาธิตภูมิปญญา การแสดงชุดรําลาวเวียง และ การจัดนิทรรศการ “ลาวเวียง” วัฒนธรรมอันงดงามบนผืน
แผนดินทวารวดี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (4.1-4.1.2 โครงการเสริมศิลปสรางเครือขายแหงวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2564) และไดมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน รหัสรายวิชา 602-22-04 ชื่อ
วิชา Arts of Living หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โดยมีการฝกปฏิบัตินักศึกษาใหไดเรียนรูเกี่ยวกับการการจัด
นิทรรศการ การแสดงศิลปวัฒนธรรม ทักษะการนําเสนอ ทักษะการจัดกิจกรรม
3. โครงการ อนุรักษ ฟนฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมสาธิต การทําขนมดอกสโน
ขนมปุยฝาย ขนมกลว ขาเหนียวแกว และการประกวดการทําขนมดอกสโนจากชุมชนทองถิ่น (4.1-4.1.3
โครงการเสริมศิลปสรางเครือขายแหงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564) ไดมีการบูรณาการกับการ
เรี ย นการสอน รายวิ ช า 205-3310 (61) Bakery Technology และ 205-33-07(54) Post-Harvest
Technology หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร โดยไดใชการสอน
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ปฏิบัติใหกับนักศึกษาที่เรียนในวิชา ภาคเรียนที่ 2/2564 สถานที่สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การ
อาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รวม
ทั้งบูรณาการกับงานบริการทางวิชาการรวมกับชุมชน องคการบริหารสวนตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4. โครงการอนุรักษวัฒนธรรม กิจกรรมหนึ่งความรู หนึ่งครูปญญาทองถิ่น (เลื่อนการจัดกิจกรรม**)
5. โครงการรักษภาษาไทย คนรุนใหมรวมสืบสานวัฒนธรรม (เลื่อนการจัดกิจกรรม**)
6. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน (เลือ่ นการจัดกิจกรรม**)

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลประเมินความสําเร็จ
ผล
บรรลุ ไม
บรรลุ
มากกวา

3.51
3 โครงการ

1. บุคลากรและนักศึกษามีความรู คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ
มากกวา 3.51
ความเขาใจในคุณคาของ
ผูเขารวมโครงการตอประโยชน ทุกโครงการ
(จาก 6
ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
ของการทํานุบํารุง
สิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืน
ศิลปวัฒนธรรม
โครงการ)
* มีการจัดกิจกรรมโครงการเพียง 6 กิจกรรมโครงการ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
(COVID – 19)

ผลการประเมิน : ไมบรรลุวัตถุประสงค เนื่องจากมีการประเมินคาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการตอประโยชนของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คาเฉลี่ย มีคามากกวา 3.51 จํานวน 3 โครงการ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลประเมินความสําเร็จ
ผล
บรรลุ ไม
บรรลุ
รอยละ 50


1. บุคลากรและนักศึกษามีความรู โครงการที่จดั บรรลุวัตถุประสงค บรรลุ
ความเขาใจในคุณคาของ
ทุกโครงการ (จาก 6 โครงการ) วัตถุประสงค
ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
รอยละ 80
สิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืน
* มีการจัดกิจกรรมโครงการเพียง 6 กิจกรรมโครงการ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
(COVID – 19)

ผลการประเมิน : ไมบรรลุวัตถุประสงค เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมโครงการที่บรรลุวัตถุประสงคของ
โครงการจํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 50 จากจํานวนทั้งสิ้น 6 โครงการ
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วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลประเมินความสําเร็จ
ผล
บรรลุ ไม
บรรลุ
มากกวา

3.51
3 โครงการ

1. บุคลากรและนักศึกษามีความรู คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ
มากกวา 3.51
ความเขาใจในคุณคาของ
ผูเขารวมโครงการตอ
ทุกโครงการ
(จาก 6
ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
กระบวนการใหความรู
สิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืน
โครงการ)
* มีการจัดกิจกรรมโครงการเพียง 6 กิจกรรมโครงการ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
(COVID – 19)

ผลการประเมิน : ไมบรรลุวัตถุประสงค เนื่องจากมีการประเมินคาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
ตอ กระบวนการใหความรู มีคามากกวา 3.51 จํานวน 3 โครงการ จากจํานวนทั้งสิ้น 6 โครงการ
จากผลการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม พบวา ผลการดําเนินงานตามแผนนั้น ไมบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตั้งไว โดยสาเหตุหลัก
มาจากแพรระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19) ทําใหไมสามารถจัดกิจกรรมโครงการตางๆ ตอง
ปฏิ บั ติ ต าม ประกาศ มาตรการและการเฝ า ระวังการระบาดของโรไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ของ
กระทรวงวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และจังหวัดที่สถานศึกษาอยูในพื้นที่ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิมีพื้นที่อยูใน 3 จังหวัด ประกอบไปดวยจังหวัด นนทบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดสุพรรณบุรี ทําใหตองเตรียมปรับแผนการดําเนินกิจกรรมโครงการที่เหมาะสมและเปนที่สนใจของ
นักศึกษาเพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหมี
ความหลากหลายไมจํากัดชองทาง จํากัดเวลา
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การนํ า ผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง แผนหรื อ ปรั บ ปรุ ง กิ จ กรรมด า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะวั ฒ นธรรม
คณะกรรมการบริ หารงานศิล ปวัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย จะมีการรายงานผลการปฏิบัติงานการจัด
กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และแนวทางในการปรับปรุงแผนและปรับปรุงการดําเนินงาน
กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนะธรรม โดยมีการนําผลการประเมินการจัดกิจกรรมและขอเสนอแนะแต
ละกิจกรรม ที่ดําเนินการ และจากเลมรายงานผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนกิจกรรม
ดานทํานุบํารุง ศิลปและวัฒนธรรม มาวิเคราะหและสรุปผล เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนากิจกรรมดานทํานุบํารุง
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมในป ถั ด ไป ซึ่ ง จากการ ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารงานศิ ล ปวั ฒ นธรรม ระดั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 3/2564 เมื่ อ พุ ธ ที่ 23 มิ ถุ น ายน 2564 นั้ น มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง
กระบวนการจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อใหผลการประเมินสําเร็จตามตัวชี้วัดที่กําหนด
หรือตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (4.1 – 5.1 รายงานการ
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ประชุมคณะกรรมการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 วันพุธที่ 23 มิถุนายน
2564)
ประเด็น ปญหา/ขอเสนอแนะ
แนวทางการดําเนินงาน/แกไข
1) สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
- กิจกรรมไมสามารถ - กรณีสามารถจัดกิจกรรมไดปกติด
จัดไดในชวง
ปฏิบัติตาม ประกาศ มาตรการและการ
ระยะเวลาที่กําหนด เฝาระวังการระบาดของโรไวรัสโคโรนา
เกิดจากสถานการณ 2019 (COVID-19) ของ
กระทรวงวิทยาศาสตร วิจัยและ
การแพรระบาด
ของรัสโคโรนา 2019 นวัตกรรม และจังหวัดที่สถานศึกษาอยู
ในพื้นที่ เชน การขออนุญาตจัดกิจกรรม
(COVID- 19)
จากทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การ
ตรวจวัดอุณหภูมิของผูเขารวมโครงการ
การจัดสถานที่เวนระยะหาง หรือ
สถานที่มีอากาศถายเทไดสะดวก การมี
เสปร หรือแอลกอฮอเจลสําหรับลางมือ
เปนตน
- การลดจํานวนคนในการเขารวม
กิจกรรมโครงการ
ประเด็น ปญหา/ขอเสนอแนะ
แนวทางการดําเนินงาน/แกไข
- กิจกรรมไมสามารถ - ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเปน
ดําเนินการจัดได
ออนไลน มีการถายทอด องคความรูผาน
ภายใตสถานการณ สื่อดิจิทัล ยูทูป หรือการใชระบบ
ปกติ หามมีการรวม Google Meet, Zoom Meeting Pro,
Microsoft Teams, TikTok เขามาใชใน
กลุมกัน
การดําเนินกิจกรรม เชน ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการสงประกวดมารยาทเปนการ
สงคลิปวีดีโอ, การประกวดรองเพลงเปน
การสงคลิปวีดีโอ หรือกิจกรรมที่สืบสาน
อนุรักษวัฒนธรรมในลักษณะภาพยนต
สั้น การถายทอดการสาธิตการทําอาหาร
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ผลการดําเนินงาน
มีกิจกรรมที่สามารถ
ดําเนินการจัดไดจํานวน 3
โครงการ
- โครงการอนุรักษ ฟนฟู สืบ
สาน ศิลปวัฒนธรรม การทํา
ขนมดอกโสน
- โครงการประกวดมารยาท
ไทยระดับชาติ
- โครงการเสริมศิลปสราง
เครือขายแหงวัฒนธรรม
ภายใตรูปแบบ New
normal ลําจํานวนคนเขา
รวมกิจกรรม ตรวจวัด
อุณหภูมิ และมีการ Live
สด ผานทาง Facebook
ผลการดําเนินงาน
โครงการอนุรักษวัฒนธรรม
กิจกรรมหนึ่งความรู หนึ่งครู
ปญญาทองถิ่น มีการ
จัดเตรียมกิจกรรมออนไลน
ผาน Zoom Meeting Pro
และ Live สด ผานทาง
Face book

ทําขนมผานโปรแกรม Zoom Meeting
Pro เปนตน
- กิจกรรมไมสามารถ เลื่อนหรือยกเลิกการจัดกิจกรรม
- ยกเลิกการจัดกิจกรรม
ดําเนินการจัดไดตาม
จํานวน 2 โครงการ
ชวงระยะเวลาที่
1. โครงการักษภาษาไทย
กําหนด
คนรุนใหมรวมสืบสาน
วัฒนธรรม
2. โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม สายใยชุมชน
ทําบันทึกแจงคณะกรรมการ
ติดตามผลการดําเนินงาน
และการเบิกจายงบประมาณ
(กองนโยบายและแผน)
สรุปผลจากการประชุม มีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1. กิจกรรมโครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณและเลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถาการณโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ใหดําเนินการติดตอประสานงานกับกองนโยบายและแผนเพื่อแจงผล
การดําเนินงานวาจะมีการดําเนินการในชวงใด ซึ่งกองแผนจะมีการติดตามผลการดําเนิน งานในชวงเดื อน
กรกฏาคม 2564 ใหหนวยงานที่รับผิดชอบเตรียมขอมูลการดําเนินการใหเรียบรอย
2. แนวทางการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) วาควรมีแนวทางการจัดกิจกรรมอยางไร และใหคณะกรรมการรวมกันหาแนวทางในการดําเนินการจัด
กิจกรรมของหนวยงานแตละคณะวามีแนวทางการจัดกิจกรรมอยางไร
3. การจัดทําแผนงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ
2564 – 2568 ควรมีการใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนเพื่อที่จะสอบถามแนวทางในการจัดกกิจกรรม
หรือความตองการในการกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหเกิดการบูรณาตางๆ มากยิ่งขึ้น
4. การเสนองบประมาณหรือการเสนอขอโครงการตางๆ ใหทุกคณะเสนอขอกิจกรรมโครงการ
ที่สามารถตอบตัวชี้วัดของแผนดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และใหทุกคณะเสนอโครงการที่มีการทํา
กิจกรรมรวมกับหนวยงานภายนอกและบูรณาการการเรียนการสอนกับศิลปวัฒนธรรม
6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร ขาวสารโครงการ/กิจกรรม หรือการใหบริการวิชาการดานการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการเผยแพรขอมูลขาวสาร การจัดกิจกรรมกอนการดําเนินงานเพื่อประชาสัมพันธ
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ใหผูเขารวมกิจกรรมทราบ และเมื่อโครงการ/กิจกรรมดําเนินการแลวเสร็จ ไดมีการสรุปผลการดําเนิ นงาน
เผยแพรตอสาธารณชน ซึ่งมีการเผยแพรผานชองทาง อยางตอเนื่อง ตามรายละเอียดดังนี้
1. ภาพขาวราชมงคลสุวรรณภูมิ (4.1 -6.1)
2. ภาพขาวในสื่อหนังสือพิมพตางๆ (4.1 -6.2)
3. การเผยแพรภาพโครงการกิจกรรมที่จัดขึ้นทาง http://www.rmutsb.ac.th (4.1-6.3)
เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
4.1-1.1 แผนพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 (ปงบประมาณ 2564)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
4.1-1.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัย
ประจําปงบประมาณ 2563
4.1-1.3 ระบบกลไกการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (SOP)
4.1-2.1 แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2563 (ปงบประมาณ 2564)
4.1-3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563
4.1-3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 13 มกราคม 2564
4.1-3.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 21 เมษายน 2564
4.1-4.1 โครงการประกวดมารยาทไทยระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2564
4.1-4.2 โครงการเสริมศิลปสรางเครือขายแหงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2564
4.1 -4.3 โครงการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม การทําขนมดอกโสน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม
2564
4.1-5.1 รายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ ห ารงานศิ ล ปวั ฒ นธรรม ระดั บ มหาวิ ทยาลั ย ครั้ ง ที่
3/2564 วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564
4.1-6.1 ภาพขาวราชมงคลสุวรรณภูมิ
4.1-6.2 ภาพขาวในสื่อหนังสือพิมพตางๆ
4.1-6.3 ภาพกิจกรรมเผยแพรภาพโครงการกิจกรรมที่จัดขึ้นทาง http://www.rmutsb.ac.th
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องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
( / ) 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 การบริการทางวิชาการแกสั งคม
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีการจัดทําแผนเพื่อ
กําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบันใหสอดคลองกับเปาหมายและกลุมสถาบัน ตลอดจน
มี การบริ ห ารทั้ งด า นบุ คลากร การเงิ น ความเสี่ย ง และการประกัน คุณภาพการศึกษา เพื่อสนับ 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
การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการ
จัดการความรูตามระบบ
การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน
การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินงานดาน
การประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกทีส่ ถาบันกําหนด 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 และแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลา เพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้ แ ละ
เปาหมายของแผนกลยุทธ
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิไดจัดการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
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 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมีกระบวนการ
ดําเนินงานดังนี้
1) มี ก ารชี้ แ จงกระบวนการทบทวนแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลสุ ว รรณภู มิ พ.ศ. 2560-2564 และอภิป รายผลการดําเนิน งานตามแผนยุทธศาสตรการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560-2564 ในชวงระยะเวลา 1 ป 10 เดือน (ปงบประมาณ
2560 และปงบประมาณ 2561) โดยรองอธิการบดีผูกํากับประเด็นยุทธศาสตร และมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560-2564
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
2) เสนอ (ร า ง) แผนยุ ทธศาสตรการพัฒ นามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลสุว รรณภูมิ
พ.ศ.2560-2564 ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง 2561 สํ า หรั บ เป น กรอบทิ ศ ทางการดํ า เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลัย ในป
พ.ศ.2563-2564 ตอที่ประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561
ณ หองประชุมชั้น 4 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยพระนครศรีอยุธยา
หันตรา และไดจัดทําหนังสือแจงเวียนใหกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดรับทราบ วันที่ 16 มกราคม
2562
3) เสนอ (ราง) แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภู มิ
พ.ศ.2560-2564 ฉบับปรับปรุง 2561 ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 วันพุธ
ที่ 13 กุ มภาพั น ธ 2562 ณ ห องประชุ มสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลสุว รรณภู มิ
ศู น ย พระนครศรี อ ยุ ธ ยา หั น ตรา (U5.1-1.1) และไดรับ การพิ จ ารณาอนุ มั ติจ ากสภามหาวิ ทยาลั ย ให เ ป น
แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2560-2564 ฉบับปรับปรุง 2561
สําหรับเปนกรอบทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ในป พ.ศ.2563-2564 (U5.1-1.2)
2. มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ มี ก ารถ า ยทอดแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2560-2564 ฉบับปรับปรุง 2561 ไปสูทุกหนวยงาน โดยนํา
ขึ้ น บนเว็ บ ไซต http://plan.rmutsb.ac.th/plan/home.php เพื่ อ ให ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งใช เ ป น กรอบในการ
ดํ าเนิ น งาน (U5.1-2.1) ทั้ งนี้ มหาวิ ทยาลั ยไดมีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล เพื่ อเป น กลไกในการขั บ เคลื่อน โดยไดแตงตั้งชุดคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมดานการเงิน เพื่อนําไปสูการ
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ปฏิบัติ (U5.1-2.2) และไดมีการทบทวนแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ ว รรณ
ภูมิ พ.ศ. 2564 -2565 เพื่อใหสอดรับกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563-2565 ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยไดผานจากการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2564 -2565 ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2564, ครัง้ ที่ 2/2564 เมื่อวัน
จันทรที่ 22 กุมภาพันธ 2564 และครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา (U5.1-2.3) และอยูระหวางจัดทําเอกสารแจง
ใหกับหนวยงานตรวจสอบ เพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัยและเผยแพรบน website
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 โดยคํานึงถึงความสอดคล องกับ แผนกลยุ ทธ เปาหมาย ผลผลิต และกรอบวงเงินงบประมาณ
รายจายประจําป ซึ่งในแตละปจะมีแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ และครอบคลุมพันธ
กิจ ทั้ง 4 ดาน คือ การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุศิลปวัฒนธรรม (U5.1-3.1)
4. มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ มี ตั ว ชี้ วั ด ของแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป
ทีไ่ ดกําหนดคาเปาหมายของแตตัวชี้วัดและผูรับผิดชอบ เพื่อวัดความสําเร็จของการปฏิบัติงานไวในแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไวที่หนา 8-18 (U5.1-3.1)
5. มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุวรรณภูมิ มีการดําเนิน งานตามแผนปฏิบัติร าชการทั้ง 4
พั น ธกิ จ โดยมี การรายงานผลการดํ า เนิ น งานตัว ชี้วัดตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติร าชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2,3,4 เสนอตอคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภู มิ
(U5.1-5.1)
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการ โดยกองนโยบายและแผนติ ด ตามการรายงานผลของทุ ก หน ว ยงานเป น รายเดื อ น
(U5.1-6.1) พรอมกันนี้ ไดมีการจัดประชุมเรงรัดติดตามผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ เพื่อให
หน ว ยงานได ส รุ ป ผลการดํ า เนิ น งานและการใชจายงบประมาณและชี้แ จงถึ งสาเหตุ ปญ หาและอุป สรรค
ของการดําเนินงานที่ไมเปนไปตามเปาหมาย ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันศุกรที่ 26 มิถุนายน 2563 ครั้งที่ 3/2563
วันศุกรที่ 31 กรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 4/2563 วันศุกรที่ 28 สิงหาคม 2563 (U5.1-6.2)
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ มีผ ลการดําเนิน งานตามตัว ชี้วัดและหนว ยงานผูรับ ผิดชอบ เสนอตอ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ (U5.1-7.1)
8. มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภูมิมีการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563-2565 โดยเชิญประชุมหัวหนาหนวยงานมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ในวั น อั ง คารที่ 7 เมษายน 2563 เพื่ อ ให แ ผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 สอดคลองกับพระ
ราชกฤษฎี กาว า ด วยหลั กเกณฑ และวิ ธีการบริหารกิจ การบานเมืองที่ดี (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีมติให
หนวยงานจัดทําขอมูลการทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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พ.ศ. 2563-2565 และกํ าหนดประชุ ม เพื่อรว มพิจ ารณาข อ มูล การทบทวนแผนยุทธศาสตรก ารพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563 -2565 ในวันศุกรที่ 19 มิถุนายน 2563 โดยเสนอตอ
ที่ประชุมผูบริหารเพื่ อโปรดพิจ ารณา (ราง) แผนยุทธศาสตร การพัฒนามหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคล
สุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563-2565 ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 และเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อโปรดพิจารณา (ราง) แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563-2565 ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 ไดรับความเห็นชอบจากที่
ประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 9/ 2563 วั น พฤหั ส บดี
ที่ 10 กั น ยายน พ.ศ. 2563 (U5.1-8.1) และได ท บทวนแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย
พ.ศ. 2563-2565 ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2564 (U5.1-8.2) เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ กฎกระทรวงการจั ด
กลุ ม สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2564 โดยเสนอร า งแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาฯ ต อ ที่ ป ระชุ ม ผู บ ริ ห าร
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ (ทปผ.) เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 20 มกราคม 2564 เสนอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.) เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม
2564 และเสนอตอทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564
ทั้งนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการทบทวนและไดเพิ่มเติมในสวนของประเด็นยุทธศาสตรจาก
3 ประเด็นยุทธศาสตร เปน 4 ประเด็นยุทธศาสตร มีตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตรจากเดิม 31 ตัวชี้วัดเพิ่มเปน
44 ตัวชี้วัด และไดกําหนดคาเปาหมายไวในแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2564 จํานวน 28 ตัวชี้วัด ซึ่งผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2563-31
กรกฎาคม 2564) มีผลการดําเนินที่อยูระหวางดําเนินการเปนไปตามเปาหมายและสูงกวาเปาหมาย จํานวน
13 ตัวชี้วัด ผลการดําเนินที่อยูระหวางดําเนินการต่ํากวาเปาหมาย จํานวน 13 ตัวชี้วัด และยังไมถึงระยะเวลา
ดําเนินการ 2 ตัวชี้วัด
ขอ 2. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไป
ดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา 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 มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตเพื่อจัดทําและวิเคราะห
ตนทุนประกอบดวยผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยผูรับผิดชอบในการดําเนินการจัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (U2-5.1-2.1)
2.2 จัดทําหนังสือขอขอมูลการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 และ
หนังสือสงขอมูลการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 จากหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
(U2-5.1-2.2)
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2.3 กองคลั งดํ า เนิ น การนํ า ผลการจัดทําตน ทุน ตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
สงใหกับหนวยงานระดับคณะ จํานวน 6 คณะ เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลการเพิ่มขึ้นลดลงของตนทุนตอหนวย
ผลผลิตในแตละคณะ (U2-5.1-2.3)
2.4 คณะไดทําหนังสือสงขอมูลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
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.2564 ครั้งที่1/2564 เพื่อรายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2563 ผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 และขออนุมัติแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (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.2563 ผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 และแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 ใหกับสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร ทราบ (U2-5.1-2.6)
2.7 กองคลั งดํ า เนิ น การส งระเบี ย บวาระเขา ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริห ารมหาวิ ทยาลัย ครั้ง ที่
4/2564 เกี่ยวกับผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ผลตามแผนเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 และแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
เพื่อรายงานใหกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ (U2-5.1-2.7)
2.8 กองคลังไดรับรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 ตามระเบียบ
วาระที่ 1.2.5 รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 รายงนผลการ
ดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 และรายงานแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (U2-5.1-2.8)
ขอ 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดําเนินการดานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
และเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย โดยแบงเปน 2 ชุด ไดแก 1). คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน 2). คณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามคําสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ
ที่ 1545/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 สั่ง ณ วันที่ 8 ต.ค. 62 (U3-5.1-3.1)
มหาวิทยาลัยใชแนวทางการจัดการความเสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยง COSO ในการ
วิเคราะหความเสี่ยง โดยแบงออกเปน 7 ดาน ดังนี้
ดานที่ 1 ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : S)
- 276 -

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
ในปงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยไดวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง
ตามแบบวิเคราะหความเสี่ยง แบบ บส. 1 (U3-5.1-3.2) และไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2563 โดยวิเคราะห
ความเสี่ยงออกเปน 6 ดาน 9 เรื่อง ไดแก
1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ จํานวน 2 เรื่อง
1.1 บัณฑิตในบางหลักสูตรอาจมีสมรรถนะไมตรงกับความตองการ
กอนดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมีระดับความเสี่ยงอยูในระดับสูงมาก
โดยวิเคราะหโอกาสที่จะเกิดพบวา อยูระดับ 4 ความรุนแรงของผลกระทบ อยูในระดับ 5 โดยมหาวิทยาลัยมี
แนวทางการจัดการความเสี่ยง ไดแก 1. ปรับปรุงหลักสูตรใหตอบสนองการผลิตกําลังคนรองรับอุตสาหกรรม
เปาหมายของประเทศ โดยความรวมมือกับสถานประกอบการ 2. สงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนและปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ ในรูปแบบของ Work Integrated Learning (WiL) เพิ่มขึ้น 3. สรางความรวมมือกับสถาน
ประกอบการในการจัดการศึกษาในรูปแบบของหลักสูตรรวมผลิต 4. จัดหาครุภัณฑพื้นฐานที่จําเปนทดแทน
ครุภัณฑเดิม และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหเพียงพอตอการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร 5. พัฒนา
ความรู ทักษะ และประสบการณทางวิชาชีพใหอาจารย โดยการฝกอบรมและการฝกประสบการณ (ฝงตัว) ใน
สถานประกอบการ 6. พัฒนารูปแบบและวิธีการสอนสมัยใหมใหกับอาจารย เพื่อเปลี่ยนบทบาทจากผูส อน
(Lecturer) เปนผูชี้แนะ (Facilitator) 7. พัฒนาทักษะทางสังคม (Soft skills) ใหนักศึกษาทุกชั้นปอยางตอเนื่อง
8. ปรับปรุงกระบวนการเก็บขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 9. ใชระบบสหกิจศึกษาในการเก็บขอมูล และมี
โครงการ/กิจกรรม 1. โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาใหมีมาตรฐาน (วท.) 2. โครงการพัฒนาทักษะการ
ทํางานในศตวรรษที่ 21 : Cross-cultural Integration 2020(ศศ.) 3. โครงการอบรมตอยอดความรูเรียนรูจริง
ด า น เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ย สั ญ ญ า ณ ห ลั ก สู ต ร LINK Campus Cabling (LCC) 2 0 1 9 “Network Solution
Infrastructure” (คอ.) 4. โครงการสงเสริมทักษะการเรียนรูกับการทํางานแบบบูรณาการและการฝกภาคสนาม
ณ สถานที่จริง (ศศ.) 5. โครงการพัฒนามาตรฐานทักษะการสื่ อสารและการใชเ ทคโนโลยีสารสนเทศให กับ
นักศึกษา (วส.) 6. โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาสูสถานประกอบการ (ทอ.) 7. โครงการเตรียมความ
พรอมสูโลกอาชีพ (บท.)
หลังดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมีระดับความเสี่ยงอยูในระดับสูงมาก
โดยวิเคราะหโอกาสที่จะเกิดพบวา อยูระดับ 4 ความรุนแรงของผลกระทบ อยูในระดับ 5
1.2 มหาวิทยาลัยไมสามารถดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและเปาหมายการจัดการศึกษาได
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กอนดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมีระดับความเสี่ยงอยูในระดับสูงมาก
โดยวิเคราะหโอกาสที่จะเกิดพบวา อยูระดับ 4 ความรุนแรงของผลกระทบ อยูในระดับ 5 โดยมหาวิทยาลัยมี
แนวทางการจัดการความเสี่ยง ไดแก 1.1 จัดการศึกษาใหดึงดูดผูเรียนรุนใหม เชนจัดการศึกษารวมกับสถาน
ประกอบการ (หลักสู ตรรวมผลิ ต) ตามข อตกลงความรวมมื อในการผลิ ตกํ าลั งคนตามความตองการของสถาน
ประกอบการ 1.2 เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตร non degree เพื่อหาผูเรียนกลุมใหมๆ มาชดเชย เชน คนวัย
ทํางาน วัยเกษียณอายุ เปนตน1.3 เพิ่มการประชาสัมพันธองคกรและหลักสูตรเชิงรุก ไปยังกลุมเปาหมาย เชน การ
จั ด Road show หรื อให ทุนการศึ กษามากขึ้ น รวมทั้ งการพั ฒนา website ของหน วยงานให น าสนใจและเป น
ปจจุบันมากขึ้น 1.4 จัดการศึ กษาใหมีสื่ อที่ ใช ในการเรี ยนการสอนที่ ทันสมั ย เชนการสร างบทเรี ยนออนไลน ที่
ทันสมัยตอบโจทยผูเรียนรุนใหม 2.1 สงเสริมและสนับสนุนหนวยงานในการรับงานบริการวิชาการแบบหารายได
เพิ่ มขึ้ น 2.2 กํ าชั บหน วยงานที่รั บงานบริ การวิ ชาการ คิดค าบริ การทางวิ ชาการตามที่กําหนดไวในขอบังคั บ
มหาวิทยาลัย วาดวยการใหบริการวิชาการ พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพิ่มเติมอยางเครงครัด 2.3 จัดทําแผนงาน
โครงการในการเสนอของบประมาณรายจายประจําป ใหสอดรับกับ ยุทธศาสตรชาติ 2.4 สงเสริมใหหนวยงาน
ใชระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ระหวางศูนยพื้นที่ เพื่อลดคาใชจายในการเดินทางและลดความ
เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ 2.5 งดจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่มีจํานวนผูสมัครเขาศึกษาตอไมเปนไปตามเกณฑ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด สงผลใหไมสามารถจัดการเรียนการสอนได 2.6 ปดหลักสูตรที่ไมสามารถจัดการเรียนการ
สอนได ตอเนื่องกัน 2 ปการศึกษา 3.1 สนับสนุนใหนักวิจัยหาแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกมาเพิ่มเติม
ในสวนที่ถูกปรับลดวงเงินงบประมาณแผนดิน 3.2 สนับสนุนใหทุกหนวยงานกําหนดงานวิจัยสถาบันเปนตัวชี้วัดการ
ประเมินการปฏิบัติงาน หรือกําหนดคาเปาหมาย 1 หนวยงาน ตอ 1 งานวิจัยสถาบัน ใหสามารถทําวิจัยสถาบันโดย
ไมตองใชงบประมาณได 3.3 สงเสริมการทํางานวิจัยแบบมุงเปา และมีความเชื่อมโยงระหวางศาสตร ในประเด็นที่
เปนปญหาสําคัญ ผานการจัดสรรทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก 3.4 สงเสริมกิจกรรมหรือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยทั้งดานการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย 3.5 สนับสนุนการปรับภาระงานใหยืดหยุน
เหมาะสมกับแตละบุคคลมากที่สุด 4.1. ทุกหนวยงานทบทวนผลการดําเนินงานที่ผานมาและวางแผนการเบิกจาย
งบประมาณรายจ ายประจํ า ใหสอดรับกับเกณฑที่มหาวิ ทยาลัยกํ าหนด โดยคํานึงถึงปจจัยแวดล อมตางๆ เชน
ระยะเวลาในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง ชวงเวลาและความจําเปนในการใชงานหรือการดําเนินโครงการ ระยะเวลา
ของกระบวนเบิ กจ ายในระบบ GFmis 4.2 ผูรั บผิ ดชอบโครงการ และผู รวบรวมเลมรายงานฉบั บสมบู รณ ของ
หนวยงาน เรงรัดการจัดสง ภายใน 30 วันหลังเสร็จสิ้นโครงการ และมีโครงการ/กิจกรรม 1. โครงการพัฒ นา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐเพื่อการพัฒนาทองถิ่น(ศศ.) 2. โครงการ
พั ฒ นาหลั กสูตรศิ ล ปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิช าภาษาจีน เพื่ออุตสาหกรรมบริการ(ศศ.) 3. โครงการพั ฒ นา
หลั กสู ต รระดั บ ปริ ญ ญา บั ณฑิ ตศึ กษา และความเชี่ย วชาญเฉพาะดาน(วท.) 4. โครงการพัฒ นาหลักสู ต ร
เทคโนโลยีบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร(ทอ.) 5. โครงการจัดทําหลักสูตรใหม
ระดับปริญญาตรี แมคคาทรอนิกส (Mechatronic)(คอ.) 6. โครงการอบรมตอยอดความรูเรียนรูจริ ง ดาน
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ย สั ญ ญ า ณ ห ลั ก สู ต ร LINK Campus Cabling ( LCC) 2019 “ Network Solution
Infrastructure” (คอ.) 7. โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาสูสถานประกอบการ (ทอ.) 8. โครงการพัฒนา
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สมรรถนะวิชาชีพและปฏิบัติการใหกับนักศึกษาโดยรวมมือกับพันธมิตรหลัก (บท.) 9. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษาใหมีมาตรฐาน (วท.) 10. โครงการพัฒนามาตรฐานทักษะการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหกับ นั กศึ กษา (วส.) 11. โครงการพั ฒ นาทักษะธุรกิจ บริการสูมาตรฐานสากล (ศศ.) 12. โครงการพัฒ นา
สมรรถนะนักวิจัยเพื่อขอทุนภายนอก (วท.) 13. โครงการพัฒนานักวิจัยใหมีความสามารถในงานวิจัยโดยระบบ
พี่เลี้ยง (ศศ.) 14. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (บท.) 15. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (คอ.) 16. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทําขอเสนอโครงการ
บริการวิชาการเพื่อสอดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงทุนภายนอก (สวพ.)
หลังดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมีระดับความเสี่ยงอยูในระดับสูงมาก
โดยวิเคราะหโอกาสที่จะเกิดพบวา อยูระดับ 4 ความรุนแรงของผลกระทบ อยูในระดับ 5
2. ความเสี่ยงเชิงการปฏิบัติงาน จํานวน 2 เรื่อง
2.1 มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ใชอยูปจจุบันอาจไมสอดคลองกับกระบวนการทํางานที่ได
ใชเทคโนโลยี
กอนดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมีระดับความเสี่ยงอยูในระดับสูงมาก
โดยวิเคราะหโอกาสที่จะเกิดพบวา อยูระดับ 3 ความรุนแรงของผลกระทบ อยูในระดับ 5 โดยมหาวิทยาลัยมี
แนวทางการจัดการความเสี่ยง ไดแก 1. สํารวจมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน งานที่สําคัญ งานที่มีผลกระทบ
ตอหนวยงานอื่น 2. ปรับปรุงมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงเอกสารประกอบการทํางานใหเปน
ปจจุบัน 3. ประกาศใชและถือปฏิบัติใหทันภายในปงบประมาณ 2563
หลังดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมีระดับความเสี่ยงอยูในระดับปาน
กลาง โดยวิเคราะหโอกาสที่จะเกิดพบวา อยูระดับ 3 ความรุนแรงของผลกระทบ อยูในระดับ 3
2.2 แผนพัฒนาบุคลากรอาจไมสอดรับกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
กอนดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมีระดับความเสี่ยงอยูในระดับสูงมาก
โดยวิเคราะหโอกาสที่จะเกิดพบวา อยูระดับ 3 ความรุนแรงของผลกระทบ อยูในระดับ 5 โดยมหาวิทยาลัยมี
แนวทางการจัดการความเสี่ยง ไดแก 1. จัดประชุมทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร 2. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
IDP(Individual Development Plan) 3. นําเสนอผูบริหารและผูมีอํานาจอนุมัติ 4. ประกาศใชและใหความรู
กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
หลังดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมีระดับความเสี่ยงอยูในระดับปาน
กลาง โดยวิเคราะหโอกาสที่จะเกิดพบวา อยูระดับ 3 ความรุนแรงของผลกระทบ อยูในระดับ 3
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3. ความเสี่ยงดานการเงิน จํานวน 1 เรื่อง
3.1 ผลการเบิกจายงบประมาณประจําปต่ํากวาเปาหมาย
กอนดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมีระดับความเสี่ยงอยูในระดับสูงมาก
โดยวิเคราะหโอกาสที่จะเกิดพบวา อยูระดับ 4 ความรุนแรงของผลกระทบ อยูในระดับ 5 โดยมหาวิทยาลัยมี
แนวทางการจัดการความเสี่ยง ไดแก 1. ทุกหนวยงานทบทวนผลการดําเนินงานที่ผานมาและวางแผนการ
เบิกจายงบประมาณรายจายประจํา ใหสอดรับกับเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว โดยคํานึงถึงปจจัยแวดลอม
ตางๆ เชนระยะเวลาในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง ชวงเวลาและความจําเปนในการใชงานหรือการดําเนินงาน
โครงการ ระยะเวลาของกระบวนการเบิกจายในระบบ GFmis 2. ควรใหทุกหนวยงานมีการสรางวิจัยสถาบัน
โดยนํ า ข อมู ล การดํ า เนิ น งาน ป ญ หา อุ ป สรรค มาเปน หัว ขอในการทํา งานวิจัย อยางนอย 1 งานวิจัย 3.
ผูรับผิดชอบโครงการ และผูรวบรวมเลมรายงานฉบับสมบูรณของหนวยงานเรงรัดการจัดสง ภายใน 30 วันหลัง
เสร็จสิ้นโครงการ
หลังดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมีระดับความเสี่ยงอยูในระดับสูงมาก
โดยวิเคราะหโอกาสที่จะเกิดพบวา อยูระดับ 4 ความรุนแรงของผลกระทบ อยูในระดับ 5
4. ความเสี่ยงดานธรรมมาภิบาล จํานวน 2 เรื่อง
4.1 อาจเกิดความเสียหายดานประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
กอนดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมีระดับความเสี่ยงอยูในระดับสูงมาก
โดยวิเคราะหโอกาสที่จะเกิดพบวา อยูระดับ 4 ความรุนแรงของผลกระทบ อยูในระดับ 5 โดยมหาวิทยาลัยมี
แนวทางการจั ด การความเสี่ ย ง ได แ ก 1. ทบทวนนโยบายการควบคุ ม ภายในให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ
กระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.
2561 2. ประกาศใช ควบคุม และประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงาน
ของรัฐ
หลังดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมีระดับความเสี่ยงอยูในระดับปาน
กลาง โดยวิเคราะหโอกาสที่จะเกิดพบวา อยูระดับ 3 ความรุนแรงของผลกระทบ อยูในระดับ 3
4.2 การเกิดผลประโยชนทับซอนดานการจัดซื้อจัดจางในมหาวิทยาลัย
กอนดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมีระดับความเสี่ยงอยูในระดับสูงมาก
โดยวิเคราะหโอกาสที่จะเกิดพบวา อยูระดับ 4 ความรุนแรงของผลกระทบ อยูในระดับ 5 โดยมหาวิทยาลัยมี
แนวทางการจัดการความเสี่ยง ไดแก 1. กําชับใหบุคลากรที่รับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบการทับซอนของการ
จัดซื้อจัดจางตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานงานจัดซื้อจัดจาง(SOP 102-01) อยางเครงครัดและรายงานผล
การตรวจสอบเสนอผูอํานวยการกองคลัง 1 ครั้ง/เดือน 2. ดําเนินการตรวจสอบผูมีสวนไดสวนเสียของบุคคล/นิติ
บุคคล ที่เปนผูขาย/ผูรับจาง/คูสัญญากับมหาวิทยาลัยกับหนวยงานภายนอก เชน กระทรวงพาณิชย กรมสรรพากร
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หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 3. ใหบุคคล/นิติบุคคล ที่เปนผูขาย/ผูรับจาง/คูสัญญากับมหาวิทยาลัยลงนามใน
หนังสือรับรองการไมมีผลประโยชนทับซอนในการจัดซื้อจัดจางกับมหาวิทยาลัย
หลังดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมีระดับความเสี่ยงอยูในระดับสูงมาก
โดยวิเคราะหโอกาสที่จะเกิดพบวา อยูระดับ 4 ความรุนแรงของผลกระทบ อยูในระดับ 5
5. ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 เรื่อง
5.1 อาจเกิดความไมมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ
กอนดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมีระดับความเสี่ยงอยูในระดับสูงมาก
โดยวิเคราะหโอกาสที่จะเกิดพบวา อยูระดับ 4 ความรุนแรงของผลกระทบ อยูในระดับ 4 โดยมหาวิทยาลัยมี
แนวทางการจัดการความเสี่ยง ไดแก 1. บํารุงดูแลรักษาระบบ Firewall เพื่อทําหนาที่ปองกันไมใหมีการบุกรุก
จากระบบ 2. บริหารจัดการระบบตรวจสอบการบุกรุกเครือขายและติดตามเพื่อปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ 3.
ทบทวนแผนความมั่นคงและปลอดภัยดานสารสนเทศ มอบหมายผูรับผิดชอบกรณีเกิดเหตุการณตางๆ เพื่อ
ความรวดเร็วในการแกไขปญหา 4. จัดทําการซักซอมตามแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 5.
จัดทําแผนแมบทระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 6. พัฒนากําลังคนเฉพาะดานตามมาตรฐานการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ และมีโครงการ/กิจกรรม 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดําเนินกิจกรรม
บนระบบเครือขายสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา WUNCA" (สวส.)
หลังดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมีระดับความเสี่ยงอยูในระดับสูงมาก
โดยวิเคราะหโอกาสที่จะเกิดพบวา อยูระดับ 4 ความรุนแรงของผลกระทบ อยูในระดับ 4
6. ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก จํานวน 1 เรื่อง
6.1 อาจเกิดความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของบุคลากรและนักศึกษา
กอนดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมีระดับความเสี่ยงอยูในระดับสูงมาก
โดยวิเคราะหโอกาสที่จะเกิดพบวา อยูระดับ 4 ความรุนแรงของผลกระทบ อยูในระดับ 4 โดยมหาวิทยาลัยมี
แนวทางการจัดการความเสี่ยง ไดแก มาตรการปองกันการเกิดอัคคีภัย 1. ตรวจสอบดูแลวัสดุอุปกรณไฟฟาเกา
ชํารุด และอาคารตางๆ ที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย 2. ตรวจเช็คความพรอมของระบบการปองกันอัคคีภัยใหพรอม
ใชงานตลอดเวลา มาตรการปองกันการสูญเสียเมื่อเกิดอัคคีภัย 1. จัดทําแผนการอพยพบุคลากรและนักศึกษา
ในกรณีเกิดอัคคีภัย 2. ซอมการอพยพในกรณีเกิดอัคคีภัยตามที่กําหนดไวในแผน 3. ฝกอบรมใหความรูความ
เขาใจวิธีการใชอุปกรณดับเพลิง (ถังดับเพลิง) แกบุคลากร มาตรการปองกันทรัพยสินและความปลอดภัยของ
บุคลากร 1. สงเสริมการจั ดประชุ มทางไกล (Video conference) เพื่อลดอุบั ติเหตุจากการเดิน ทาง 2. จัด
เจ าหน า ที่ รั กษาความปลอดภั ย ดู แลและเฝ าระวังจุ ด ที่มี ความเสี่ ย ง 3. รณรงคกวดขัน วินัย จราจรภายนอก
มหาวิทยาลัย 4. ติดตั้งกลองวงจรปดภายในมหาวิทยาลัยใหทั่วถึง 5. จัดตั้งศูนยกลางรับแจงเหตุเพื่อประสานงาน
กับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวของ 6. ตรวจสอบและบํารุงรักษาลิฟทตามระยะเวลาที่กําหนด
หลังดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมีระดับความเสี่ยงอยูในระดับสูงมาก
โดยวิเคราะหโอกาสที่จะเกิดพบวา อยูระดับ 4 ความรุนแรงของผลกระทบ อยูในระดับ 4
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มหาวิทยาลัยประเมินความเสี่ยง แบงเปน 3 สวน ดังนี้
(1) ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง/ความนาจะเกิด (Likelihood or Probability)
(2) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
(3) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ทั้งในเชิงคุณภาพ และในเชิงปริมาณ โดยใชมาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความ
เสี่ ย ง และกลยุ ทธ ในการจั ดการความเสี่ ย ง 4T ไดแก 1) Avoid (Terminate) ลดโอกาสที่จ ะเกิดให เ หลื อ
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) ลดปริมาณความ
เสียหายใหนอยลง (ควบคุม) 2) Prevent (Treat) ลดโอกาสที่จะเกิดใหนอยลง (ควบคุม) และนํามาจัดลําดับ
ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแบบวิเคราะหความเสี่ยง แบบ บส. 1 (U3-5.1-3.2)
มหาวิทยาลัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (U3-5.1-3.3) ไดวางแผนจัดการความเสี่ยง 6 ดาน 9 เรื่อง ใช
งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1,343,500- บาท ประกอบดวย
1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ จํานวน 2 เรื่อง
1. บัณฑิตในบางหลักสูตรอาจมีสมรรถนะไมตรงกับความตองการ
2. มหาวิทยาลัยไมสามารถดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและเปาหมายการจัดการศึกษาได
2. ความเสี่ยงเชิงการปฏิบัติงาน จํานวน 2 เรื่อง
1. มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ใชอยูปจจุบันอาจไมสอดคลองกับกระบวนการทํางานที่ไดใช
เทคโนโลยี
2. แผนพัฒนาบุคลากรอาจไมสอดรับกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
3. ความเสี่ยงดานการเงิน จํานวน 1 เรื่อง
1. ผลการเบิกจายงบประมาณประจําปต่ํากวาเปาหมาย
4. ความเสี่ยงดานธรรมมาภิบาล จํานวน 2 เรื่อง
1. อาจเกิดความเสียหายดานประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
2. การเกิดผลประโยชนทับซอนดานการจัดซื้อจัดจางในมหาวิทยาลัย
5. ความเสีย่ งดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 เรื่อง
1. อาจเกิดความไมมนั่ คงปลอดภัยทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ
6. ความเสีย่ งจากเหตุการณภายนอก จํานวน 1 เรื่อง
1. อาจเกิดความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ ของบุคลากรและนักศึกษา
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ทั้ ง นี้ แ ผนบริ ห ารความเสี่ ย งของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 ไดผานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2/2563
เมื่ อวั นที่ 26 กุ มภาพั นธ 2563 (U3-5.1-3.4) และผ า นการประชุ ม สภา มทร.สุ ว รรณภู มิ ครั้ งที่ 3/2563
เ มื่ อ วั น ที่ 12 มี น า ค ม 2563 แ ล ะ ผ า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส ภ า ม ท ร . สุ ว ร ร ณ ภู มิ ค รั้ ง ที่ 5/2563
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 พิจารณาอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง (U3-5.1-3.5) และเผยแพรแผนบริหาร
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหผูกํากับติดตาม และ
ผูรับผิดชอบหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรการ/กระบวนการ/
โครงการ/กิจกรรม ตามที่ระบุไวในแผนฯ (U3-5.1-3.2) (U3-5.1-3.6)
มหาวิทยาลัยดําเนินการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 9 เดือน ตาม
หนังสือที่ อว.0656.23/ว160 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เรื่อง ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงฯ รอบ 9 เดือน (เดือนตุลาคม 25562 – มิถุนายน 2563) ผูรับผิดชอบหรือหนวยงาน ที่รับผิดชอบรายงาน
ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 9 เดือน (U3-5.1-3.7) และไดรวบรวม ผลการดําเนินงานฯ
ที่ ห น ว ยงานรายงานมาวิ เ คราะห และสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งาน ดั ง นี้ ผลการดํ า เนิ น งานบรรลุ
เป า หมาย จํ า นวน 5 เรื่ อ ง คิ ด เป น ร อ ยละ 55.56 ไม บ รรลุ เ ป า หมาย จํ า นวน 4 เรื่ อ ง คิ ด เป น ร อ ย
ละ 44.44 รายละเอียดดังเลมรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 9 เดือน โดยนําผลการดําเนินงานดังกลาวเสนอผูบริหารที่กํากับดูแลงานบริหาร
ความเสี่ยง ตามหนังสือที่ อว 0656.23./223 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 9 เดือน (U3-5.1-3.8) นําเขาที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ห าร มทร.สุ ว รรณภู มิ และเพื่ อคณะกรรมการฯ รว มกัน พิจ ารณาผลการดํ าเนิ น งาน ดังกลาวฯ และ
ดําเนินการกํากับติดตาม รอบ 12 เดือน ตามหนังสือที่ อว 0656.23/ว253 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรื่อง
ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย งฯ รอบ 12 เดื อ น (เดื อ นตุ ล าคม 25562
– กันยายน 2563) (U3-5.1-3.9) และไดรวบรวม ผลการดําเนินงานฯ ที่หนวยงานรายงานมาวิเคราะห และ
สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้ ผลการดําเนินงานบรรลุ เปาหมาย จํานวน 6 เรื่อง คิดเปนรอยละ 77.78 ไมบรรลุ
เปาหมาย จํานวน 2 เรื่อง คิดเปนรอยละ 22.22 รายละเอียดดังเลมรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (U3-5.1-3.10)นําเขาที่ประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 (U3-5.1-3.11)
มหาวิ ทยาลั ย มี การจั ดทํ า แผนบริ ห ารความเสี่ย ง ปงบประมาณ 2564 และมีการดําเนิน การตาม
ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย (U3-5.1-3.12) ดังนี้
1. ควรมีการจัดลําดับความสําเร็จของการจัดการศึกษา การวิจัย และทราบวงเงินที่ใชดําเนินการเพื่อ
ระบุไดวาบัณฑิตนักปฏิบัติคณะใดควรลด ควรเพิ่มจํานวนเทาใด
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ขอ 4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิใหความสําคัญกับการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
โดยกํ า หนดไว ใ นแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ พ.ศ. 2563 –
2565 ยุทธศาสตรที่ 3 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงไดอยางมั่นคง โครงการสําคัญ
ที่ 3.7 โครงการบริ ห ารจั ดการมหาวิ ทยาลัย ดว ยหลักธรรมาภิบ าล (อาทิโ ครงการมหาวิทยาลัย คุณธรรม
โครงการมหาวิทยาลัยโปรงใส) และการดําเนินกิจกรรมที่รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวงงานภาครัฐ โดยมีรายละเอียดการดําเนินการดังนี้
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารกํ า หนดเป า หมายการดํ า เนิ น งานโดยการจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา
มหาวิ ทยาลั ย และนํ า ไปสู การปฏิบั ติโดยการจัดทําแผนงานเพื่อเสนอของบประมาณประจําป แผนปฏิ บัติ
ราชการประจํ า ป และจั ดทํ า คํ า รั บ รองการปฏิบัติร าชการประจําป โดยมีการติดตาม และรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนงานตามรอบระยะเวลา
การวัดผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ตัวชี้วัด
รวม จํานวน 79 ตัวชี้วัด เปนไปตามเปาหมายและสูงกวา 42 ตัวชี้วัด ต่ํากวา 26 ตัวชี้วัด ยังไมถึงระยะเวลา
ดําเนินการ 11 ตัวชี้วัด โดยมีการรายงานใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบ ในการประชุม ครั้งที่
10/2563 วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ระเบียบวาระที่ 1.2.4 (U4-5.1-4.1-1)
ในดานการติดตามผลการดําเนินการไดใหหนวยงานในสังกัดรายงานผลการดํานเนินงาน และรายงาน
ผลการใชจายงบประมาณในทุกวันที่ 1 ของเดือน และนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ
ทราบผลการดําเนินงานและติดตามการดําเนินการในกรณีที่ไมเปนไปตามแผนหรือไมบรรลุวัตถุประสงค
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
มหาวิทยาลัยมีกําหนดมาตรการเพื่อใหเกิดการใชประโยชนสินทรัพยที่มีเพื่อใหเกิดประโยชนตอองค
สูงสุดโดยกําหนดแนวทางการบริหารจัดการการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกภายในใหกับนักศึกษา ดังปรากฏใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 25
พฤศจิกายน 2563 ในระเบียบวาระที่ 4.1.2 (U4-5.1-4.2-1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรหรืศักยภาพ
บุ คลากรให เ หมาะสมกั บ ภาระงานดั งเช น การพิ จารณาทบทวนหน วยงานผู รับผิดชอบการจัดการความรูของ
มหาวิทยาลัยดังปรากฏในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ในระเบียบวาระที่ 4.1.1 (U4-5.1-4.2-2) และการหารือรวมกันในแนว
ทางการบริหารกิจการโรงแรม ดังปรากฏในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ในระเบียบวาระที่ 4.1.2 พิจารณาแนวทางในการ
บริหารจัดการอาคารปฏิบัติการทองเที่ยวและการโรงแรม คณะศิลปศาสตร (U4-5.1-4.2-3)
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
มีการใหบริการแกนักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย หนวยงานของ
รัฐ หนวยงานเอกชน โดยเปนไปตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานตามเวลาที่กําหนด เพื่อตอบสนองความ
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ตองการของผูรับบริการ และมีชองทางการติดตอสื่อสารถึงผูบริหารมหาวิทยาลัย และผูบริหารหนวยงาน(U45.1-4.3-1) เพื่อใหผูรับบริการติดตอสื่อสาร เสนอแนะการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในดานตางๆ ไดสะดวก
รวดเร็ว การกําหนดชองทางการรับเรื่องรองเรียน และขั้นตอนการดําเนินการรับเรื่องรองเรียน (U4-5.1-4.32) ซึ่งอธิการบดีไดใหนโยบายแกทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากร ผานการประชุมตางๆ เชน การประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และการพบปะบุคลากรในโอกาสตาง
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและ สายสนับสนุนมีการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
และความรับผิดชอบตอตนเอง มหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม ดังนี้
4.1 ผูบริหาร โดยการแตงตั้งและมอบหมายงานปรากฏตามคําสั่งแตงตั้งรองอธิการบดี ผูชวย
อธิการบดี และคําสั่งมอบอํานาจ (U4-5.1-4.4-1)
4.2 บุ คลากรสายวิ ช าการ กํ า หนดใหป ฏิบัติตามขอบังคับ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคล
สุ ว รรณภู มิ ว า ด ว ยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชว ยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย (U4-5.1-4.4-2)
4.3 บุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติตามข อตกลงการกําหนดตัวชี้วัด เพื่อประเมิ นผลการปฏิ บัติ
ราชการ (U4-5.1-4.4-3)
ทั้งนี้ จากการมอบหมายและความรั บผิดชอบดังกลาว มหาวิทยาลัยมีระบบประเมิน ผลการ
ปฏิบัติราชการ (HRDrmutsb) เพื่อใชในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบอํานาจ ภาระงานของ
สายวิชาการและสายสนับสนุน โดยมอบกองบริหารงานบุคคลเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินการ
ระบบดังกลาว (U4-5.1-4.4-4)
5. หลักความโปรงใส (Transparency)
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานอยางเปดเผย ตรงไปตรงมา โดยผูรับบริการสามารถเขาถึง
ขอมูลขาวสารไดอยางเสรีภายใตขอบเขตของกฏหมาย ตรวจสอบได ผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัย เชน กอง
คลังมีบริการตรวจสอบสถานะการเงิน/รับเช็ค ทาง Facebook “กองคลัง ออนไลน (มทรส).” การจัดซื้อจัด
จาง (U4-5.1-4.5-1) กองบริหารงานบุคคล มีประกาศการดําเนินการสรรหาบุคลากรเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ ตั้งแตกระบวนการรับสมัคร จนถึงการประกาศรายชื่อผูไดรับการเลือกสรร (U4-5.1-4.52) การเสนอขอกํ า หนดตํ า แหน ง ทางวิ ช าการรายบุ ค คลบนเว็ บ ไซต เรื่ อ งการพิ จ ารณาตํ า แหน ง ทาง
วิชาการ (U4-5.1-4.5-3) และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีการแจงใหรับทราบผลรายบุคคล และหาก
ผูรับการประเมินไมเห็นดวยกับผลการประเมินการปฏิบัติราชการ หรือมีความผิดพลาด คลาดเคลื่อน สามารถ
ยื่นหนังสือโตแยง/คัดคาน ได เปนไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครองซึ่ง
แสดงถึงความโปรงใสในการทํางาน ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีการประกาศเจตจํานงในการบริหารงานดวยความ
ซื่อสัตยสุจริตของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 9 มีนาคม 2560 (U4-5.1-4.5-4)
6. หลักการมีสวนรวม (Participation)
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ในการออกขอบังคับมหาวิทยาลัยฉบับใหมมีคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบขอบังคับ ตามคําสั่ง
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ที่ 1502/2563 ลงวั น ที่ 30 ธั น วาคม 2563 เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบขอบังคับ(U4-5.1-4.6-1) ไดพิจารณาและปรับปรุงรางขอบังคับใหม และ
มีการจัดทําหนังสือแจงหัวหนาหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย พิจารณารางขอบังคับฉบับใหม เพื่อใหบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยทุกคนไดมีสวนรวมในการพิจารณารางขอบังคับ ที่มีการกระทบสิทธิและหนาที่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และเปนการเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนในสังกัดรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางขอบังคับ
ใหม (U4-5.1-4.6-2) มีการแตงตั้งคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประกอบดวย
รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก และประธานสภาคณาจารย มีหนาที่ให
คําปรึกษาแนะนําการบริหารมหาวิทยาลัย ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 195/2562 ลงวันที่ 24 มกราคม 2562 (U4-5.1-4.6-3) และ
การมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหนาสวนราชการในมหาวิทยาลัย ตาม
ขอบังคับฯซึ่งกําหนดใหมีการมีสวนรวมจากผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดเสียเพื่อใหความเห็น คําชี้แนะในการ
พัฒนาปรับปรุงมหาวิทยาลัยใหพัฒนาตอไปโดยผูมีสวนรวมไดแก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุ ณวุ ฒิ
ผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูปกครอง ศิษยเกา นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ผูนําชุมชน เปนตน กับทั้งมี
การเปดโอกาสใหบุคลากร นักศึกษา ผูใชบริการสามารถแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะตางที่เกี่ยวของ
กั บ มหาวิ ทยาลั ย ได ทางช องทางการติ ดต อสื่อสารตางๆ เชน เว็ป ไซตส ายตรงผูบ ริห าร จดหมาย หรือสื่อ
อิเลคทรอนิกสอ่ืนๆ การเขารวมกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัยเชน กิจกรรมการตักบาตรทําบุญตามวาระ
สํ า คั ญทางศาสนาและวาระสํ า คั ญ อื่ น การเขารว มกิจ กรรมของมหาวิทยาลัย เชน กิจ กรรมสังสรรคปใหม
กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย หรือการเขารวมกิจกรรมกับหนวยงานอื่นๆเชนการรวมกิจกรรมกับจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี หรือการเขารวมกิจกรรมกับหนวยงาน/สถานศึกษาอื่น
โดยในทุกกิจกรรมจะมีทั้งผูบริหารและบุคลากรหรือนักศึกษาเขารวมดวยโดยตลอด (U4-5.1-4.6-4)
7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)
มหาวิทยาลัยมีการถายโอนอํานาจหนาที่ในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ลงนามในหนังสือหรือเอกสารการ
ปฏิบัติราชการ การตัดสินใจดานทรัพยากรตามภารกิจตาง ๆ โดยอธิการบดีถายโอนอํานาจไปยังรองอธิการบดี
รองอธิการบดีประจําศูนยพื้นที่ และผูชวยอธิการบดี สวนคณบดี/ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก/กอง ถายโอน
อํานาจไปยังรองคณบดีดานต างๆรองคณบดีประจํ าศูนย พื้นที่ รองผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพตามภารกิจตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย (U4-5.1-4.7-1)
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)
มีการดําเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับในการบริหารราชการของมหาวิทยาลัยดวยความ
เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดเสีย โดยการแจงระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ
หลักเกณฑตาง ๆ ใหหนวยงานทราบและประชาสัมพันธทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการ
กฎหมายและระเบียบขอบังคับตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 1502/2563 ลงวันที่
30 ธั น วาคม 2563 เรื่ อง แต งตั้ งคณะกรรมการกฎหมายและระเบี ยบข อบั งคั บ (U4-5.1-4.8-1) พิจ ารณา
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กลั่นกรองการออกข อบั งคั บ ระเบียบ ประกาศในการบริหารมหาวิ ทยาลั ย กอนเสนอสภามหาวิทยาลั ย ที่
คํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียตามหลักกฎหมาย โดยเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นตอ
ร า งข อ บั ง คั บ ซึ่ ง ไม มี ก ารกํ า หนดให มี ผ ลย อ นหลั ง ในทางที่ เ ป น โทษ และมี ก ารแจ ง ให ห น ว ยงานในสั งกั ด
มหาวิทยาลัยรับทราบขอบังคับ ประกาศ ใหมๆ (U4-5.1-4.8-2)
9. หลักความเสมอภาพ (Equity)
มีการปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเสมอภาคในการปฏิบัติราชการ ไมเลือกปฏิบัติ ใหบริการอยางเทา
เทียมกันโดยไมแบงแยก ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ เชน การสรรหา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 (U4-5.1-4.9-1) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล พ.ศ. 2548 (มาตรา 11) (U4-5.1-4.9-2) เปนตน ดังตัวอยางเชน ไมมีการจัดหองอาหารเปนการเฉพาะ
สําหรับผูบริหาร แตเปนหองอาหารสําหรับบุคลากรใชรวมกัน การอบรมสัมมนาก็มิไดมีการจัดโตะเกาอี้แยก
ประเภทบุคลากร ชาย หญิง เพศทางเลือก หรือแยกระดับตําแหนง หรือสถานภาพการจาง แตเปนการอยู
รวมกันอยางถอยทีถอยอาศัยกัน ภายใตศักศรีแหงความเปนมนุษยและเคารพสิทธิซึ่งกันและกันดังปรากฏโดย
ชัดแจงวามหาวิทยาลัยไมมีการกอการทะเลาะวิวาทของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
10. หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented)
การดําเนินงานประชุมของคณะกรรมการชุด ตางๆ ของมหาวิทยาลัย เปนการประชุมที่มุงเน น หา
ข อตกลงภายในกลุ มผู มีส ว นได ส ว นเสี ย เพื่อใหไดขอตกลงรว มกัน เชน การใชอํานาจการบริห ารงานของ
อธิการบดีในกิจกรรมหรือภารกิจที่เกี่ยวของกับหลายหนวยงานจะใชกระบวนการปรึกษาหารือรวมกันเชนการ
เสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบดวยอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี
เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นรวมกันกอนที่จะดําเนินการ และการประชุมรวมกันของสภามหาวิทยาลัย สภา
วิชาการ สภาคณาจารยและขาราชการ และผูบริหาร เพื่อกําหนดแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยรวมกันตาม
มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563 ระเบียบวาระที่ 5.3 (U4-5.1-4.10-1)
ขอ 5. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรูตามระบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีระบบการกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหหนวยงาน
ระดับคณะ หนวยงานสายสนับสนุน โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดการความรูสอดคลองกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยทั้ง 5 ดาน ไดแก 1) จัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงที่เนนการปฏิบัติ 2) สรางงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม 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 และ
ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ พ.ศ. 2563-2565 ทั้ ง 3 ด า น ได แ ก
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตและกําลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ ยุทธศาสตร
ที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมสรางความเขมแข็งใหมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม และประเทศ
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ยุทธศาสตรที่ 3 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงไดอยางมั่นคง โดยมีการดําเนินงาน
ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. แต ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด การความรู ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ประจํ า ป
ก า ร ศึ ก ษ า 2563 ต า ม คํ า สั่ ง 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 1474/2563 ล ง
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ประกอบดวยคณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการดําเนินงาน ซึ่งมีหนาที่กําหนด
หลักเกณฑและแนวทางในการดําเนินงานดานการจัดการความรู ผลักดันการดําเนินงานดานการจัดการความรู
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ควบคุมกํากับ ติดตาม และประเมินผลความกาวหนาในการ
ดําเนินงานการจัดการความรู (U5-1-5.1)
2. จั ด ประชุ ม คณะกรรมการจั ด การความรู ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ครั้ ง
ที่ 1/2563 ประจําปการศึกษา 2563 เพื่อวางแนวทางในการดําเนินงานดานการจัดการความรูของหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย และรายงานผลการดําเนินงานของปการศึกษาที่ผานมา ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ
หองประชุม ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยพระนครศรีอยุธ ยา
หันตรา (U5-1-5.2)
3. มีการกํากับติดตามแผนการจัดการความรูของหนวยงานระดับคณะ และหนวยงานสายสนับสนุน
โดยกําหนดหัวเรื่อง (Theme) ดานการผลิตบัณฑิต "การจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิต/พัฒนาบัณฑิตและ
กําลังคน รองรับอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ" ดานการวิจัย "การสรางผลงานวิจัย และนวัตกรรม/งาน
สรางสรรค ที่สรางประโยชนใหมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม และประเทศ" ดานการบริการวิชาการ "การสราง
ผลงานบริการวิชาการ ที่สรางประโยชนใหมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม และประเทศ" ดานการทํานุบํารุงศิลป
และวัฒนธรรม "การสรางความยั่งยืนทางวัฒนธรรมหรือการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม" และดานการ
บริหารจัดการ "การพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง ไดอยางมั่นคง" (U5.15.3)
4. มีการกํากับติดตามใหหนวยงานระดับคณะ และหนวยงานสายสนับสนุน ดําเนินการรายงานผลการ
ดํ า เนิ น งานการจั ด การความรู ข องหน ว ยงาน ป ล ะ 2 ครั้ ง ครั้ ง ที่ 1 รอบ 9 เดื อ น (ข อ มู ล ระหว า ง
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2564) (U5-1-5.4) และ ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน (ขอมูลระหวาง
วัน ที่ 1 มิ ถุน ายน 2563 ถึ งวั น ที่ 31 พฤษภาคม 2564) โดยสรุป ผลการดําเนิน งานการจั ด การความรู ต าม
แผนการจัดการความรูของหนวยงาน เปาหมาย 32 องคความรู ดําเนินการ 36 องคความรู ประกอบดวย ดาน
การเรียนการสอน จํานวน 6 องคความรู ดานการวิจัย จํานวน 6 องคความรู ดานการบริการวิชาการ จํานวน
4 องคความรู ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํานวน 1 องคความรู และดานการ
บริหารจัดการ จํานวน 21 องคความรู (U5-1-5.7)
5. จัดกิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ระหวางวันที่ 24-25 มิถุนายน 2564 ผานระบบออนไลน และ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดี (KM Day) ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ผานระบบออนไลน ภายใต
โครงการหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางคลังความรูภายในมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2563 โดย
มีการเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดีผานทางเว็บไซตการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- 288 -

ที่ https://www.rmutsb.ac.th/km/ และจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดีท่ีหนวยงานไดดําเนินการใน
ปการศึกษา 2563 ซึ่งเชิญหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยสงผลงานเขารวมประกวดบทความแนวปฏิบั ติที่ดี
ตามแผนการจัดการความรู ทั้ง 5 ดาน ประกอบดวย ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการบริการ
วิชาการ ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษสิ่งแวดลอม และดานการบริหารจัดการ จํานวน 20
ผลงาน และมีผลการประกวดบทความแนวปฏิบัติ ที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจํ าป
การศึกษา 2563 (U5-1-5.8) ดังตอไปนี้
1. ดานการเรียนการสอน
รางวัลชนะเลิศ ไดแก
ผูช วยศาสตราจารย ดร.สรชัย ชวรางกูร คณะอาจารยผูสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติแบบผสมผสาน (MMT 4On)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก
อาจารยศศิวัลย พูลสวัสดิ์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง การสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูใหกับนักศึกษารุนใหมในยุคดิจิทัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก
ผูช วยศาสตราจารยนันทวดี วงษเสถียร คณะศิลปศาสตร
เรื่อง การพัฒนาสื่อสรางสรรคภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดวยการจัดการเรียนการสอนแบบใชโครงงานเปนฐาน
2. ดานการวิจัย
รางวัลชนะเลิศ ไดแก
อาจารย ดร.แสงทอง บุญยิ่ง คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรในชุมชน
ดวยกระบวนการพัฒนานวัตกรรมบนฐานของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนทับน้ํา อําเภอบางปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก
อาจารย ดร.สุนทรา เฟองฟุง ผูชวยศาสตราจารย ดร.สามารถ ตายขาว
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนภายนอกของสาขาวิชาวิทยาศาสตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก
ผูช วยศาสตราจารย ดร.อุทาน บูรณศักดิ์ศรี ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญ ตั้งสมบัติวิจิตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เรื่อง โครงการพัฒนาตํารับยาสมุนไพรสําหรับสังคมสูงอายุ และแผนการจัดการความรูเรื่อง
การขอรับการรับรองมาตรฐานจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
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3. ดานการบริหารวิชาการ
รางวัลชนะเลิศ ไดแก
อาจารย ดร.ณัฏฐ สิริวรรธนานนท อาจารยสุริยา น้ําแกว
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
เรื่อง การบูรณาการงานบริการวิชาการสูงานวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสาร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก
รองศาสตราจารยอํานวยพศ ทองคํา ผูชว ยศาสตราจารยสุรเชษฐ บํารุงคีรี อาจารยชชู าติ เฉลิมถอย
นายนันทจิตต ธารีรักษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เรื่อง การบริการวิชาการเพื่อถายทอดเทคโนโลยีเครื่องผลิตแผนขาวตังและแผนขาวแตนในชุมชน
ตําบลปลายกลัด อําเภอบางซาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก
ผูช วยศาสตราจารย ดร.กนกพร ภาคีฉาย คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง รูปแบบการบริการวิชาการชุมชนใหไดผลกับการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
มทร.สุวรรณภูมิ
4. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษสิ่งแวดลอม
รางวัลชนะเลิศ ไดแก
รองศาสตราจารยสายหยุด อุไรสกุล คณะศิลปศาสตร
เรื่อง การศึกษาภูมิวัฒนธรรมชุมชนดั่งเดิมยานคลองสวนพลู
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก
อาจารย ดร.บุญสมหญิง พลเมืองดี คณะศิลปศาสตร
เรื่อง วัฒนธรรม วิถีชีวิต ชาติพันธุลาวเวียง ตําบลดอนคา อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
5. ดานการบริหารจัดการ
รางวัลชนะเลิศ ไดแก
อาจารยสุพัชชา ทัพสัพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการการฝกงานแบบออนไลน รองรับสถานการณโรคระบาด
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก
ผูช วยศาสตราจารย ดร.อุทาน บูรณศักดิ์ศรี อาจารยพงฐฉัตร เนียมทรง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เรื่อง โครงการ พัฒนาเหรียญดิจิทัลความดี (RUS Goodness Coin)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก
นางสุดารัตน อ่ําปน คณะศิลปศาสตร
เรื่ อ ง เทคนิ ค การเตรี ย มความพร อ มเพื่ อ ขอกํ า หนดตํ า แหน ง ที่ สู ง ขึ้ น ของบุ ค ลากรสาย
สนับสนุน
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6. มี เว็ บไซต การจั ดการความรูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ https://www.rmutsb.ac.th/km/
(U5-1-5.5) สนับสนุนขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธใหทุกหนวยงานดําเนินงานของการจัดการความรู
อยางเปนระบบ
7. มีเว็บไซตระบบบริหารจัดการความรูหรือคลังความรู ที่ http://www.cop.rmutsb.ac.th/ (U5-15.6) สนับสนุนใหทุกหนวยงานไดมีการเผยแพรขอมูลแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงานใหกับผูบริหาร อาจารย
เจาหนาที่ นักศึกษา และผูสนใจ ไดรับทราบและนําไปใชประโยชนตอไป
8. มีสงเสริมใหทุกหนวยงานสงผลงานแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการความรูภายในมหาวิทยาลัย เขา
รวมประกวดเพื่อคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ภายใตโครงการหลักสูตร
อบรมเชิงปฏิบัติการการสรางคลังความรูภายในมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2563 ซึ่งจะมีการกําหนดจัด
กิ จ กรรมประกวดแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี และกิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู แ นวปฏิ่ บั ติ ที่ ดี (KM Day) ในช ว งเดื อ น
มิถุนายน-กรกฏาคม 2564
ขอ 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและ
มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2563 – 2565 ที่สอดคลอง
กั บ แผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. 2560 - 2564 โดยได รั บ ความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลของมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 8/2563 เมื่ อ วั น ที่ 16 พฤศจิ ก ายน 2563
และได รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 12/2563 เมื่ อ วั น ที่ 17 ธั น วาคม 2563
(U6-5.1-6.1) ทั้ ง นี้ มหาวิ ท ยาลั ย ได แ จ ง ให บุ ค ลากรทุ ก กลุ ม และทุ ก หน ว ยงานในสั ง กั ด รั บ ทราบแผน
ยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2563 - 2565 และยึดถือปฏิบัติตอไป (U6-5.1-6.2)
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
หนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย ได ดําเนิ นการตามตามแผนยุทธศาสตรการบริห ารทรัพยากรบุ ค คล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และกําหนดกระบวนดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากร
บุ คคล ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใหบ รรลุเปาหมายตามตัว ชี้วัด รวมถึงโครงการ/กิจ กรรมที่
กําหนด และมีการดําเนินการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนฯ ดังนี้
แผนการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
1. กองบริหารงานบุคคลดําเนินการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 1 ครั้ง ในตําแหนง
นิติกร สังกัดกองบริหารงานบุคคล ตามแผนการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยบุคลากรสายสนับสนุน และสรร
หาบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 1 ครั้ง ในตําแหนงอาจารยสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ สังกัดคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 1 อัตรา และอาจารยสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร สังกัดคณะ
ศิ ล ปศาสตร จํ า นวน 1 อั ต รา (U6-5.1-6.3) ส ว นการบรรจุ แ ต งตั้ ง มี ก ารสํ า รวจบุ ค ลากรสายวิ ช าการและ
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สายสนั บ สนุ น ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบเพื่ อ เสนอขอกํ า หนดตํ า แหน ง ที่ สู ง ขึ้ น ทั้ ง บุ ค ลากรสายวิ ช าการ
และสายสนั บ สนุ น ทั้ ง นี้ สายสนั บ สนุ น มี ก ารจั ด ทํ า กรอบอั ต รากํ า ลั ง ของมหาวิ ท ยาลั ย ระยะที่ 3
พ.ศ. 2562 -2565 ตามที่หนวยงานตาง ๆ ไดเสนอขอมูลการวิเคราะหและประเมินคางานของตําแหนง โดย
มหาวิทยาลัยไดแตงแตงคณะกรรมการประเมินคางาน และคณะกรรมการประเมินเพื่อแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตํ า แหน ง ที่ สู ง ขึ้ น ได พิ จ ารณากลั่ น กรองผลการประเมิ น ค า งานในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 3/2562 เมื่ อ
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ไดใหความเห็นชอบในการ
ประชุมครั้งที่ 6/2562เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 และสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติการกําหนดกรอบระดับ
ตําแหนงในการประชุมครั้งที่ พิเศษ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 จํานวน 454 ตําแหนง และได
แจงจํานวนกรอบระดับตําแหนง ตามกรอบอัตรากําลังระยะที่ 3 ใหทุกหนวยงานในสังกัดตามหนังสือสํานักงาน
อธิการบดี กองกลาง ที่ อว 0656.02/ว 2434 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 (U6-5.1-6.4)
2. การดํ า เนิ น การมหาวิ ทยาลัย มีก ารสงเสริ ม สนับ สนุน ใหบุคลากรมีความก าวหน า สาย
วิชาชีพ โดยจัดประชุมชี้แจงเพื่อซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการพิจารณากําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ พ.ศ. 2560 ใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และคณะกรรมการใหคําปรึกษาและกลั่นกรองการจัดทํา
ผลงานทางวิชาการ เพื่อสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ซึ่งปจจุบันมีบุคลากรสายวิชาการอยูระหวางการเสนอขอกํ าหนด
ตําแหนงที่ทางวิชาการทั้งสิ้น 190 ราย โดยเสนอขอตําแหนงศาสตราจารย จํานวน 1 ราย รองศาสตราจารย
จํ า นวน 9 ราย และผู ช ว ยศาสตราจารย จํ า นวน 180 ราย (U6-5.1-6.5) ส ว นบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
มหาวิ ท ยาลั ย ได ป ระกาศรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ ประเมิ น และแต ง ตั้ ง บุ ค ลให ดํ า รงตํ า แหน ง สู ง ขึ้ น ครั้ ง ที่
2/2563 จํานวน 264 ตําแหนง ประกอบดวยระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 6 ตําแหนง ระดับชํานาญการ
จํานวน 256 ตําแหนง และระดับชํานาญงาน จํานวน 2 ตําแหนง (U6-5.1-6.6) โดยมีผูอยูระหวางการเสนอขอ
กําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น จํานวน 51 ราย ประกอบดวย ระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 2 ราย ระดับชํานาญ
การ จํานวน 48 ราย และระดับชํานาญงาน จํานวน 1 ราย (U6-5.1-6.7)
3. จากผลการดําเนินงานในระหวางป พ.ศ. 2563 - 2564 มีบุคลากรสายวิชาการไดรับอนุมัติ
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ รวมทั้งสิ้น 37 ราย ประกอบดวย ตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 4 ราย และ
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 33 ราย (U6-5.1-6.8) และมีบุคลากรสายสนับสนุนไดรับอนุมัติใหดํารง
ตําแหนงสูงขึ้น รวมทั้งสิ้น 5 ราย โดยเปนระดับชํานาญการทั้ง 5 ราย (U6-5.1-6.9)
แผนพัฒนาบุคลากร
1. มหาวิทยาลัยสนับสนุน สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาศักยภาพโดยใหบุคลากรไปศึกษาตอ
และสนับสนุนทุนการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับการผลิตบัณฑิตและกําลังคนรองรับภาคการผลิตในอุตสาหกรรม
เป า หมายของประเทศ และเป น ไปตามแผนยุทธศาสตรการพัฒ นามหาวิทยาลัย โดยในการศึกษา 2563
ได อ นุ ญ าตให บุ ค ลากรสายวิ ช าการไปศึ ก ษาต อ ภายในประเทศ ระดั บ ปริ ญ ญาเอก ประจํ า ป
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การศึ ก ษา 2563 จํ า นวน 9 ราย ด ว ยทุ น มหาวิ ท ยาลั ย จํ า นวน 3 ราย และทุ น ส ว นตั ว จํ า นวน 6 ราย
โดยบุคลากรสายสนับสนุน ไมมีผูลาศึกษาตอ (U6-5.1-6.10)
2. มหาวิทยาลัยมีกรอบแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) พ.ศ.
2563 - 2565 (U6-5.1-6.11) โดยผลการพัฒนารายบุคคลกลุมผูบริหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด ซึ่งกําหนดเปาหมายจํานวน 56 คน และมีผูบริหารไดรับการพัฒนารายบุคคล
จํ านวน 139 คน (U6-5.1-6.12) และส งเสริมสนับ สนุน ใหบุคลากรทั้ งสายวิช าการและสายสนับ สนุ น ไป
ฝกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการจัดการเรียนการสอบ การปฏิบัติงาน รวมไปถึง
การพัฒนาหนวยงานและมหาวิทยาลัย และมีระบบรายงานผลการพัฒนาบุคลากร (hrs.rmutsb.ac.th)
3. มี สวั สดิ ก ารเสริ ม สร า งสุ ข ภาพที่ ดี และสร า งขวั ญและกํ า ลั งใจให ค ณาจารย แ ละบุ ค ลากร
สายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการสรางขวัญ
และกําลังใจ ซึ่งนอกเหนือจากที่คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนไดรับสวัสดิการตามที่กฎหมายกําหนด
แลว มหาวิทยาลัยยังไดดําเนินการจัดใหมีสวัสดิการเพิ่มเติมดานตางๆ เพื่อใหสามารถตอบสนองตามเหตุผล
ความจํ าเป น ของบุ คลากรโดยกํ า หนดตามขอบั งคับ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลสุว รรณภูมิ วาดว ย
สวัสดิการ พ.ศ. 2558 ไดแก เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร, เงินสงเคราะหกรณีบุคลากรหรือบุคคลในครอบครัว
ถึงแกความตาย, เงินชวยเหลือสวัสดิการเพื่อการจัดงานตามประเพณี เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
บุ ค ลากร และเงิ น ทดแทนที่ ม หาวิ ท ยาลั ย จ า ยให สิ้ น สุ ด อายุ สั ญ ญาจ า งเมื่ อ อายุ ค รบหกสิ บ ป
(U6-5.1-6.13) นอกจากนี้ เพื่อเปนการสงเสริมทางดานสุขภาพของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยไดรวมกับโรงพยาบาลทหารผานศึกจัดใหมีคณะแพทยและบุคลากรทางการแพทยออกหนวย
เคลื่ อนที่ เ พื่ อมาให บ ริ การตรวจสุ ขภาพประจําป 2564 ซึ่งไดมีกําหนดจัดเมื่อวัน ที่ 15 ธัน วาคม 2563
ณ หอประชุมพระรุณโปรดเกลาฯ ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมีบุคลากรในสังกัดเขารับการตรวจ
สุขภาพ จํานวน 271 ราย (U6-5.1-6.14)
ในด า นการสร า งขวั ญ และกํ า ลั ง ใจ มหาวิ ท ยาลั ย ได ส นั บ สนุ น ส ง เสริ ม ให บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู
ความสามารถใหเขารับการเสนอชื่อเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลตาง ๆ จากหนวยงานภายนอกอยาง
ตอเนื่อง ไดแก
1. การเสนอรายชื่อผูชวยศาสตราจารยอาณัติ รัตนถิรกุล สังกัดคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลอาจารยตนแบบดานการสอนในโครงการรางวัลอาจารย
ต น แบบด า นการสอน พ.ศ.2564 ซึ่ ง จั ด โดยสมาคมเครื อ ข า ยการพั ฒ นาวิ ช าชี พ อาจารย แ ละองค ก ร
ระดับอุดมศึกษาแหงประเทศไทย (U6-5.1-6.15)
2. การเสนอรายชื่อบุคลากรในสังกัดเพื่อยกยองเชิดชูเกียรติรางวัลครูดี ในโครงการยกยองเชิดชูเกียรติ
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษารางวัล “ผูบริหารดี ครูดี บุคลากรดี” ประจําป พ.ศ. 2563 ซึ่งจัดโดยสํานักงาน
สงเสริมสวัสดิการและสวัส ดิภาพครูและบุ คลากรทางการศึกษาจังหวัด พระนครศรี อยุธยา
(U6-5.1-6.16) จํานวน 3 ราย ไดแก
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1) วาที่รอยตรีวิกร วงษเสถียร คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
2) นางนนทลี บุญทัด การุณยศิริ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) ผูชวยศาสตราจารยอาณัติ รัตนถิรกุล คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. มหาวิ ท ยาลั ย ได มี ก ารพิ จ ารณาคั ด เลื อ กข า ราชพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและ
ลูกจางประจําเพื่อเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกรางวัลขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2563 ซึ่งจัดโดย
คณะอนุกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน โดยมีบุคลากรไดรับการคัดเลือกใหไดรับรางวัล จํานวน 1
รางวัล คือ รองศาสตราจารยสายหยุด อุไรสกุล สังกัดคณะศิลปศาสตร (U6-5.1-6.17)
4. การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินชวยเหลือครูอาวุโส ประจําป
2564 ซึ่งจัดโดยมูลนิธิชวยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติชีวิตการทํางาน และความ
ประพฤติเปนแบบอยางที่ดีตามจารีตของครู โดยมหาวิทยาลัยขอเสนอรายชื่อพรอมแบบขอรับเครื่องหมายเชิด
ชูเกียรติ (มอ.1) พรอมเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติฯ ของบุคลากรในสังกัดเพื่อเขารับการพิจารณา
ขอรั บ เครื่ องหมายเชิ ดชู เ กี ย รติ ประกาศนี ย บัตร และเงิน ชว ยเหลือครูอาวุโ ส ประจําป 2564 จํานวน 6
ราย (U6-5.1-6.18) ดังนี้
1) รองศาสตราจารยสายหยุด อุไรสกุล
2) นางสาววรารัตน นิยมคา
3) ผูชวยศาสตราจารยวรรณา ศรีเพ็ชราพร
4) ผูชวยศาสตราจารยจันทนา แสนสุข
5) ผูชวยศาสตราจารยวลัยพร สินสวัสดิ์
6) นางสาวสุมาลี บุญนุช
ในการนี้ จากการที่มหาวิทยาลัยมีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี สรางขวัญและกําลั งใจ
สงผลใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมายของหนว ยงาน
และมหาวิ ทยาลั ย ได รั บ คํ า ชื่ น ชมจากผู รั บ บริการทั้งภายในมหาวิทยาลัยและหนว ยงานภายนอก ไมมีขอ
รองเรียนในการปฏิบัติงาน
4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการ
พัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของ
มหาวิทยาลัยมีระบบรายงานผลการพัฒนาบุคลากร (hrs.rmutsb.ac.th) ในการติดตามผล
การนําความรูและทักษะจากการไปฝกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน ไปใชประโยชน (U6-5.1-6.19) ประกอบไป
ดวยขอมูลตั้งแตเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 สรุปผลการดําเนินงานของผูบริหารมหาวิทยาลัย
บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ที่ไดรับการพัฒนาดานการประสบการณการบริหาร การพัฒนาดาน
วิ ช าการ/ภาษา/IT/เทคโนโลยี ส นั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นการสอน ตามเป า หมายที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กําหนด
ผูบริหาร ไมนอยกวา 7 ชั่วโมง/ปงบประมาณ 2563 บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน รอย
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ละ 70/ปงบประมาณ 2563 (U6-5.1-6.20) โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 บุคลากรไดรับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
จากปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปได ดังนี้

กลุม
ผูบริหารมหาวิทยาลัย
บุคลากรทั้งสิ้น

ผลการพัฒนาฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไมเปนไป
จํานวน เปนไปตามเกณฑ
ตามเกณฑ
71
58
13
1,076
513
563

ผลการพัฒนาฯ (รอยละ)
ป งปม.
ป งปม. 63
62
93.06
81.69
44.30
47.58

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได มอบหมายใหสวนงานเรงรัดบุคลากรเขารับ การพัฒนาตามเกณฑที่กําหนด
โดยเร็ว
5. มี ก ารให ค วามรู ด า นจรรยาบรรณอาจารยแ ละบุค ลากรสายสนับ สนุน และดูแ ลควบคุ ม ให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยดําเนินการดานจรรยาบรรณเพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทราบถึงกระบวนการดาน
จรรยาบรรณของบุคลากร ดังนี้
1. มีขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.
2558 (U6-5.1-6.21) ซึ่งใชกับบุคลากรทุกประเภทในมหาวิทยาลัย และมีการเผยแพรขอบังคับ ฯ ในเว็บไซต
ของมหาวิ ทยาลั ย (U6-5.1-6.22) เพื่ อเป น การประชาสัมพันธใหทราบและปฏิบัติตามจรรยาบรรณอยาง
เครงครัด
2. มี ค ณะกรรมการจรรยาบรรณ เพื่ อ พิ จ ารณากรณี ที่ มี ก ารร อ งเรี ย นเรื่ อ งจรรยาบรรณ
(U6-5.1-6.23) ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดังนี้
- คําสั่งที่ 460/2558 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ ลงวันที่ 10 มิ.ย. 58
- คําสั่งที่ 1647/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ (ก.จ.) ลงวันที่ 26 ก.ย. 61
- คําสั่งที่ 1036/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ (ก.จ.) ลงวันที่ 30 ก.ย. 63
3. มีการกําหนดมาตรการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน
ซึ่ ง การล ว งละเมิ ด หรื อ คุ ก คามทางเพศในการทํ า งานถื อ เป น ความผิ ด ทางจรรยาบรรณอย า งหนึ่ ง
โดยมีการแจงเวียนให รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี หัวหนาหนวยงาน บุคลากรในสังกัด ทุกคนทราบและ
ถือปฏิบัติอยางเครงครัด ดังนี้
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง เจตนารมณการปองกันและ
แกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน (U6-5.1-6.24)
- ประกาศมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อปองกันและ
แกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกตามทางเพศในการทํางาน (U6-5.1-6.25)
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- แผนพับแนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกตามทางเพศใน
การทํางาน (U6-5.1-6.26)
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน
ตามที่หนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ กองบริหารงาน
บุคคลไดรวบรวมผล และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีตัวขี้วัดยุทธศาสตร และตัวชีวัดกลยุทธ รวมทั้งสิ้น จํานวน 12 ตัวชี้วัด บรรลุ
เปามหมายจํานวน 10 ตัวชี้วดั และไมบรรลุเปาหมายจํานวน 2 ตัวชี้วัด (U6-5.1-6.27)
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน
จากผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 กองบริหารงานบุคคลไดกําหนดกระบวนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564 (U6-5.1-6.28) เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 บรรลุเปามหมายตามตัวชี้วัด รวมไปถึงโครงการ/
กิจกรรมที่กําหนด ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานตามแผนฯ รอบ 9 เดือน (ขอมูลตงแต เดื อนตุล าคม 2563 –
มิถุนายน 2564) มีตัวชี้วัดทั้งหมด 29 ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมายจํานวน 10 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 34.48 โดยอยู
ระหวางดําเนินการจํานวน 7 ตัวชี้วัด และต่ํากวาเปาหมายจํานวน 12 ตัวชี้วัด และสําหรับผลการดําเนินการ
รอบ 12 เดือน คาดวาจะบรรลุอีก 10 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 68.97 แนวโนมของการบรรลุรอยละ 100 ยังไม
สามารถดําเนินไดเนื่องจากการพัฒนาบุคลากรเพื่อความกาวหนาในสายอาชีพ จํานวน 4 ตัวชี้วัดในยุทธศาสตร
ที่ 2 กําหนดเปาหมายจากภาพรวมของมหาวิทยาลัยไมจําแนกรายหนวยงาน ซึ่งเมื่อดําเนินการตามแผนฯ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจําแนกรายหนวยงานแลว ปรากฎวาผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายเปน
จํานวนมาก ประกอบกับจํานวนผูเสนอขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้นทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนอยูระหวาง
กระบวนการพิจารณาเปนจํานวนมาก โดยสายวิชาการมีจํานวน 178 ราย และสายสนับสนุนมีจํานวน 67 ราย
ประกอบกับสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลใหการพัฒนาอาจารยเพื่อ
การผลิตกําลังคนรองรับอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ ไมสามารถไปฝงตัวในสถานประกอบการไดตาม
เปาหมายที่กําหนด
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ขอ 7. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินงานดานการประกัน
คุ ณ ภาพภายในตามระบบและกลไกที่ ส ถาบั น กํ า หนด ประกอบด ว ย การควบคุ ม คุ ณ ภาพ
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
ในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมีการวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพตามแนวทางของ
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) การควบคุมคุณภาพ 2) การตรวจสอบ
คุณภาพ และ 3) การประเมินคุณภาพ ดังนี้
1 ระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย มีการดําเนินงานดังนี้
มหาวิทยาลัยมีนโยบายคุณภาพ โดยในการปฏิบัติงานตามภาระกิจทุกดานใหใชระบบงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาผานระบบเว็บไซตกองสงเสริมคุณภาพ (U 5.1-7-03) และใหถือเปนหนาที่ของทุก
หนวยงานในการพัฒนาระบบ และใหการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการภายใน
หนวยงาน ซึ่งมีการดําเนินงานดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการประกั น คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุว รรณภู มิ
ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2563 ตามคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง ที่ 470/2563 ลงวั น ที่ 24 เมษายน 2563 (U 5.1-7-04)
คณะกรรมการประกอบดวย อธิการบดี เปนประธาน รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ
สถาบัน ผูอํานวยการสํานัก เปนกรรมการ ทําหนาที่เปนผูขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับนโยบาย และมีคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวยรองอธิการบดีดาน
วิชาการ เปนประธาน รองคณบดี รองผูอํานวยการสถาบัน รองผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง และ
หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษาของทุกหนวยงานเปนกรรมการ ทําหนาที่ขับเคลื่อนระบบการประกัน
คุ ณภาพการศึ กษา พั ฒ นาระบบและกลไกการประกัน คุณภาพการศึกษาที่ส อดคล องกับ ยุ ทธศาสตร แ ละ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย สรางเสริมความเขาใจระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสูหนวยงานและผูปฏิบัติ
จัดทําแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามระบบและกลไก
การประกั น คุ ณภาพการศึ กษาและรายงานตอมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง โดยมีผูอํานวยการกองสงเสริม
คุณภาพเปนกรรมการและเลขานุการ และมีเจาหนาที่กองสงเสริมคุณภาพเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ทํ า หน า ที่ ว างระบบการประกั น คุ ณภาพการศึกษา ติดตามผลการดําเนิน งานและใหขอเสนอแนะ รวมทั้ง
ประสานงานระหวางหนวยงานในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
2. มีการประชุมคณะกรรมการประกั นคุ ณภาพการศึ กษา เพื่อรับทราบและพิจ ารณาแนวทางการ
ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยไดรวมกันพิจารณาแผนการดําเนินงานดานประกัน
คุ ณภาพการศึ กษา กํ า หนดค า เป า หมายตามตัวบงชี้ของหนวยงานตน สังกัด และทําหนาที่กํากับ ดูแลและ
รับผิดชอบรายตัวบงชี้ในระดับสถาบัน (U 5.1-7-05) โดยผานการพิจารณาเห็นชอบจากผูบริหาร ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 16 เมษายน
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2563 (U 5.1-7-06) คณะกรรมการสภาวิ ช าการ ครั้ ง ที่ 4/2563 วั น ที่ 13 พฤษภาคม 2563 (U 5.1-707) และสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 11 มิถุนายน 2563 (U 5.1-7-08) มีการถายทอดนโยบายและ
เป า หมายสู ร ะดั บ คณะ รวมทั้ งหน ว ยงานในสังกัดมหาวิทยลัย เพื่อนําไปจัดทําแผนการดําเนินงานประกัน
คุณภาพใหสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนด (U 5.1-7-09)
3. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหอาจารยประจําหลักสูตร
ผูบริหารทุกระดับ บุคลากรผูปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ไดสรางความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา การดําเนินงานตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน และเตรี ย มความพร อ มในการดํ า เนิน งานประกัน คุ ณภาพการศึ ก ษาภายในตั้ ง แตร ะดั บ หลั ก สู ต ร
ระดับคณะ และระดับสถาบัน อาทิเชน
3.1 โครงการกํากับติดตามหลักสูตร เพื่อการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQR) (U 5.1-7-10)
3.2 โครงการสัมมนาเชิ งปฏิ บัติการเตรีย มความพรอมรับ ตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562 (U 5.1-7-11)
โดยปการศึกษา 2563 มีการปรับแผนการดําเนินงานโครงการใหเหมาะสมกับสถาณการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยบรรลุตามวัตถุประสงคทั้ง 2 โครงการ
2. ระบบและกลไกการตรวจสอบคุ ณ ภาพ การดําเนิน งานดานการกํากับ ติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพ มีการดําเนินงานดังนี้
1. ผูรับผิดชอบแตละตัวบงชี้ รายงานผลการดําเนินงานใหผูกํากับตัวบงชี้ และผูบริหารในแตละระดับ
ทราบ โดยหนวยงานประกันคุณภาพของคณะ/หนวยงานสายสนับสนุน และกองสงเสริมคุณภาพ มีการติดตาม
ตรวจสอบ รวบรวมผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษาเสนอตอผูบริหารในปการศึกษา 2563 โดยมีการ
ประชุ ม ผู บ ริ ห ารและผู รั บ ผิ ด ชอบงานประกั น คุ ณ ภาพเพื่ อ ร ว มกั น พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง การติ ด ตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
(U 5.1-7-12) โดยกองสงเสริมคุณภาพมีการดําเนินการเตรียมความพรอมในการรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยการสรางแบบฟอรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน โดยใช
Google sites ซึ่งเปนระบบที่สนับสนุนการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาในการกํากับติดตามและ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง
(U 5.1-7-13)
2. มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ตามเกณฑ ข องหน ว ยงานต น สั ง กั ด ระดั บ หลั ก สู ต ร ระดั บ คณะ ระดั บ สถาบั น ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2563
(U 5.1-7-14) มีการติดตามการดําเนินงานตามตัวบงชี้หนวยงานที่รับผิดชอบ ระดับสถาบัน โดยมีการทวนสอบ
ขอมูลพื้นฐานที่เชื่อมโยงระหวางหลักสูตร คณะ และสถาบัน (U 5.1-7-15) และมีการทวนสอบผลรายงานการ
ประเมิ น ตนเอง (SAR) ระดั บ สถาบั น ประจําปการศึ กษา 2563 โดยผูทวนสอบภายในสถาบั น ที่ ผา นการ
ฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพ (U 5.1-7-16)
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3. ระบบและกลไกการประเมินคุณภาพ มีการดําเนินงานดังนี้
กองสงเสริมคุณภาพเปนผูกําหนดแผนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา
2563 ระดั บ สถาบั น ระดั บ คณะ ระดั บ หลั ก สู ต ร และระดั บ หน ว ยงานสายสนั บ สนุ น (U 5.1-7-17) และ
รั บ ผิ ด ชอบการแต ง ตั้ ง คณะกรรมการผู ตรวจประเมิน ระดั บ สถาบัน พรอมทั้ง คํา สั่ง ตรวจประเมิน ของทุ ก
ระดับ (U 5.1-7-18) ซึ่งในสวนระดับคณะนั้นจะเปนผูพิจารณาดําเนินการจัดทําแผนการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาของคณะกรรมการ และกรอกขอมูลการรายงานการประเมินตนเองและผลการตรวจประเมินจาก
คณะกรรมการในระบบฐานขอมูลการประกันคุณภาพภและแนบเอกสารหลักฐาน (CHE QA Online) โดยกอง
สงเสริมคุณภาพเปนผูดูแลและตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพใหตรงตามที่คณะกรรมการใหคะแนน
กองสงเสริมคุ ณภาพเปนผู ประสานงานกํากับ การกรอกขอมูลผลการประเมิน เขาสูร ะบบ CHE QA
Online ของหนวยงานตนสังกัดใหทันภายในเวลา 120 วัน หลังสิ้นปการศึกษา และนําผลการประเมินทุก
ระดั บ ในภาพรวมเสนอต อ ที่ ป ระชุ ม สภาวิ ช าการ ครั้ ง ที่ 6/2563 เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2564 (U 5.1-719) และสภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 6/2563 เมื่ อ วั น ที่ 9 มิ ถุ น ายน 2564 (U 5.1-7-20) เพื่ อ พิ จ ารณา
ขอเสนอแนะเพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาตอไป
เอกสารหลักฐาน :
ขอ 1
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U5.1-1.1 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2562
U5.1-1.2 แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560-2564
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
U5.1-2.1 การถายทอดแผนยุทธศาสตร บน http://plan.rmutsb.ac.th/plan/home.php
U5.1-2.2 แผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2561-2564
U5.1-2.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2564 – 2565 เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 64
U5.1-3.1 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
U5.1-5.1 รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดผลแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2563
U5.1-6.1 หนังสือที่ อว 0656.03/1013, อว 0656.17/1482, อว 0656.15/0764 และ
อว 0656.15/0851
U5.1-6.2 รายงานการประชุมเรงรัดติดตามผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ครั้งที่ 24/2563
U5.1-7.1 หนังสือที่ อว 0656.04/547 และ อว 0656.04/548
U5.1-8.1 แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563-2565
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หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U5.1-8.2 แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563-2565
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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

รายการเอกสารหลักฐาน
คําสั่งแตงงคณะกรรมการฯ
ตั่
หนังสือขอขอมูลและหนังสือขอสงขอมูลการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ป 2563
หนังสือสงผลการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตใหกับคณะเพื่อการวิเคราะหขอมูล
หนังสือสงผลการวิเคราะหขอมูลตนทุนตอหนวยของคณะ
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตนทุนตอหนวยผลผลิต ป 2564
หนังสือสงรายงานผลการคํานวณตนทุน,ผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ,
แผนเพิ่มประสิทธิภาพ
หนังสือสงระเบียบวาระเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564
หนังสือรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564

ขอ 3
หมายเลข
U3-5.1-3.1

รายการเอกสารหลักฐาน
ตามคําสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ ที่ 1545/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สั่ง ณ
วันที่ 8 ต.ค. 62
U3-5.1-3.2 แผนบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
U3-5.1-3.3 หนังสือที่ อว 0656.23/ว19 ลงวันที่ 14 ม.ค. 2563 เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมจัดทํา(ราง)
แผนบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
U3-5.1-3.4 มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2563
พิจารณาอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง
U3-5.1-3.5-1 มติการประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ครั้ง
U3-5.1-3.5-2 ที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 พิจารณาอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง
U3-5.1-3.6 หนังสือที่ อว 0656/159 ลงวันที่ 2 มิ.ย. 2563 เผยแพรแผนบริหารความเสี่ยง มทร.
สุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

- 300 -

หมายเลข
U3-5.1-3.7

รายการเอกสารหลักฐาน
หนังสือที่ อว.0656.23/ว160 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เรื่อง ติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ รอบ 9 เดือน (เดือนตุลาคม 25562 – มิถุนายน 2563)
U3-5.1-3.8 อว 0656.23./223 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 9 เดือน
U3-5.1-3.9 หนังสือที่ อว 0656.23/ว253 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรื่อง ติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 25562 – กันยายน 2563)
U3-5.1-3.10 รายงานผลการดําเนินงานจากหนวยงานในสังกัด มทร.สุวรรณภูมิ รอบ 12 เดือน
U3-5.1-3.11 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 11 พ.ย. 63
U3-5.1-3.12 แผนบริหารความเสี่ยงมทร.สุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขอ 4
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U4-5.1-4.1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563 ระเบียบวาระ
ที่ 1.2.4
U4-5.1-4.2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563
U4-5.1-4.2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2563
U4-5.1-4.2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563
U4-5.1-4.3-1 - หนาเว็บไซตชองทางการติดตอสื่อสารกับอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการกอง
U4-5.1-4.3-2 การกําหนดชองทางการรับเรื่องรองเรียน และขั้นตอนการดําเนินการรับเรื่องรองเรียน
U4-5.1-4.4-1 คําสั่งแตงตั้งรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี และคําสั่งมอบอํานาจ
U4-5.1-4.4-2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยมาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย พ.ศ. 2559
U4-5.1-4.4-3 – ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ. 2554
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
- แบบฟอรมตามขอตกลงการกําหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ
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หมายเลข
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
ขอ 5
หมายเลข
U5.1-5.1

รายการเอกสารหลักฐาน
-ขอตกลงการกําหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ระบบประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ (HRDrmutsb)
บริการตรวจสอบสถานะการเงิน/รับเช็ค ทาง Facebook “กองคลัง ออนไลน (มท
รส).” การจัดซื้อจัดจาง
หนาเว็บไซตกองบริหารงานบุคคล หัวขอสมัครงาน, หนาเว็บไซตกองบริหารงานบุคคล
หัวขอการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
การแจงผลการประเมิน
ประกาศประกาศเจตจํานงในการบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตของมหาวิทยาลัย ลง
วันที่ 9 มีนาคม 2560
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 1502/2563 ลงวันที่ 30 ธันวาคม
2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบขอบังคับ
หนังสือสํานักงานอธิการบดี เรื่อง แจงเวียน (ราง) ขอบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 195/2562 ลงวันที่ 24 มกราคม
2562
ภาพขาวกิจกรรมตางๆ
คําสั่งมอบอํานาจ
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 1502/2563 ลงวันที่ 30 ธันวาคม
2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบขอบังคับ
หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง แจงเวียนขอบังคับใหม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2558 (ขอ 15)
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 (มาตรา 11)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รายการเอกสารหลักฐาน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปการศึกษา 2563
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หมายเลข
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

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ปการศึกษา 2563 ครั้ง 1/2563
หนังสือขอติดตามแผนการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปการศึกษา 2563
หนังสือขอติดตามผลการดําเนินการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2563 รอบ 9 เดือน
Print out เว็บไซต การจัดการความรูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
Print out เว็บไซตระบบบริหารจัดการความรู (คลังความรู)
รายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรู
ประกาศผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี มทรส

ขอ 6
หมายเลข
U6-5.1-6.1

รายการเอกสารหลักฐาน
แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ. 2563 - 2565
U6-5.1-6.2 - หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0656.05/3 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 เรื่อง แผน
ยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ. 2563 – 2565 (กลุมผูบริหารมหาวิทยาลัย)
- หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0656.05/ว 4 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 เรื่อง
แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ. 2563 – 2565 (ทุกหนวยงานในสังกัด)
U6-5.1.6.3 แผนการดําเนินสรรหาฯ บุคลากร
U6-5.1-6.4 หนังสือสํานักงานอธิการบดี กองกลาง ที่ อว 0656.02/ว 2434 ลง
วันที่ 27 กันยายน 2562 เรื่อง แจงกรอบระดับตําแหนง ตามกรอบอัตรากําลังระยะที่ 3
U6-5.1-6.5 รายชื่อบุคลากรสายวิชาการอยูระหวางการเสนอขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น
U6-5.1-6.6 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
สูงขึ้น ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563
U6-5.1-6.7 สรุปจํานวนผูสมัครเขารับการประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น รอบที่ 2/2563
U6-5.1-6.8 รายชือ่ ผูไดรับอนุมัติใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระหวางป 2563 - 2564
U6-5.1-6.9 รายชื่อผูไดรับอนุมัติใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ระหวางป 2563 - 2564
U6-5.1-6.10 - รายชื่อบุคลากรลาศึกษาตอ ประจําปการศึกษา 2563
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หมายเลข

U6-5.1-6.11
U6-5.1-6.12

U6-5.1-6.13

U6-5.1-6.14

รายการเอกสารหลักฐาน
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การสนับสนุนทุนการศึกษา ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563
กรอบแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) พ.ศ. 2563 - 2565
หนังสืองานพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล ลง
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง รายงานผลจํานวนผูบริหารทุกระดับที่ไดรับการพัฒนา
ตาม IDP ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยสวัสดิการ พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ
วันที่ 2 กุมภาพันธ 2558
1.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเบิกจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ. 2559 และฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2560
2. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเบิกจายเงินสงเคราะหกรณีบุคลากรหรือบุคคลในครอบครัว
ถึงแกความตาย พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
3. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเบิกจายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2562
4. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเบิกจายเงินชวยเหลือสวัสดิการเพื่อการจัดงานตาม
ประเพณี พ.ศ. 2562
5. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลบุคลากร
พ.ศ. 2562
- ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการจายเงินทดแทน พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 16
พฤศจิกายน 2561
- หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0656.05/- ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การ
ใหบริการตรวจสุขภาพประจําปงบประมาณ 2564
- หนังสือโรงพยาบาลทหารผานศึก ที่ อผศ 5111/9134 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง
การตรวจสุขภาพประจําปงบประมาณ 2564
- หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0656.05/ว 2274 ลง
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การใหบริการตรวจสุขภาพประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564
- หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0656.05/ว 2360 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เรื่อง
ประชาสัมพันธการเตรียมตัวเพื่อเขารับการตรวจสุขภาพ
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หมายเลข

U6-5.1-6.15

U6-5.1-6.16

U6-5.1-6.17
U6-5.1-6.18

U6-5.1-6.19
U6-5.1-6.20

U6-5.1-6.21
U6-5.1-6.22
U6-5.1-6.23

U6-5.1-6.24
U6-5.1-6.25

รายการเอกสารหลักฐาน
- หนังสือโรงพยาบาลทหารผานศึก ที่ อผศ 5111/11777 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 เรื่อง
ขอแจงคาบริการตรวจสุขภาพประจําป 2564
หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ อว 0656.05/359 ลง
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2564 เรื่อง ขอเสนอชื่ออาจารยเพื่อเขารับรางวัลอาจารยตนแบบดาน
การสอน พ.ศ. 2564
เกียรติบัตรรางวัลครูดี ประจําป 2563 ลงวันที่ 16 มกราคม 2564 จํานวน 3 ราย ไดแก 1)
วาที่รอยตรีวิกร วงษเสถียร 2)นางนนทลี บุญทัด การุณยศิริ 3)ผูชวยศาสตราจารยอาณัติ
รัตนถิรกุล
ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน เรื่อง ประกาศรายชื่อ
ขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 24 มีนาคม 2564
หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ อว 0656.05/548 ลง
วันที่ 23 มีนาคม 2564 เรื่อง เสนอชื่อบุคลากรในสังกัดเพื่อขอรับเครืองหมายเชิดชูเกียรติ
ประกาศนียบัตร และเงินชวยเหลือครูอาวุโส ประจําป 2564
ระบบรายงานผลการพัฒนาบุคลากร (hrs.rmutsb.ac.th)
หนังสืองานพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล ลง
วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เรื่อง สรุปรายงานการไปฝกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน และ
การนําความรูและทักษะจากการไปฝกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน ไปใชประโยชน ของ
บุคลากรในสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําเดือนกันยายน
พ.ศ. 2563
ขอบังคับมหาวิทยาลัย าด
ว วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2558
หนาเว็บไซตการเผยแพรจรรยาบรรณ
- คําสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 460/2558 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
- คําสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 1647/2561 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการจรรยาบรรณ (ก.จ.)
- คําสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 1360/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการจรรยาบรรณ (ก.จ.)
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง เจตนารมณการปองกันและ
แกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไข
ปญหาการลวงละเมิดหรือคุกตามทางเพศในการทํางาน ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563
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หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U6-5.1-6.26 แผนพับแนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกตามทางเพศในการ
ทํางาน
U6-5.1-6.27 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0656.05/471 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เรื่อง
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
U6-5.1-6.28 หนังสือสํานักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/692 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอสงมติ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จากการประชุมครั้งที่ 2/2564
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

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 2563 ที่ 470/2563 ลงวันที่ 24
เมษายน 2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาปการศึกษา 2563
- ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 63
- ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 64
แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2563
มติสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 11 มิถุนายน 2563
บันทึกแจงเวียนแผนประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2563
โครงการกํากับติดตามหลักสูตรเพื่อการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQR)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาปการศึกษา 2563
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
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หมายเลข
U 5.1-7-13
U 5.1-7-14

U 5.1-7-15
U 5.1-7-16
U 5.1-7-17
U 5.1-7-18
U 5.1-7-19
U 5.1-7-20

รายการเอกสารหลักฐาน
ระบบกํากับ ติดตาม SAR ระดับสถาบัน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปการศึกษา 2563 ที่ 1369/2564 ลง
วันที่ 7 ธ.ค. 63
บันทึกการรายงานขอมูลพื้นฐาน
กิจกรรมการทวนสอบผลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ผานการ
ประชุมออนไลน
บันทึกแจงเวียนการจัดสงแบบแจงรายชื่อประธานและ คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2563
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2563
ทุกระดับ
มติสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564
มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564
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( / ) ตัวบงชี้ที่ 5.2
ชนิดของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ

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

คําอธิบายตัวบงชี้ :
ผลการดําเนินงานของคณะจะสามารถสะท อนไดวาในแตล ะสถาบันได มีการกํากับ ติดตามและ
สนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นการสอนในแต ล ะหลั กสู ต รของแต ล ะคณะให เ ป น ไปเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต 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
: 5.00 คะแนน
: 5.00 คะแนน

ผลการดําเนินงาน : / บรรลุเปาหมาย
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีผลการบริหารงานของคณะอยูใน
ระดับดี คะแนนเทากับ 4.41 คะแนน รายละเอียดตามตารางที่ 5.2-1 ดังนี้
ตารางที่ 5.2-1 แสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ
คณะ
คะแนน
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
4.25
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
4.64
3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.13
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4.50
5. คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
4.52
6. คณะศิลปศาสตร
4.40
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 2563
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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 ที่ กํ า กั บ การดํ า เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ หลั ก สู ต รและคณะ โดยมี
การดําเนินการตั้งแต การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนา
ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินจะมุงไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ
เพื่ อ ให ส ามารถส ง เสริ ม สนั บ สนุ น กํ า กั บ ติ ด ตาม การดํ า เนิ น งานให เ ป น ไปตามที่ กํ า หนด สะท อ น
การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ
เกณฑการประเมิน: 5 ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการดําเนินงาน:
มีการ
ขอ
การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน
ดําเนินการ
1. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและ

คณะใหเปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1

และรายงานผลการติดตามใหกรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะใหเกิดผล

ตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

4. นําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะ ที่ผานการพิจารณาของกรรมการ
ระดับสถาบันเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา

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 ร ะบบและกลไกในการกํ ากั บติด ตามการดํา เนิน การประกันคุณภาพหลักสูต รและคณะให
เปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
มหาวิทยาลัย มีการวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อกําหนดแนวทาง กําหนด
มาตรการการดําเนินงาน สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล ติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
คณะใหเปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ดังรายละเอียดตอไปนี้
1.1 มีคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 470/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 (U-5.3-1.1)
1.2 มีการจัดทําแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 (U-5.3-1.2)
1.3 มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564)
(U-5.3-1.3)
2. มี ค ณะกรรมการกํ า กั บ ติ ด ตามการดํา เนิน งานใหเ ปน ไปตามระบบที่กํา หนดในข อ 1 และ
รายงานผลการติดตามใหกรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา
มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2563
ตามคํ าสั่ งมหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 470/2563 เรื่อง แตงตั้ งคณะกรรมการประกั น
คุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 มีการกํากับติดตามการดําเนินงานให
เปนไปตามแผนประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 และมีการรายงานผลการติดตามใหสภา
วิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดตอไปนี้
2.1 มีแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 ที่ผานความเห็นชอบจากสภา
วิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 4/2563 เมื่ อ วั น ที่ 13
พฤษภาคม 2563 และผ า นความเห็ น ชอบจากสภามหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลสุว รรณภูมิ ในการ
ประชุม ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 (U-5.3-2.1)
2.2 มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564) ที่ผาน
ความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุม ครั้งที่ 11/2563
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 และผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการ
ประชุม ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 (U-5.3-2.2)
2.3 มี ก ารรายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2562 ระดั บ
หลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน และระดับหนวยงานสายสนับสนุน ในการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย
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เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 (U-5.3-2.3)
3. มี การจั ด สรรทรั พยากรเพื่ อสนับสนุน การดํา เนิน งานของหลัก สูต รและคณะใหเ กิด ผลตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒ นาคุ ณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 ประกอบดวย ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และดานการบริหารจัดการ เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 13,847,200 บาท (U-5.3-3.1) ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
- ดานการผลิตบัณฑิต จํานวน 69 โครงการ งบประมาณ 7,815,100 บาท
- ดานการวิจัย จํานวน 18 โครงการ งบประมาณ 2,019,600 บาท
- ดานการบริการวิชาการ จํานวน 20 โครงการ งบประมาณ 1,065,800 บาท
- ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 6 โครงการ งบประมาณ 619,400 บาท
- ดานการบริหารจัดการ จํานวน 16 โครงการ งบประมาณ 2,327,300 บาท
4. นําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะ ที่ผานการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบัน
เสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ ระดับสถาบัน และระดับหนวยงานสายสนับสนุน ที่ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 เสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
4.1 มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร
ระดั บ คณะ ระดั บ สถาบั น และระดั บ หน ว ยงานสายสนั บ สนุ น ในการประชุม สภาวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมมีมติ รับทราบ (U-5.34.1)
4.2 มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร
ระดั บ คณะ ระดั บ สถาบั น และระดั บ หน ว ยงานสายสนั บ สนุน ในการประชุ มสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมมีมติ รับทราบผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562 (U-5.3-4.2)
5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงาน
ของคณะใหมีคุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง
มี การนํ า ผลการประเมิ น และข อ เสนอแนะของสภาวิช าการและสภามหาวิ ทยาลัย มาจัดทํา เป น
แผนพัฒนาคุณภาพการศึ กษา ประจําปการศึกษา 2563 (U-5.3-5.1) โดยมีกระบวนการดั งนี้ 1) เมื่อสภา
วิชาการและสภามหาวิทยาลัยใหขอเสนอแนะตอการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร คณะ สถาบัน และหนวยงาน
สายสนับสนุนแลว มหาวิทยาลัยโดยกองสงเสริมคุณภาพนําขอเสนอแนะมาวิเคราะห และสังเคราะหขอมูล
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รวมกับแตละหนว ยงานภายในมหาวิ ทยาลั ย ที่มีภารกิ จตามพันธกิจมหาวิทยาลัย รวมกันวิเคราะหเ พื่ อ หา
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพโดยจัดทํามาตรการแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในแตละ
ประเด็นตามขอเสนอแนะ กําหนดโครงการกิจกรรม และกําหนดแผนการดําเนินงาน เสนอใหหัวหนาหนวยงาน
ผูกํากับตัวบงชี้ ระดับผูชวยอธิการบดี และรองอธิการบดี ใหความเห็นชอบ และ 3) แตละหนวยงานดําเนินการ
ตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา และมี ก ารรายงานผลการดํ า เนิ น งานต อ กองส ง เสริ ม คุ ณ ภาพและ
มหาวิทยาลัยทราบเปนระยะ โดยปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยไดรายงานผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตาม
แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ป ก ารศึ ก ษา 2563 ต อ คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ปการศึกษา 2563 รอบ 9 เดือน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรียบรอยแลว (U-5.3-5.2)
และรอบ 12 เดื อ น ในการประชุ ม คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ประจํ า ป
การศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 (U-5.3-5.3)
ตาราง : สรุปเปรียบเทียบผลการบริ หารจัดการหลักสู ตรโดยรวม ปการศึกษา 2562 – 2563 จําแนก
รายคณะ (คะแนนตัวบงชี้ 1.1 ระดับคณะ)
คะแนนตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับคณะ
คณะ
2562
2563
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
3.51
3.55
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3.41
3.60
3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.43
3.52
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.59
3.52
5. คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
3.41
3.48
6. คณะศิลปศาสตร
3.72
3.74
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ตาราง : สรุปเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปการศึกษา 2562 – 2563
จําแนกรายคณะ
คะแนนผลการประเมิน ระดับคณะ
คณะ
2562
2563
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
4.36
4.25
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
4.62
4.64
3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.36
4.13
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4.48
4.42
5. คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
4.54
4.52
6. คณะศิลปศาสตร
4.08
4.40
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ป การศึ ก ษา 2563 มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุว รรณภู มิ มีผ ลการประเมิน คุ ณภาพทุ ก
หลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
เอกสารหลักฐาน :
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U-5.3-1.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 470/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563
U-5.3-1.2 แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2563
U-5.3-1.3 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564)
U-5.3-2.1 แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
U-5.3-2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 (ปงบประมาณ พ.ศ.
2564) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
U-5.3-2.3 - รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563
- รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่
17 ธันวาคม 2563
U-5.3-3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
U-5.3-4.1 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้ง
ที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563
U-5.3-4.2 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 12/2563 เมื่อ
วันที่ 2 ธันวาคม 2563
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หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
U-5.3-5.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564) ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
U-5.3-5.2 (ราง) รายงานการประชุมเวียน คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา
2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (การประชุมครั้งที่ 2) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
U-5.3-5.3 ระเบียบวาระการประชุมเวียน คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา
2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (การประชุมครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 6
กรกฎาคม 2564
U-5.3-6.1 ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร
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บทที่ 3
การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3.1 วิเคราะหผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ปการศึกษา 2563
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จําแนกรายตัวบงชี้ ระดับสถาบัน
ผลการดําเนินงาน
ชนิดตัว
ตัวตั้ง
ตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลลัพธ
บงชี้
(%หรือสัดสวน)
ตัวหาร
162.97
ตัวบงชี้ที่ 1.1
คํานวณ
3.51 คะแนน
3.54
46
27.498 x 5
รอยละ 16
ตัวบงชี้ที่ 1.2
คํานวณ
3.44
2.00 คะแนน
40
27.018 x 5
รอยละ 28.00
ตัวบงชี้ที่ 1.3
คํานวณ
2.25
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
20.38
ตัวบงชี้ที่ 2.2
คํานวณ
5.00 คะแนน
3.40
6
25.32
ตัวบงชี้ที่ 2.3
คํานวณ
4.00 คะแนน
4.22
6
ตัวบงชี้ที่ 3.1
6 ขอ
6 ขอ 5 คะแนน 1 2 3 4 5 6
ตัวบงชี้ที่ 4.1
7 ขอ
6 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
ตัวบงชี้ที่ 5.2
คํานวณ
5 คะแนน
4.41
6
ตัวบงชี้ที่ 5.3
5 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน 1 2 3 4 5 6
เฉลี่ยรวม
13 ตัว
4.37
ผลการประเมิน
ดี
ตัวบงชี้ที่ 1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรของทุกหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 5.2 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ
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คะแนน
การประเมิน
ตนเอง
3.54
3.44
2.25
5.00
5.00
5.00
3.40
4.22
5.00
5.00
5.00
4.41
5.00
4.33
ดี

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะหผลการประเมินระดับสถาบัน จําแนกรายองคประกอบ ระดับสถาบัน
คะแนนการประเมินเฉลีย่
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

2.85
3.40
-

5.00
5.00
5.00

3.54
4.22
-

3.85
4.21
5.00

ดี
ดี
ดีมาก

1

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

3
13

3
3.03

5.00
7
5.00

4.41
3
4.06

4.80
4.33
-

ดีมาก
ดี
-

3.2 รายงานผลการวิเคราะหจุดเดน และจุดที่ควรพัฒนา รายองคประกอบ 5 องคประกอบคุณภาพ
3.2.1 องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดเดน
1) มี ความร ว มมื อกับ สถานประกอบการซึ่งเปน ผูใชบัณฑิต ในการจัดการศึกษา
เพื่อใหการผลิตบัณฑิตตรงตามความตองการของสถานประกอบการ โดยการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใน
รูปแบบตางๆ อาทิ หลักสูตรที่ใหนักศึกษาไดไปเรียนรูและฝกปฏิบัติจากสถานการณจริงในบางรายวิชาในสถาน
ประกอบการ และหลักสูตรรวมผลิต เปนตน
จุดที่ควรพัฒนา
1) การพัฒนานักศึกษาที่เปนบัณฑิตพันธุใหมและสอดคลองกับคุณสมบัติบัณฑิตที่
พึงประสงคในศตวรรษที่ 21
2) ควรมีระบบและกลไกในการกระตุนใหอาจารยที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ทํา
ผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหแลวเสร็จกอนระยะที่กําหนดในสัญญา
3) ความรู และประสบการณทักษะพื้นฐานของนักศึกษา ที่สามารถนําไปตอยอดสู
การประกอบอาชีพอิสระ
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3.2.2 องคประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดเดน
1) มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมการดําเนินงานในดานทรั พยสินทางปญญาอย า ง
ตอเนื่อง สงผลใหมหาวิทยาลัยมีผลงานทรัพยสินทางปญญาทั้งสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
1) จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยยังไมเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนด
2) การยกระดับการตีพิมพเผยแพรผลงานในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติใหมีจํานวนที่มากขึ้น
3.2.3 องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดเดน
1) มี ก ารบริ ก ารวิ ช าการเชิ ง บู ร ณาการที่ อ าจารย แ ละนั ก วิ จั ย จากทุ ก คณะร ว ม
ดําเนินการ โดยการมีสวนรวมของชุ มชน สงผลตอการพัฒนาและสร างความเขมแข็งใหชุมชนอยางยั่ งยื น
สามารถ ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเปาหมาย สงเสริมอาชีพและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
จุดที่ควรพัฒนา
3.2.4 องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา
1) การประเมินแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อนําผลมาปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงาน
3.2.5 องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดเดน
1) ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการพัฒนามหาวิทยาลัย มีความมุงมั่นในการพัฒนาเปน
มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) ที่สอดคลองกับนโยบายและความตองการของประเทศ
2) การประกั น คุ ณ ภาพภายในมี ก ารดํ า เนิ น งานครบถ ว นตามขั้ น ตอนที่ กํ า หนด
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการดําเนินงาน
จุดที่ควรพัฒนา
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1) ควรมีระบบและกลไกการกํากับติดตามการบริหารหลักสูตร รวมถึงสงเสริมและ
สนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
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บทที่ 3
การสรุปผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

บทที่ 3
การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3.1 วิเคราะหผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ปการศึกษา 2563
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จําแนกรายตัวบงชี้ ระดับสถาบัน
ผลการดําเนินงาน
ชนิดตัว
ตัวตั้ง
ตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลลัพธ
บงชี้
(%หรือสัดสวน)
ตัวหาร
162.97
ตัวบงชี้ที่ 1.1
คํานวณ
3.51 คะแนน
3.54
46
27.498 x 5
รอยละ 16
ตัวบงชี้ที่ 1.2
คํานวณ
3.44
2.00 คะแนน
40
รอยละ 28.00 27.018 x 5
ตัวบงชี้ที่ 1.3
คํานวณ
2.25
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
20.38
ตัวบงชี้ที่ 2.2
คํานวณ
5.00 คะแนน
3.40
6
25.32
ตัวบงชี้ที่ 2.3
คํานวณ
4.00 คะแนน
4.22
6
ตัวบงชี้ที่ 3.1
6 ขอ
6 ขอ 5 คะแนน 1 2 3 4 5 6
ตัวบงชี้ที่ 4.1
7 ขอ
6 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
ตัวบงชี้ที่ 5.2
คํานวณ
5 คะแนน
4.41
6
ตัวบงชี้ที่ 5.3
5 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน 1 2 3 4 5 6
เฉลี่ยรวม
13 ตัว
4.37
ผลการประเมิน
ดี
ตัวบงชี้ที่ 1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรของทุกหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 5.2 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ
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คะแนน
การประเมิน
ตนเอง
3.54
3.44
2.25
5.00
5.00
5.00
3.40
4.22
5.00
5.00
5.00
4.41
5.00
4.33
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

2.85
3.40
-

5.00
5.00
5.00

3.54
4.22
-

3.85
4.21
5.00

ดี
ดี
ดีมาก

1

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

3
13

3
3.03

5.00
7
5.00

4.41
3
4.06

4.80
4.33
-

ดีมาก
ดี
-
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ภาคผนวก

ขอมูลพื้นฐาน (Common data set : CDS) ปการศึกษา 2563 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
CdsID

คอ.

ทอ.

บท.

วท.

วส.

ศศ.

จํานวนยืนยัน

จํานวนกรรมการ
ยืนยัน

933
934
935
936
938

10
9
1
-

6
5
1
-

6
5
1
-

6
6
-

14
11
-

4
4
-

46
40
1

46
40
1

2
1

-

4
1

4
1

13 จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
14 - ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี
15 - ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต
16 - ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท
18 - ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก
19 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ตอ

964
965
966
967
969
102

691
606
85
76

449
440
9
59

3,539
3,469.00
70
175

650
650
-

2,533
2,505.00
24

576
576

8,438
8,246.00
109

8,438
8,246.00
109

104

4
119

92.5

79
4
625.5

79
4
625.5

20 - ---จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา

599

2

1

0

0

1

7.5

11.5

11.5

21 - ---จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา

600

51

33

140

65

84

69

442

442

22 - ---จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา

601

23

25

35

39

34

16

172

172

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

107
108

56
1

33
0

128
0

78
0

84
1

77.5
7.5

456.5
9.5

456.5
9.5

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

109

39

21

111

54

70

57

352

352

ชื่อขอมูลพื้นฐาน
องคประกอบที่ 1
1 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด
2 - ---ระดับปริญญาตรี
3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต
4 - ---ระดับปริญญาโท
6 - ---ระดับปริญญาเอก

ขอมูลพื้นฐาน (Common data set : CDS) ปการศึกษา 2563 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
CdsID

คอ.

ทอ.

บท.

วท.

วส.

ศศ.

จํานวนยืนยัน

จํานวนกรรมการ
ยืนยัน

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

110

16

12

17

24

13

13

95

95

27 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย

111

20

20

43

26

29

14

152

152

28 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา

112

1

1

0

0

0

0

2

2

29 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเทา

113

12

10

28

11

13

11

85

85

30 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเทา

114

7

9

15

15

16

3

65

65

31 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย

115

0

6

4

0

6

1

17

17

32 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา

116

0

0

0

0

0

0

0

0

33 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเทา

117

0

2

1

0

1

1

5

5

34 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเทา

118

0

4

3

0

5

0

12

12

35 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย
36 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเทา

119
120

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

37 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเทา

121

0

0

0

0

0

0

0

0

38 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเทา

122

0

0

0

0

0

0

0

0

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

ขอมูลพื้นฐาน (Common data set : CDS) ปการศึกษา 2563 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
CdsID

คอ.

ทอ.

บท.

วท.

วส.

ศศ.

จํานวนยืนยัน

จํานวนกรรมการ
ยืนยัน

39 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา
40 - - --ระดับปริญญาตรี
41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต
42 - - --ระดับปริญญาโท
43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง

1128
1129

76
2

30
0

94
0

1130
1131
1132

0
51
0

0
20
0

0
79
0

104
0
0
64
0

84
0
0
57
0

40
0
0
31
0

428
2
0
302
0

428
2
0
302
0

44 - - --ระดับปริญญาเอก
45 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีดํารงตําแหนงทางวิชาการ
46 - - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ

1133
1134
1135

23
76
56

10
30
15

15
94
65

40
104
78

27
84
56

9
40
30

124
428
300

124
428
300

47 - - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย

1136

20

11

28

26

22

10

117

117

48 - - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย

1137

0

4

1

0

6

0

11

11

49 - - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงศาสตราจารย
50 จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร

1138
1108

0
48

0
15

0
106

0
74

0
73

0
26

0
342

0
342

51 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

1109

32

7

74

42

41

6

202

202

ชื่อขอมูลพื้นฐาน
องคประกอบที่ 5

ขอมูลพื้นฐาน (Common data set : CDS) ปการศึกษา 2563 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
CdsID

คอ.

ทอ.

บท.

วท.

วส.

ศศ.

จํานวนยืนยัน

จํานวนกรรมการ
ยืนยัน

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
ประกาศารฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม
อยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการ
ทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก
ประกาศ

1110

4

0

2

6

7

6

25

25

53 - - --ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
54 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2

1111
1112

0
10

0
0

0
23

0
7

1
8

0
6

1
54

1
54

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

ขอมูลพื้นฐาน (Common data set : CDS) ปการศึกษา 2563 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
CdsID

คอ.

ทอ.

บท.

วท.

วส.

ศศ.

จํานวนยืนยัน

จํานวนกรรมการ
ยืนยัน

55 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทํา
เปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับ แตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list)
หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1

1113

2

7

0

1

10

4

24

24

56 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556

1114

0

1

7

5

6

2

21

21

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

1115

0

0

0

0

0

0

1116

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

59 - - --ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให
ดําเนินการ

1117

0

0

0

0

0

0

0

0

60 - - --ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจด
ทะเบียน

1118

0

0

0

0

0

0

0

0

61 - - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑ
การขอตําแหนงทางวิชาการแลว

1119

0

0

0

1

0

2

3

3

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

ขอมูลพื้นฐาน (Common data set : CDS) ปการศึกษา 2563 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
CdsID

คอ.

ทอ.

บท.

วท.

วส.

ศศ.

จํานวนยืนยัน

จํานวนกรรมการ
ยืนยัน

62 - - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตาม
หลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับ
การประเมินตําแหนงทางวิชาการ

1120

0

0

0

0

0

0

0

0

63 - - --จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเลคทรอนิกส online

1121

0

0

0

1

0

0

1

1

64 - - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน

1122

0

0

0

0

0

0

0

0

65 - - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
66 - - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ

1123
1124

0
0

0
0

0
0

11
0

0
0

0
0

11
0

11
0

67 - - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน

1125

0

0

0

0

0

0

0

0

68 - - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ

1126

0

0

0

0

0

0

0

0

69 - - -จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่
ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอจํานวนอาจารย
ประจําหลักสูตร

1127

0

60

0

0

0

0

60

60

70 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
71 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา
ภายใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา

84
85

222
166

209
182

1633
1,444

202
188

595
444

146
120

2,544

2,544

72 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม
นับรวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระ)

86

107

111

856

110

283

80

1,547

1,547

73 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ

87

8

8

78

8

4

3

109

109

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

องคประกอบที่ 7
3,091

3,091

ขอมูลพื้นฐาน (Common data set : CDS) ปการศึกษา 2563 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
CdsID

คอ.

ทอ.

บท.

วท.

วส.

ศศ.

จํานวนยืนยัน

จํานวนกรรมการ
ยืนยัน

74 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขาศึกษา

88

2

3

94

2

53

0

154

154

75 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได
ประจําอยูแลว

681

0

0

9

1

2

1

13

13

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

89
682
683
90

0
1
3

1
1
6

2
4
16

3
0
5

4
1
15

3
0
3

13
7
48
15,372.88

13
7
48
15,372.88

80 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)

95

4.11

4.11

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

องคประกอบที่ 8
81 จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

993

0

2

23

0

6

0

31

31

82 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่มีการตีพิมพในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง

994.00

0

0

0

0

0

0

0

0

995

0

2

16

0

6

0

24

24

83 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ

ขอมูลพื้นฐาน (Common data set : CDS) ปการศึกษา 2563 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
CdsID

คอ.

ทอ.

บท.

วท.

วส.

ศศ.

จํานวนยืนยัน

จํานวนกรรมการ
ยืนยัน

84 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเปนประกาศใหทราบทั่วไปและ
แจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ออกประกาศ

996

0

0

1

0

0

0

1

1

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

997
998

0
0

0
0

0
5

0
0

0
0

0
0

0
5

0
5

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

0

0

1

0

0

0

1

1

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

ขอมูลพื้นฐาน (Common data set : CDS) ปการศึกษา 2563 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
CdsID

คอ.

ทอ.

บท.

วท.

วส.

ศศ.

จํานวนยืนยัน

จํานวนกรรมการ
ยืนยัน

88 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ปรากฏอยูในฐานขอมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556

1,000

0

0

0

0

0

0

0

0

89 - ---ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร
90 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเลคทรอนิกส online

1001
1,002

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

91 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน
92 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
93 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ

1003
1004
1005

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

94 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน

1006

0

0

0

0

0

0

0

0

95 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ

1,007

0

0

0

0

0

0

0

0

96 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปการศึกษาที่
เปนวงรอบประเมิน)

91

0

1

24

0

6

0

31

31

97 จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

1009

0

0

0

0

0

0

0

0

1,010.00

0

0

0

0

0

0

0

0

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

98 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ

ขอมูลพื้นฐาน (Common data set : CDS) ปการศึกษา 2563 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
CdsID

คอ.

ทอ.

บท.

วท.

วส.

ศศ.

จํานวนยืนยัน

จํานวนกรรมการ
ยืนยัน

1,011

0

0

0

0

0

0

0

0

100 - ---ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
101 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2

1012
1,013

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

102 - ---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

1,014

0

0

0

0

0

0

0

0

ชื่อขอมูลพื้นฐาน
99 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบทั่วไป
และแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ออก
ประกาศ

ขอมูลพื้นฐาน (Common data set : CDS) ปการศึกษา 2563 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
CdsID

คอ.

ทอ.

บท.

วท.

วส.

ศศ.

จํานวนยืนยัน

จํานวนกรรมการ
ยืนยัน

103 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ปรากฏอยูในฐานขอมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556

1,015

0

0

0

0

0

0

0

0

104 - ---ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร
105 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเลคทรอนิกส online

1016
1,017

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

106 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน
107 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
108 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ

1018
1019
1020

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

109 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน

1021

0

0

0

0

0

0

0

0

110 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ

1,022

0

0

0

0

0

0

0

0

111 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปการศึกษาที่
เปนวงรอบประเมิน)

1023

-

-

-

-

-

-

-

-

123
124
125
126
127

513.53
391.86
121.67
-

223.52
218.89
4.63

2,597.33
2,572.58
24.75

1,342.83
1,342.83
-

1,453.26
1,434.89
16.04

1,291.92
1,291.92
-

7,422.39
7,252.97
121.67
45.42

7,422.39
7,252.97
121.67
45.42

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

องคประกอบที่ 10
112 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร
113 - ---ระดับอนุปริญญา
114 - ---ระดับปริญญาตรี
115 - ---ระดับ ป.บัณฑิต
116 - ---ระดับปริญญาโท

ขอมูลพื้นฐาน (Common data set : CDS) ปการศึกษา 2563 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
CdsID

คอ.

ทอ.

บท.

วท.

วส.

ศศ.

จํานวนยืนยัน

จํานวนกรรมการ
ยืนยัน

118 - ---ระดับปริญญาเอก
119 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน

128
129
148

809,310.00

356,360.00

984,600.00

727,000.00

2.33
9,071,157.00

938,620.00

2.33
12,887,047.00

2.33
12,887,047.00

120 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
121 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
122 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
123 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน

149
150
151
152

685,120.00
0
124,190.00
0

356,360.00
0
0
3,543,700.00

138,000.00
0
846,600.00
1,000,000.00

727,000.00
0

9,071,157.00
0

0
0

10,977,637.00
0

10,977,637.00
0

0
1,904,200.00

0
480,000.00

938,620.00
4,703,950.00

1,909,410.00
11,631,850.00

1,909,410.00
11,631,850.00

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

153

0

3,543,700.00

0

1,904,200.00

480,000.00

0

5,927,900.00

5,927,900.00

154
155
156

0
0
75

0
0
58

0
1,000,000.00
173

0
0
104

0
0
116

0
4,703,950.00
91.5

0
5,703,950.00
617.5

0
5,703,950.00
617.5

128 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
129 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
130 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
131 จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)

157
158
159

75
0
0

58
0
0

47
0
126

104
0
0

116
0
0

0
0
91.5

400
0
217.5

400
0
217.5

160

0

0

0

0

0

0

0

0

132 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

161

0

133 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
134 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
135 จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ
136 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

162
163
612
613.0

0
0
1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1
1

0
2
0

0
0
0

0
3
3

0
1
0

0
8
5

0
8
5

137 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

614.0

0

0

0

0

0

0

0

0

ชื่อขอมูลพื้นฐาน
117 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง

ขอมูลพื้นฐาน (Common data set : CDS) ปการศึกษา 2563 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
CdsID

คอ.

ทอ.

บท.

วท.

วส.

ศศ.

จํานวนยืนยัน

จํานวนกรรมการ
ยืนยัน

615.0
616
617.0
618.0
619
812

0
0
0
0
0
32

0
0
0
0
0
8

2
0
0
0
0
75

0
0
0
0
0
83

0
0
0
0

1
0
0
0

3
0
0
0

3
0
0
0

0
41

0
8

0
247

0
247

144 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
145 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
146 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
147 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปน
ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน
30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ

878
879
880
813

31
0
1
4

8
0
0
0

30
0
45
5

83
0
0
2

41
0
0
7

0
0
8
7

193
0
54
25

193
0
54
25

148 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
149 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
150 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
151 ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
152 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

881
882
883
814
884

3
0
1
0
0

0
0
0
0
0

0
0
5
0
0

2
0
0
0
0

7
0
0
1
1

0
0
7
0
0

12
0
13
1
1

12
0
13
1
1

153 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

885

0

0

0

0

0

0

0

0

ชื่อขอมูลพื้นฐาน
138 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
139 จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ
140 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
141 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
142 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
143 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

ขอมูลพื้นฐาน (Common data set : CDS) ปการศึกษา 2563 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
CdsID

คอ.

ทอ.

บท.

วท.

วส.

ศศ.

จํานวนยืนยัน

จํานวนกรรมการ
ยืนยัน

886
815

0
10

0
0

0
27

0
18

0
8

0
8

0
71

0
71

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

5

0

1

18

8

0

32

32

888
889
816

0
5
2

0
0
7

0
26
3

0
0

0
0

0
8

0
39

0
39

3

10

11

36

36

160 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

890
891
892
817

2
0
0
0

7
0
0
4

0
0
3
2

3
0
0
5

10
0
0
6

0
0
11
3

22
0
14
20

22
0
14
20

ชื่อขอมูลพื้นฐาน
154 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
155 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสาร
ทางวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2

161 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
162 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
163 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา
ดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556

ขอมูลพื้นฐาน (Common data set : CDS) ปการศึกษา 2563 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
CdsID

คอ.

ทอ.

บท.

วท.

วส.

ศศ.

จํานวนยืนยัน

จํานวนกรรมการ
ยืนยัน

893
894
895
818
896
897

0
0
0
0
0
0

4
0
0
0
0
0

0
0
2
0
0
0

5
0
0
0

6
0
0
0

0
0
3
0

15
0
5
0

15
0
5
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

170 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
171 ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ
ตําแหนงทางวิชาการแลว

898
819

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

172 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
173 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
174 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
175 ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ

899
900
901
820

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

176 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
177 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
178 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
179 ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจด
ทะเบียน

902
903
904
821

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

180 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
181 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
182 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

905

0

0

0

0

0

0

0

0

906
907

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

183 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ
ตําแหนงทางวิชาการแลว

822

0

0

3

0

0

2

5

5

184 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

908

0

0

1

0

0

0

1

1

ชื่อขอมูลพื้นฐาน
164 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
165 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
166 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
167 ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร
168 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
169 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

ขอมูลพื้นฐาน (Common data set : CDS) ปการศึกษา 2563 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
CdsID

คอ.

ทอ.

บท.

วท.

วส.

ศศ.

จํานวนยืนยัน

จํานวนกรรมการ
ยืนยัน

909
910
823

0
0
0

0
0
0

0
2
0

0
0
0

0
0
0

0
2
0

0
4
0

0
4
0

911
189 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
912
190 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
913
(อางอิง : ระบบ CHE QA Online ของ สป.อว. เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 64 เวลา 16.04 น.)

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

ชื่อขอมูลพื้นฐาน
185 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
186 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
187 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑ
การประเมินตําแหนงทางวิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการประเมิน
ตําแหนงทางวิชาการ
188 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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